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Peru Respublikoj Kariuomenės 
Maištai

Saugojamos Ungarijos Sienos, Kad Negryžtų 
Karaliūnas Otto; Belgų Kongo j .Badu Mirė 
40,000 Žmonių; Afganistiečiai Ir Vėl Puola 
Britus Indijoj ' i I

FRANCIJĄ APIMA NAUJA 
BAIME

PERU KARIUOMENES 
MAIŠTAI

PARYŽIUS, rugp. 24. —
Francijos valdiškuose sluoks
niuose apgailima, kad Parei- 
riis greitai grąžintas Vokieti
jai. t Į

Pareiškiama, kad šiandie 
Vokietija ne vien persiima iš- 
naujo savo karštu patriotiz
mu, bet ima stiprėti ir. deši
nėja, kas Francijai nelemia 
nieko gera.

Tomis dienomis Franci ją, 
nemažai supurtė Vokietijos 
keliami reikalavimai keisti ry
tines sienas — atgauti Dan
cigą.

Francija pirmiau buvo ma
nius, kad jai bus galimas su 
Vokietija toks ar kitoks drau 
giškas susiartinimas. Šiandie 
nyksta tie manyami. Ir Fran
cija Šiandie pakįlančioje Vo
kietijoje! daugiau nieko neįžiu 
ri, kaip tik nuolatinę sau bai
mę.

LIMA, Peru respublika, ru
gp. 24. — Pietinėj Peru res
publikos daly kariuomenė su
kėlė maištus. Tas atkreipta 
yra prieš prezidento Leguia 
valdžią. i.' . H i

Maištus pirmiausia sukėlė 
miesto Areąuipa . garnizonas. 
Vadovaujant karininkams, a- 
reštuota ten visi civiliniai ir 
kariškiai valdininkai ir vyrės 
nieji. Po to karininkai apval
dė mie&tą.

Čia oficialiai aiškinama, kad 
sukilimas pradėtas kiltis gan
dui, buk valdžia išsprendusi 
sumažinti kariuomenę daug 
karininkų paliuosuoti iš tar
nybos, gi likusiems mokėti ma 
žesnes algas. Tas gandas, sa
koma, perdėm neteisingas.

Respublikos valdžia imasi 
priemonių kuoveikiau numal
šinti maištą, kadangi ir kitur 
garnizonai gali sukilti.

TOKYO. — Japonijoj yra 
apie 80,000 žmonių, kurie pa
liesti baisios raupų ligos. Jų 
didžiuma liuosai gyvena.

Kad išnaikinti šią ligą, Ja
ponijos gydytojai planuoja į- 
kurti milžinišką raupuočiams 
prieglaudą, kurioje galėtų su
tilpti dešimtys tūkstančių rau 
puočių. Norima ta liga ser
gančius atskirti nuo sveikų 
žmonių ir imtis visų priemo
nių juos pagydyti arba neleis
ti ligai plėstis.

Sakoma prieglauda planuo
jama kurti Ošima saloje, kur 
maža raupuočiams prieglauda 
jau gyvuoja pradėjus 1909 m. 
Ši sala yra ispanų Dominin
konų apaštalinėj prefektūroj. 
Tad misionieriai Domininko
nai labai įdomauja tais japo
nų gydytojų planais.

ŠALĘ ANDREE LAVONO 
RASTA KITU DU

UNGARIJOS VALDŽIA 
BIJO KARALIŪNO 

GRYŽIMO

IMASI GRIEŽTŲ PRIE
MONIŲ

BUDAPEŠTAS, rugp. 24.- 
Šv. Emeriko pagarbai iškilmių 
metu Ungarijoj kilo gandų, 
kad Habsburgų karaliūnas O- 
tto slapta gryžęs iš užsienių, 
kad čia užimti Ungarijos sos
tą.

Valdžia tiems gandams ne- 
tiki. Bet ji parėdė policijai 
saugoti visus kelius, einančius 
į Bulgariją. Čia sutraukiama 
daugiau kariuomenės.

KALKUTA, Indija, rugp.- 
rugp. 24. — Poroj Indijos 
provincijų pravesti bausmi- 
niams įstatymams priedai. 
Jais einant, valdžiai leidžia
ma be teismo (administraci
niai) bausti kalėjimu visus 
tuos, kurie kovoja (britų) vai 
džią.

Tuo būdu norima numalšin
ti sukilimus Indijoj.

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 24. — Žuvusio 1897 me
tais šiaurinio žemgalio tyrėjo 
Andree lavoną# rastas White 
saloje, Franzo-Josef salų gru
pėje.

Andree tais metais papras
tuoju balionu leidosi į šiau
rius. Turėjo du palydovu, ku
rių lavonai taipat rasti.

Lavonai išsilaikę sukausty
ti ledais ir prikloti ledų eilė
mis per 30 metų. Šįmet tiel le
dai pradėjo nepaprastai tirp
ti ir tuo būdu atidengta 30 
metų paslaptis.

Andree ir kitas lavonu pa
imta laivu į Švediją. Vienas 
lavonas paliktas, nes per
pus sugedęs.

Andree vienam kišenių ras
tas jo dienynas (užrašai — 
pastabos). Dienynas įšalęs į 
drabužius ir kaip stovi pa
imtas į Švediją, kur atsargiai 
lapai bus atskleisti ir bus pa
tirta, kokia jiems nelaimė į- 
vykusi. f

Spėjama, kad jie visi trys 
mirę badu ir nuo šalčio. Ap
link ledai buvo prakiurę ir 
išėjimas nebuvo galimas.

40,000 ŽMONIŲ BADU 
MIRĖ BELGŲ KONGOJ

AFGANISTIEČIAI PUOLA 
BRITUS VOKIEČIAI LAKŪNAI 

GRENLANDIJOJ

BRIUSELIS, rugp. 24. — 
Belgų Kongo provincijoj Ru
anda badu mirė 40,000 žmo
nių, anot vyskupo misionie
riaus Claes pranešimo. Badą 
sukėlė didelės kaitros.

UŽ POROS MENESIŲ 
RINKIMAI

WASHIN;GTON, rugp. 24 
— Šalies actninistracija' skel
bia, kad federalių mokesčių 
už pajamas vienu nuošimčiu 
sumažinimas gal bus pratęs
tas dar ir kitiems metams.

SIMLA, Indija, rugp. 24. — 
Afganistiečiai (afridi) išnau- 
jo ima pulti britus Pešawaro 
apylinkėse, Indijoj.

Vienoj vietoj apie 3,000 gin 
kluotų kalnėnų nusileido nuo 
kalnų ir laukia progos bri
tams padaryti kokių-nors 
skaudžių nuostolių.

TRYS ŽUVO RIAUŠĖSE

REYJAVIK, Islandija, ru
gp. 24. — Keturi vokiečiai la
kūnai, kurių priešaky yra ka- 
pit von Gronau, nuskrido į 
Grenlandiją ir laimingai pa
siekė tą salą. Iš tenai žada 
skristi į Ameriką.

BEDARBIAI AMERIKOJ

WASHINGTON, rugp. 24.
- Apgraibomis imant spren- 

BUNZLAU, Vokietija, rugp. džiama, kad Šioj šaly esama 
24. — Čia kilo demonstraci- apie pustrečio miliono bedar- 
jo8 ir riaušės. Malšinimo me- bių. Taigi, esą, vos du visų 
tu trys žmonės nušauta. gyventojų nuošimčiu.

ROMA. — Šventoji Tikėji
mo Propagandos Kongregaci
ja visuotinam savo susirinki
me liepos 14 dieną paskelbė 
naujo vyskupo paskyrimą į 
vietą nužudyto Kinijoj Sliiu- 
chow vikarijate vyskupo L. i 
Veriglia. Nauju apaštaliniu 
vikaru yra vyskupas I. Can- 
azei, Salezijonas.

Be vyskupo Canazei misi
joms paskirti titys nauji vys
kupai, įkurtos dvi naujos mi
sijų teritorijos ir dvi prefek
tūros pakeltos Į vikarijatus.

CHICAGOJE
ŠALIES LAKŪNŲ PRAMO

GOS TIES CHICAGO
Šeštadienį prasidėjo šalies 

lakūnų metinės pramogos Cur- 
tiss-Wright-Reynolds orlaivių
stoty, arti Chicago. . . ... , ... oin

Be įžymiausiųjų sios sakes ,
lakūnų dalyvauja dąr ir įžy

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ČEKAI APSUNKINO MŪSŲ 

GALVIJŲ IMPORTĄ

Praha. VII-31. Iki šiol mui
tas už įvežamus iš Lietuvos 

: į Čekoslovakijos Respubliką

RUGPIŪČIO 15 D. KASME
TINE VYTAUTO DIDŽIO-

» JO ŠVENTE

mieji Europos lakūnai. Šiems 
pastariesiems Ghicagos vidu- 
miesty buvo surengtos pager- 
btuvės praeitą penktadieni.

Atsirado brangenybių 
savininkė

Vienoj užstatų krautuvėj
H trifc naujų vyskupų yra anądien suimta negrė, kuri nu k,&,

čekų kronų už štuką.
Naujai, išleistu įstatymu ši

tie muitai tapo žymiai padi
dinti. Dabar už įvežamas kar
ves ir telyčias tenka mokėti 
240 kronų už 100 klg. gyvo 
svorio.

Tokiu būdu, už įvežamas Če- 
koslovakijon karves, kurių vi
dutinis svoris siekia apie 550

vienas kinietis.

MIRĖ BUVUSIS TOKYO 
fUNIVERSITETO PROFE

SORIUS JĖZUITAS

nešė užstatyti 7,000 dolerių 
I vertės brangenybių už pasko
lą.

I Policija, surado brangeny-

uz
vieną štuką apie 1,320 — kro
nų. Prie šitokių muitų raguo
čių įvežimas iš Lietuvos į Če
koslovakiją yra tiesiog neįma

Panevėžio Vyskupijoje vei
kia Vytauto D. katalikiškųjų 
mokyklų fondas su privaloma 
rinkliava 15 rugpiūČio ną. 
Panevėžio vyskupijos '» aųi 
konferencijoj nutarta i'/e 
šventėjfe kasmet visose Vys
kupijos bažnyčiose minėti Vy
tautą, kaipo Lietuvos katali- 
kintoją—švietėją, žmonėms ai
škinti katalikiškos mokyklos 
reikšmę bei reikalą ir atsidė
jus daryti rinkliavas minėtam 
fondui. “R.”

ŠANČIŲ SUTVARKYMAS

Kaip žinoma, Kauno prie-
bių savininkę. lai filmų ak nomag ipUQ pa£ju įstatymu y- m^esU Šančius norima pa-

T . . toreįaura. La Plaate; ®ran' ra nustatoma, kad toms vai- vadinti Vytautėnais. Jau yra
TOKYO, Japonija. — Mirė genybes jai prapuolė balandy stybėins> gu kuriomis Cekoslo- Pareikštas ir patvirtintas vi- 

dar nesenai buvusis Tokyo j viename geležinkelio vagone. vakija sudariUJSi prekybos šančil? £atvil* ir ^čių 
Imperatoriškojo Universiteto Į Suimta du negru, kunedu sutartiSj taikomi žemiaugi mui planas, bet jam įvykdyti rei-
profesorius kun. J. Dallimann, 
Jėzuitas. Velionis ilgus metus 
profesoriavo ir vietos Kata
likų Universitete. Imperatoriš 
ką j am Universitete jis mokino 
vokiečių literatūras ir graikų 
kalbos. Iš Imperatoriškojo U- 
niversiteto atsišalino dėl se
natvės 1924 m. ir darbavosi 
vien Katalikiškam Universite 
te.

/10 ŽMONIŲ ŽUVO ČEKOS
LOVAKIJOJ

PRAHA, Čekoslovakija, ru
gp. 24. — Keleivinis čekų or
laivis su 13 žmonių, įėmus vai 
rininką ir mechaniką nukrito 
ties Friedrichshof, Prahos ir 
Bratislavos linijoje.

valo Michigan Central
zuikelio vagonus. Sakosi jie kas Todėl teks įstatymo kebu
radę valizą su brangenybe- pįe kp karvę. Ir nusavinti visus žemės sklypus,
mis ir pasisavinę. Vieno jų gįe muitaį kurie pagal planą reikalingi
žmona nunesusi brangenybes j .g De gatvėms praplatinti,
krautuvę, kad^auti ^dole- _

tai, t. y. 140 kr. nuo 100 klg. jkalin£a labai dau£ai no 7 ° m_j-i a_i__ • a_j___

nų. 1
sunkina. “R. M

Reikalauja viršinfriką 
suspenduoti

Evanstono piliečių grupė iš 
kėlė reikalavimą suspenduoti

LENKAI MINI VYTAUTĄ, 
BET NEUŽSIMENA, KAD 
JIS BUVO DIDYSIS LIE-

, . ^ .“77’----- TUVOS KUNIGAIKŠTIStarnyboje šio miestelio poli-1
cijos viršininką Freeman, 
kurs, kaip pasirodė, yra tu
rėjęs artimų santikių su nu
žudytu gaujos vadu Zuta — 
skolinęs iš jo pinigų.

i Vilnius. VII-31. E. “Vil
niaus Rytojus” praneša, kad 

j.Vytauto sarkofagas būsiąs 
j pastatytas Vilniaus bazilikoj 
į,už didžiojo altoriaus. Tą vie
ptą netrukus imsianti tyrinėti 
! tam tikra komisija. Ši komi-

gatvėms praplatinti.
J^Anašiai jau tvarkomas ki

tas Kauno priemiestis — YY-’ 
lijampolė. Ten visi numaty
tieji gatvėms pravesti skly
pai Žemės Tvarkytojo atiduo
dami miesto nuosavybėn, o to
dėl visa statyba ir gatvių pra- 
vedimas gali būti tvarkingai 
atliktas. “R.”

35 LAVONAI IŠIMTI Iš 
KASYKLOS

Panaktinis kovoja su 
plėšikais y . sua jau yra parengusi ir viso i . . v i Kovoje su plėšikais pašau- ' , . r , . .Nukritęs orlaivis uzsilieps-1 .... . . , idarbo programą, i kurią įei-

* . . . . t tas ir į ligoninę paimtas Ber-| . . , \"0J0-.,ŽUV0 va.nmnkas.rne-, - Ralston Co„ 42 WJn«5 dar lr .ba2|1,k°8 >nat')
o . . ar mgm tvrinejimas. Arkivy-

22 gat. panaktinis Ch. Wun- 
penny. Plėšikai pagrobė iš o- 
fiso 100 dolerių.

chanikas ir 8 keleiviai. Kiti 
sužeisti.

GALI ŠŪKAUTI KAIPAU
N(TIK NORI

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugp. 24. — Andai suim
tas vienas studentas už tai, 
kad jis kiek jo koserė neša 
šaukęs: “Lai gyvuoja revo
liucija!”' “Šalin respublikos 
prezidentas.”

Apeliacijos teismas išteisino 
studentą. Teismas atrado, kad 
tie šauksmai yra tik pikta i- 
deja, bet nėra grąsinimai.

GALYBĖS LAIŠKŲ SIUN
ČIAMA KALINIUI

POONA, Indija, rugp. 24.— 
Čia kalėjime uždarytam indie- 
čių tautininkų vadui Gandhi

skupas jau esąs davęs savo 
leidimą. Vyriausiu darbų ve
dėju esąs paskirtas prof. Klos,

„ , _ , .... v .'kuris žadąs tyrimo darbamsOak Parke policija pašovė I ... , » . ,
F. Simone. 22 m., » Melrose '*ara3y“ kn^1 a‘

. . . • ' pie bazilikos rūsius. Tokiu
Parko, kurs mėgino nuo po- f .,. .. , . .. . .... budu Vilniaus bazilikoj Vytau-
licijos pabėgti atuomobiliu. t , „to sarkofagą gali pastatyti

„ . , . „ . ... Aie, kurie minėdami VytautoKai-kunų žmonių pastebe- ' ’ , .... ...vardą, net nutyli jo tikrą ti-
ta, kad kregždės dideliais bū
riais jau plasnoja į pietus. 
Tas, esą, reiškia, kad būsiąs 
ankstyvas ruduo.

tūlą — “Lietuvos Kunigaikš
tis,” baigia laikraštis.

LIETUVOS PRODUKTAI 
LAIVŲ ĮGULOMS IR 

KELEIVIAMS •
Kai kurie mūsų konsulatai 

SPRINGFIELD, III. rugp. daro, pastangų per didžiąsias 
24. — Illinois republikonų parpVakarų Europos laivininkybėf 
tijos suvažiavime pagaliau iš- (bendroves, kad jos savo lai 
spręsta klausyti piliečių balso, vų įguloms ir keleiviams pirk 

Lapkrity piliečiai balsuos (tų produktų ir iš Lietuvos 
prohibicijos klausimu. iTai Sūrio ir sviesto pavyzdžiai su

kasdien prisiunčiama krūvos j bus apsisprendimas. Republi- j kainomis jau yra jomsl įteikti 
laiškų. Kalėjimo valdyba tuos konai pasiduos didžiumai. ,ir yra vilties, kad galima buf

IŠSPRENDE KLAUSYTI 
ŽMONIŲ BALSO

laiškus patikrina ir padeda. 
Kaliniui laiškai neduodami. 
Einant kalėjirho taisyklėmis, 
visi laiškai jam bus atiduoti 
apleidžiant kalėjimą.

Ir Mrs. MeCormick paskel-; užmegsti prekybinių ryšių
bė, kad jei ji bus išrinkta j ( Didžiosios laivų linijos turi
senatą, pasiduosianti did uostuose savo sandėlius ir šal
žiumos balsui, kadir už 18-ojo dytuvus, iŠ kur aprūpina sa 
priedo atšaukimą. vnnoina laimio <«u >»vuosius laivus. “R.

BLAKEBURN, B. C., rugp.
24. — RugpiūČio 13 d.'vietos 
anglių kasykloje įvyko spro
gimas. Trys darbininkai už
mušta., gi 45 užgriautą. Už
griautų gelbėti nebuvo prie
monių. Be oro jie žuvo. Jau 
išimta 35 lavonai.

AMBASADORIUS DAWES 
ISPANIJOJ

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Amerikos J. Valstybių amba
sadorius Anglijai Dawes iš 
'Francijos išvfyko į Ispaniją. 
Sakoma, jis tenai ieškosiąs 
“priešistorinio” žmogar s lie
kanų žemėje.

MIRĖ VYSKUPAS 
CHAPUU

MADRAS, Indija, — Welli- 
ngtone, Naujojoj Zelandijoj, 
mirė buvusis Kumbakonam 
vyskupas A. Chapuis, 61 m.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..tlO.U
Britanijos 1 sv. sterL O
Francijos 100 franku 3.91
Italijos 100 lirų 5.21
Belgijos 100 belgų 13.9*
Šveicarijos 100 frankų 19.3*
Vokietijos 100 markių 23A
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“DRAUGAS”
OelD* kasdien, liskyrus

PRJBNVMERATOg KAINA: Metams — l«.M, Pn-
Ml Metų — $3 60. Trims Mėnesiams — !»••. Vienam 
Mėnesiui — 7 Be. Europoje — Mėtoms |T.M. Pusei Me> 
tų — tAtk. Kopija tto.

Bendradarbiams ir korespondentams raktų ne*rų- 
Maa. jei neprašoma tol padaryti Ir neprlatunčlama tam 
Uksini pakto kenkiu.

Redaktorius priima — nuo 11:N Iki 1S:M vaL
kasdien

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Skelbimąi sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

kių nuomonę jie vertintu daugiau, negu pačių j 
Sovietu laikraščių žinias. Pagal pranešimus 
iš Maskvos iš rugp. 13 d. matome, Jog vie
tomis bedarbė pasidvigubino per paskutinį 
mėnesį.

Akmeninės anglies, metalų kasyklose, ce
mento dirbtuvėse, statybos įmonėse blogėja 
visi darbai, sunkėja susisiekimas.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
PIGESNIO NAMŲ STATY- j KOLUMBO VYČIŲ ORGA 

MO KLAUSIMAS. I NIZAOUA.

šio rugpiučio pradžioje pre; Kolumbo Vyčių orgunizaei- 
zidentas Hoover pranešė, kad ja Šių savaitę turi 48-ųjį kas-; 

Sovietų laikraščiai mini, jog Uralu kal-|jis paskįrsia|8 dar vienų fede- metinį suvažiavimų Bostone.!
nuos anglies kasyklose iš dirbusių 5,000 dar
bininkų 3,000 neteisėtai pasitraukę iš darbo.

ralę komisijų, kurios pareiga 
būsianti dvilypė: surasti prie-

Vyriausioji organizacijos vai-1 
dyba suvažiavimui paruošė

“DRAUGAS”
LFTHUANIAN DAILY rRIEND

Publlshed Daily, Except 8unday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — tt.Ok. 81x Meatka

— >«.«•. Tkree Moutbe — One Montk — T ta
■nrope — One Tear — ,7.ii. 81x Montbs — IAM 
Copy — .Ma

Advertlslni ln "D RAUGAS- brinn best rssnlta* 
▲drertlslng rates on appllcatlon. i

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

TAUTŲ SĄJUNGOS POSĖEIS.

Maskvos “Izviestija“ is liepos 27 d. sa- ,monįų sulaikyti įvairios rūšies Į pranešimų apie Kolumbo Vy
ko, jog Dono Baseino kasyklose darbai nu- ■ baukrutijimus 
krito iki 76 75%. “Raudonasis Maineris , namų statymų darbininkams, 
o paskui jį Maskvos Izviestijos sako, jog Ypač šį pastarąjį klausimų pre 
produkcija Sovietuose kas mėnuo mažta. Ba- įzĮdentas norėtų išspręsti taip,! Praėjusiais metais (kurie 
landyje dirbo 92.3% kasyklų; gegužyje kad tas naudinga dar-!baigės birželio 30 d.) organi-!
90.9%; birželyje 88.1%; ir liepos pradžioje
88.7%.

Darbininkai bėga iš kasyklų, nes jų dar
bas ten nepakeliamas. Maisto komisarai ne
pristato, reikia badauti ir patiems ieškoti 
valgio; .neduoda net muilo nusiprausti išlin
dus suodinam iš kasyklų. Jei mūsų bolševikė- 
liai netiki Sovietų laikraščiams, lai patys 
važiuoja į rojaus kasyklas padirbėti.

papiginti čių padėtį
Iš to pranešimo štai kas pa

tiriama.

bininkams. izacijon įstojo 37,572 nauji na- 
brangumas!riai- Viso narill organizacija

B Genevos pranešama, jog 16-sis Tautų 
Sųjungos Tarybos posėdis, kuris prasidės 
rugsėjo 5 d., svarstys keletu svarbių klausi
mų.

Pirmoj eilėje eis Palestinos klausimas. 
Mandatų Komisijos nuomone kalta esanti An
glija už įvykusias Palestinoje žydų skerdy
nes. Britų Show komisija teikia visai priešin
gų pranešimų. •

Bet tas klausimas nepaimsiųs Tautų Sų- 
gai daug laiko. Įvykusia teismas Palestinoje 
parodė, jog Anglija baudžia • trukšmadarius 
kokie jie nebūtų. , .

Antrasis svarbus klausimas, tai Pasauli
nio Teismo statuto peržvalga ir priėmimas.

Be to, Vokietija žada užsiminti apie Dan 
žigo karidorių ir kolonijas, o Lietuva kelian
ti iš naujo Vilniaus klausimų.

Žinant, jog Italija nori Francijų nustum
ti antron vieton Tautų Sų-gos Taryboje, gali
nta numatyt, jog šis posėdis buA be galo gy
vas ir labai svarbus ateities politikai.

DIDELI NUOSTOLIAI.

Pagal paduodamų oficialių žinių Jungti-į pač antrieji morgičiai, palai
kėse Amerikos Valstybėse pereitais metais komi aukščiausiam laipsny, 
kriminaliniai prasikaltimai kainavę $7,500,- Kada žmogui reikia gauti pas- 
000,000.00. ' kolų, iš jo piešiamas ne tik

Tiek yra sunaikinta turto vienais metais. 6 nuošimčių palūkanos, bet 
Jeigu tų pražudytų turtų būtų buvę galima dar aukštas taip vadinamas 
panaudoti kultūros įstaigoms, mokykloms “komišinas“.
kurti, ir kiekvienai jų skiriant po 1 milijonų ; Yra žinoma, kad šiandie 
dolerių, turėtume 7,500 kultūrinių įstaigų. i palyginamai yAv pigiau staty- 

J. A. Valstybėse kriminalistai ima įsiga- ti didelius būtus, negu pagy- 
lėti. Jie paperka politikus, teisėjus, išnaudoja venimui namelius. Statant di- 
visuomenę ir Valstybei neša milijardinius nuo delius būtus naudojamos Įvai-

Namų statymo
paeina iš dviejų priežasčių;! aP^e 625,000. Iš to skai- 
pirmoje vietoje yra brangus oiaus 254,794 nariai yra ap Į 
statomų namų finansavimas, (draudos skyriuje. Visi nariai j 
antroje — aukšti atlyginimai1 yra' pasiskirstę į 2,555 kuo- 
už darbų amatninkams. P8-8’ tarybomis vadinamas.

Vienerių įlietų laikotarpiu 
{vairas reikalingi gyveni- ' apd.rau<los iždo

mui daiktui, išėmus maistu išmoksta pomirtini, virš du 
laipsniškai atpinga, gt stato- miU()nu dolerių Organizacijo 
miems namams morgičiai, y-

stolius. rios rūsies mašinerijos
Taip amžinai negali pasilikti. Turės Vai- kiu budu statyba papiginama 

stybė sudrausti kriminalistus, turės rasti kri- — reikia mažesnio darbininkų 
minalistų Veisimos! šaltinius, juos panaikinti, skaičiaus. Statant gi namelius 
apsaugoti ramiuosius žmones nuo nenaudė-— visus darbus darbininkai

turtas ( be specialių fondų) į 
yra arti 33 milionai dolerių. I 

Visu organizacijos gyvavi- į 
mo laiku pomirtinėmis išmo
kėta virš 30 milionų dolerių. 
Šiandie apdraudos skyriaus 
nariai visi kartu yra apsi- 
draudę 288,304,000 dolerių.

Praėjusiais metais žymiau
sios organizacijos išlaidos; 10, 
000 dolerių Kolumbo pamink
lui Palos, Ispanijoj; 5,000 do- 

į ’ tQ lierių Katalikų Valandai per 
radio. Be to, virš 34,000 dole
rių išleista vaikų gyvenimo 
gerovei.

Ši organizacija Romoje iš-
lių. •

SOVIETŲ IRIMAS.
ŽMOGŽUDYSTĖS.

P-lė Bronė Ivaškiutė, uoli katalikiškųjų 
organizacijų darbuoja, katalikiškosios spau
dos platintoja ir nuolatinė mūsų laikraščių 
bendradarbė — publicistė. Gyvena Lawrence, 
Mass.' ■ : 1 •

VYTAUTO 500 M. SU
KAKTUVĖS WAUKE- 

GAN, ILL

dų, tai yra per laikraščius, 
visiems Amerikos lietuviams, 
platesnių žinių apie Didįjį 
Lietuvos Kunigaikštį Vytau
tų. Tos žinios pirmiausiai tal- 
pinsis dienrašty “Draugas“,

Šiais 1930 metais sukanka gi tuo pačiu prašome' visus 
[500 metų nuo mirties Lietu-į Amerikoje einančius lietuvių 
J vos Didžiojo Kunigaikščio Vy- laikraščius persispaudinti ir
tauto. Kaip Lietuvoje, taip 
pat ir Amerikoje tos jojo mir-

savo skiltyse patalpinti. 
Minėtojo Komiteto spaudos

komisija yra nusistačiusi api
budinti Vytauto gyvenimų,

ties sukaktuves iškilmingai 
apvaikščiojamos.

Waukegano lietuviai nuta-’bei jo reikšmę, kaipo politi- 
rė, kiek galima, iškilmingiau ko, kaip Lietuvoje, taip ir
tųjį paminėjimų atlikti. Vi- 

šv. Baltra
miejaus parapijos draugijos, 
kaip vyrų, taip ir moterų, pa
darę savo susirinkimus, išrin-

turi atlikti rankomis. ' Kiek-', laiko JaV^-Hl^irovų. ’ Tert pat sos katalikiškos
viena amatninkų unija, kuriu 
lyra arti 40, prie statymo turi 
'prisidėti. Tinkorius juk neį-

Amerikos spauda nuolat pilna įvykstan- kals nei vienos kur reikalin- 
Lietuviški bolševikėliai Amerikoje, gerai gjų žmogžudysčių. Su tuo it apsipratome. 123 gos vinies, arba karpenteris— 

milijonų šalis, kaip J. A. Valstybės, negali, nepaims į rankas plytos. Tai 
atrodo, apsieiti be tų skaudžių įvykių. Spau- ne jų darbai.
da gi greitai surenka tuos nelaimingus įvy- Pagaliau jau pastatytus na- 
kius, plačiai rašo. Skauduj biauru ir nejau- mus begalo yra

išlaiko Romos neturtėliams 
saikams prieglaudų.

Amerikos Katalikų Bažny
čiai Kolumbo Vyčių organiza- JvO komisijų, kuri rūpintųsi

“pamylėti“ sovietinės Rusijos vergų, norėtų 
per akis meluodami įrodyti, būk Rusijoj yra 
tikras rojus, o ne bolševistinis pragaras.

Taip, komisarai gyvena karališkai, jiems
nieko ne stoka; bet kitaip gyvena pavergti i ku darosi, pavarčius didžiuosius laikraščius, 
milijonai žmonių. Susidarė du labai skirtin
gu luomu: valdančiųjų komisarų ir jų per

cija yra brangintina. Ji sto- Įtuo reikalu. Waukegane, 
vi bažnytinių reikalų priešą- įta,sa* paminėjimas atsiliks 

iš. m. rugpiučio 31 d. Bus tų

visoje Europoje, vispusiškai. 
Mulus, Vytauto Didžiojo

mirties 500 metų paminėjimui 
AVaukegano Spaudos Komi
sijai, rūpi (as, kad lietuviai 
Amerikoje gautų apie Vytau- 

111. tų, D. L Kunigaikštį, daugiau

ky ir be kitko yra pasižymė

sunku išlai
kyti. ypač menkai uždirban- 

pasiekia čiam darbininkui. Su namais

jusi nepaprastu 
tizmu.

savo patrio- dienų atatinkamos 
į šv. Baltramiejaus bažnyčioje,

Iš anksto tariame širdingai
pamaldos “Ačiū“ tiems laikraščiams,

kurie talpins paimtus iš “Dr- 
n

gyvulius skaitomų darbininkų. Žmogus dar
bininkas kaip vargo prie caro, taip ir dabar 
vargsta, o net žymiai daugiau, nes neteko 
savo tarto, jį visų pasisavino komisarai val
stybės vardu, palikdami darbininkams teisę 
nemurmant badu mirti.

Labai džiaugiasi mūsiškiai

paskui gi paminėjimas drau- augo’’ straipsnius, ką mes 
Bet kuomet Amerikos lietuvį pasiekia čiam darbininkui. Su namais j ~‘ ~ gijų salėje. Ten numatoma esame nusistatę parašyti apie

iš Tėvynės žinia, kad ten įvyko žmogžudystė, yra surištos visokios aukštos a"Uej°ti, kad tuo būdu būtų1 paskaįt0S} prakalbos, deklama* Didžiojo Lietuvos Kunigaikš-
ar kad pasikėsinta prieš kurio žymaus žino- mokesty s (taksos), kaip tai palengvinta darbininkams.

“komisarai“ — bolševikai, kuomet kuris 
nors sugrįžęs iš Rusijos pasako pagyrų žodį 
laike skanios amerikoniškos vakarienės. To

jaus gyvybę, perima šiurpas ir nenoromis sa- nuolatinės ir įvairios specia- 
vęs klausi, ko prieis Lietuva, jei nesiliaus lės už tokius ir kitokius geri- 
tos žmogžudystės. nimus.

Paskutiniai Lietuvoj įvykiai, pasikėsini-! Atsižvelgus į tokių sunkių 
mas nužudyti pulk. Rusteikų, slaptosios poli- padėtį darbininkams Įsigyti; Liepos 30 d. anksti rytų 

nedaaugę (eijos vadų, kurio pareiga apsaugoti Valstybės nuosavus namus, prezidento Šilutėj ir jos apylinkėse siau-

ŠILUTĖJ AUDRA

cijos ir t. t. Kiek teko patir-^čio Vytauto darbuotę Lietu-, 
ti, bus tuo laiku ir aukštų sve- vos naudai, 
čių iš Chicagos. Waukegan, M., Spaudos

Tojo Komiteto spaudos j Komisijos Nariai,

komisija, i kurių įeina Anta- Nuo Reid. Ryt dėsime straip 
nas Sutkus, Stasys Žylius, M. snj; Vytautas — Didysis Lie-

valdžių ir 1. sostinės ramybę, teikia progos Hooverio pasiketinimas pas- tė smarki audra su lietum, ku- 
liūdnai atsidusti ir pasakyti: ne tuo keliu, vy- kirti komisijų yra tikrai svei ri padarė daug nuostolių. Nu- 
rai, einate, politinių tikslų siekdami. kintinas, nors reikia daug kentėjo javų laukai. “R.“

Malinauskas ir Šv. Baltramie
jaus parapijos asistentas kun.
J. Sitavičius, savo posėdyje} SKAITYKITE IR PLATUS* 

yra nutarusi duoti per spau-| KITĘ “DRAUGĄ".

tuvos Kunigaikštis.

Bažnyčia ir Motery 
Parėdai.

(Iš “Laivo“).

Išrodo, kad pagundos į ‘puikybę ir 
tuštybę visuomet vargino moteris, pra
dėjus nuo pirmosios moteriškės Ievos 
ir baigiant mūsų laikų moteriškąja ly
timi.

Ieva nuskynė uždraustąjį vaisių, 
kuomet gundytojas-velnias jai įkalbėjo, 
kad ji ir jos vyras Adomas būsią kaip 
dievai, jei pavalgys to vaisiaus.

Būti kitokiais negu Dievas skyrė, 
žinoti tai, ką Dievas žino, tai buvo Ie
vos troškimas ir jos puikybė ir tuštybė. 
Tos aistros ją nugalėjo. Ji griebėsi 
naujos mados — pasijuto, |ad ji nuo
ga. Bandė tuomet pridengti įsavo kūno 
nuogumus naujosios mados,’ rūbais — 
medžių lapais. Tas jos prasimanytas 
rūbas buvo netinkamas ir Dievas nu
rodė tinkamą. J

Taigi Dievas įsimaišė j tai, kokiais 
rūbais turėtų žmonės dengti savo kū
ną. Mat, pasirodė, kad pirfnųjų tėvų 
prasimanyta rūbų “staila”, ne pilnai 
dengė jų kūną. Dievas jiem nurodė tin
kamą. Nuo to laiko dažnai Dievui te
ko įsimaišyti į žmonių rūbų, itin moterų 
rūbų “stailas.” Tai rodo senovės raš
tai.

Kadangi Katalikų Bažnyčia užėmė 
Jėzaus Kristaus, Dievo-Žmogaus, žmo
nių Mokytojo, vietą ant žemės, tai jai 
prisiėjo tuojaus susidurti ir su moterų 
parėdų ir apsiėjimo “stailomis.”

Kaip pirmosios moteriškės Ievos rū
bo “staila” nebuvo jai naudinga ir tin
kama, ir Dievui ji nepatiko, taip vėliau 
ir dabar nekurtos moterų parėdų “stai
los” ir moteriškos lyties papročiai, pil
ni tuštybės ir pagoniškos dvasios, ne
tiko ir netinka Bažnyčiai.

Pačios moterys, net tikinčios ka
talikės nežiūri to, kad jų parėdai būtų 
tinkami, padorūs, patogūs, ilgiau lai
kytų, bet žiūri, kad būtų “paskutmiau-' 
stos mados”, kad ir šlykščiausi, nepa

dorūs, brangūs ir netvirti. Jos darko 
savo veidą, teršia savo galvą. Neku
rtos, panašiai monkėms, bando vyrus 
nuduoti.

Žiūrėk, nusikirpo plaukus “vyriš
kai,” pasidėjo andaroką (sijonėlį) j ša
lį, užsimovė vyriškas kelnes ir “spor- 
tauja.”

Na ir, pasakykit, ko pilnos tokių 
“amazonių” galvos? Juk ištikrųjų, pil
nos bulvinės košės, o ne smegenų, ne 
proto, apšviesto Dievo duotu tikėjimu.

Kas, kas, bet moterys ir merginos 
dažnai skundžiasi, kad joms peršiita, 
kad jos negalinčios eiti bažnyčion, nes 
alpstančios, kvapo, oro joms trūksta. 
!Kur ne truks? Žiūrėk apsitempė dre- 
1 siuke, susivaržė po krūtine, per lieme
nį, kad kraujas negali laisvai tekėti. 0 
kam tai? Ugi, kad krūtinė, išvirtus aikš
tėn, pupsotų, kad įvairūs sanariai žy
miai pasirodytų, kad lieknus liemenėlis 
riestai atrodytų.

Arba štai vėl stvėrėsi kitos “stai
los” — skylinės. Ant krūtinės, po kak
lu plačiausia ir žema skylė, ąnt pečių 
— skylė, rankovių nėra nei trupučio,

tai pro abi pažasti plačios skylės, ku
rios rodo moterų ir merginų “sekre
tus,” iš apačios sijonėlis nei kelių ne
siekia, — jau čia atviriausia ir didžiau- 
sa skylė. Vėjas gali perpūsti kaip per 
tuščią “barnę.” Tik jau neturėtų būt 
šilta.

Be to, tos dresiukės tiek storos, 
kaip voro tinklas. Jos beveik' permato
mos. Išvedė bernelis šokti, apgaubė 
ranka ir gali sučiuopti kiekvieną atski
rą šonkaulį ir šį tą daugiau. Tai dau
geliui vaikinų ir merginų labai patinka. 
Jie mėgsta šokti, kad ir karščiausiai 
būtų. Prakaitas nuo jų veidų varva, 
jie gaivas purto, prakaito lašai tyška, 
nosinukės peršlapusios — bet šoka. 
Kodėl? Vieniems smagu skaityti šon
kaulius, o antriems smagu, kad juos 
skaito.

J bažnyčią tokiems sutvėrimams a- 
teiti ir Mišių šv. dieną išklausyti per
šiita. Nebūtų peršiita, jei bažnyčioje 
vietoje Dievą garbinti būtų leista šon
kaulius skaityti.

Kaip kam, gal'būt, nerūpi šonkau
liai, bet moteriškąją lytį ypatingai var

gina parėdų tuštybė. Tai pagundai re 
ta atsispiria.

Daugybei protingų žmonių gail 
moteriškos lyties, kurią laiko pavergu 
sios nuolatos mainomos “stailos.” Gai 
la jų ir Bažnyčiai. Jai itin gaita> kuome 
ji mato, kiek Išganytojo krauju atpirk 
tų sielų žūva dėl sekimo “stailų.” Ne 
kartą Bažnyčiai tenka net nekuria 
“stailas” viešai pasmerkti, nes jos ne 
ša tiesiog ir tikriausią pražūtį. Baž 
nyčia kartais turi imtis net skaudži 
priemonių išgyti iš Dievo namo pikti 
nančias “stailas.”

To vargo turėjo Bažnyčia visuome 
Jau šv. Povilas apaštalas su “stailo 
mis” kovojo ir parašė, kaip motery 
tuomet turėjo bažnyčioje apsieiti.

Štai jo žodžiai: “Aš giriu jus, bre 
liai, kad visame atsimenate mane i 
laikote mano įsakymus, kaip jums da 
viau. iJ.iuibSi

(Daugiau bus).
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Fr. Forster.

APIE GERĄ NUOTAIKĄ. KAUNO ŠVIESA ISTORIJOS ŠVIESOJE. VIETOJ LAIVELIŲ — PA
ČIŪŽOS.

Yra vienas įprotis, koris galima sau ir kitiems ką nors 
tai kuriems žmonėms visą gera padaryti, jeigu tiktai 
gyvenimą padaro nuobodų. Aš apie tai pagalvosime ir steng 
Laibu apie nusiminimą, blogą simės nepasilikti nepasiseki- 
ipą (nuotaiką). Motina mėg- me. Deja, dažnai mes mato-
ta sakyti apie savo paniūra me uždarytas duris ir beldžia-
į vaiką, kad jis neišsimiego- mes į jas, o visai nematome 
o. Blogo ūpo žmogui (nenu- atdaro lango. Pav., labai liūd- 
iteikusiam) viskas atrodo ne- na ir sunku sirgti per Kalė- 
domu, nuobodu. Jis pyksta, das ir gulėti lovoje. Tačiau 
ei atsikėlęs neras ant stalo langas yra mums atviras ir 
riško, kurio jis laukė iš savo tada. Galima gulint ir sirgu- 
rpugo. Jis susiraukęs sėdi liuojant išmokti kantrybės ir 
irie stalo, nes jam sriuba būti tėvams geresniais, negu 
aršta; jis pyksta, jei ja-rn prieš tai. Tada turime pakaai- 
utrūko batų šniūreliai; jis karnai laiko pagalvoti apie sa
linąs apmaudo, jei jam kas vo palinkimus ir norus. To- 
asibeldžia bemiegant į duris, kios ramios dienos žmogaus 
'oks žmogus pats gerai žino, sielai yra reikalingos, kaip 
ad jis savo bloga nuotaika kūnui miegas. Kitas būdas y- 
rzina kitus. Jis žino, koks ra tada, kai mes esame visai

(Pabaiga)

Pirmame iš tų posėdžių, 
buvusiame dalyvaujant atsto
vams R. J. Tilmansui, N. F. 
Rekošui, Ed. S. Gotkevičiui 
ir F. J. Pojarkovui ir namų 
savininkui N. A. Natansonui, 
Valdyba pripažino galimu 
priimti projektą padarant tik
tai pakeitimus dėl lempų 
skaitliaus ir rūšies, kurias bu
vo manoma įtaisyti, pradžiai, 
su tokiu apskaitliavimu, kad 
vietoje manytų 37 elektros 
paprastų lempų būtų įtaisy
tos 22 lankinės lempos tos

šiai esmiškus: sutrumpinimą 
koncesijos rado iki 40 metų 
ir išpirkimo įmonės po 15 me
tų apšvietimo veikimo. Jie 
(nurodymai) buvo miestui be 
abejojimo naudingi, ir mies
to valdyba, iš savo pusės, 
noriai sutiko su jais; paliko 
tiktai gauti sutikimą jmoni- 
ninko; gi kai, pagaliau, ir jis 
sutiko, tai Miesto Valdyba, 
pagal Tarybos nutarimą iš 
1899 metų rugsėjo 15 d., pa
darė su p. Šmatcero įgalioti
niu, prisiekusiu advokatu Man 
dėlių, notariališką sutartį.

pačios šviesumo jėgos, kaip Toje sutartyje įdėtos, tarpe

kito ko, šios sąlygos: koncesi
jos laikas 40 metų nuo ap-

Mokestis po 6 kap. per va- kaip ir pirma paliktos žibali- 
landą, bet neskaitliuojama viešės lempos skaitliuje 214.. 
na lempa per kiekvienas 25 Tokiu būdu visas miestas su

I -

Iki šiol viešose maudymose 
vietose — jūrėse, ir ežeruose—

ir manytosios 53 lempos, t. 
y. 6 amperų kiekviena.

Tokio manymo tikslas buvo' švietimo atiairymo dienos. Pir- j va<hnami lifė guards

lempas (pavyzdžiui šviečia 75 pakraščiais nuo to laiko buvo
lempos, o apmokama tiktai 72 apšviečiamas 75 elektros ir
lempos). Praėjus 15 metų nuo 
koncesijos veikimo pradžios, 
miestas turi teisę įmonę iš
pirkti. Užtikrinimui perdavi
mo įmonės miestui tinkamoje

214 žibalinių lempų.
Arėjas Vitkauskas.

Paskutiniu laiku Kaune pa
skleisti dvejos rūšies pamfle- 

|būklėje turėti ją toliau po {tai — vieni prieš Voldemarą, 
(pabaigos sutarties veikimo, kur įrodinėja, kad jis psicho- 
(įmonininkas privalo įmokėti patas, ir jam reikia pakliūti 
Valdybai kasmet tokią sumą, į Kalvariją, kiti už jį šmei- 
kuri per 30 metų turi suda- žiantys vyriausybę. Krim. po
ryti 15,000 rub. Už netvarką»pamfletų dirbėjus seka. 
šviesos gaminime Valdyba Jie bus nubausti su visu gne- 
baudžia įmonininką nustaty-(štumu. “R.’

tomis sumomis.

Apšvietimo įtaisymas baig
tas 1899 metų gruodžio mėne
siui, o gruodžio 28 ir 30 d. 
padaryti bandymai, po ko su
daryti dalyvaujant tam tikrai

SKINITCHIHG EKDS
fa ui

tame, kad 37 elektros lempos Imam kartui įtaisoma 75 lan- ‘ plaukiodavo laiveliais. Dabar 
bendrai duotų šviesos jėgą kinės lempos srovės jėgos 6 įvedama vandens pačiūžos, 

s juokingas ir silpnas, jeigu nusiminę ir nustoję vilties. 925 žvakių ir reikalautų mo- amperų; gi vėliau Miesto Vai kaiP matome atvaizde. Šitaip komisijai aprašymai įrengimų 
uodą smulkmenoms sugadin- Tada galvokime, kad yra keg&0 4 kap už vieną ap_ dyba gali didinti Iempų gkait Įsakoma, greičiau galima pa-1ir pavyzdžių jr pradėtas ap-

savo nuotaiką. Tačiau jis, žmonių, kurie gyvena dar sun- 
įri atminti, kad daug žmonių kesnėse sąlygose ir nesiskun- 
^saulyje yra, kurie randasi'džia savo blogu likimu. Pa- 

i lūžiausiose nelaimėse ir tu- galvokime tada, kaip gražiai
daug trūkumų savo gyve- saulė šviečia danguje, kaip

me, bet yra linksmesnis išvaikai gražiai ore žaidžia ir 
[augiškesnis. Šis įprotis vė- t. t. Tada praeis nusiminimas 
au gali pasidaryti dar pa-1 ir mes atgausime malonią nuo 
>jingesnis, jei tik jis prigis,1 taiką. Jeigu rytą jūs pabun- 

ris šaknis į sielos gilumą.' date ir esate susierzinę ir ne
aria lyg koks užbūrimas už
dą žmogų.

Aš noriu duoti tokiems

nusiteikę, tai jums reikia dvie 
jų vaistų: vieno, kuriuo jūs 
galėtumėt savo sielą pagydy- 

aonėms keletą patarimų, j savo mintis atstatyti į
si nusiminimas ar pyktis at- Į pirmykštį būvį ir antro, kū
ną ir užlieja žmogaus sielą, !riuoJūs galėtumėt savo kūną 

rip kokia banga, tada sunku atgaivinti šviežias oras.
karto jub nusikratyti. Sun!^a^au juokai irgi turi dide- 

l atgauti draugiškumą ir'lės reikšmės nusiraminimui, 
rijsmumą. Ne kiekvienas po 'Visi mes žinome, kokios dide- 
pAos pykčio bangos galij16s reikšmės kampanijoje turi 
gauti smagumą ir gerą nuo-.sumanus juokdarys. Prie Zu- 
iką. Reikia rūpintis, kad(rieho miesto 3™ didelis kal- 
ks liūdesio ir pykčio užlie- nas> kuris visada esti saulės
nas iš pat pradžių būtų nu-, apšviestas, kai žiemą rūkai

švietimo valandą su viena lem 
pa, arba 1 rub. 48 kap. per 
valandą už visų 37 lempų ap
švietimą; tuo tarpu kaip 22 
lankinės lempos bendrai turi 
turėti šviesos jėgą nemažiau 
13,200 žvakių ir reikalauti iš
laidų už apšvietimą per vie
ną valandą nedaugiau kaip 1’ 
rub. 32 kap., t. y. 16 kap. pi
giau.

Kai p. din — Velcas, iš savo 
pusės, pareiškė sutikimą to
kiam norui, tai Valdyba kita
me posėdyje rugsėjo 20 d., 
buvusiame taip pat dalyvau
jant išvardintiems asmenims, 
nutarė, jog klausimas baigtas 
ir paskui išdirbtą sutarties 
projektą patiekė nuožiūraiV J
Tarybos, kuri posėdžiuose 
1895 m. spalių 13 ir 18 d. pat
virtino jį su kaikuriais pakei
timais.

lių (bet kokios rūšies). Elek
tros stočiai Valdyba privalo 
skirti žiemės sklypą iki 250

siekti nelaimės vietą. švietimas nuo 1900 metų sau
sio 2 dienos.

švietimo kontroliavimui, įmo- 
ketv. sieks, ir įrengimus pa-1 nurinkąs privalo turėti stotyje
baigus patikrinti juos ir pa-.'reikalingą matuojamų prietai-1gumą nuo Rotušės aikštės iki 

lyginti su braižiniais ir pa-‘sų komplektą, gi Valdyba tu- stoties (S.-Peterburgo — Var- 

vyzdžiais. Visus įrengimų į-iri teisę kontroliuoti srovę ir šuvos vadinto) geležinkelio ir 
monininkus privalo apdrausti i lempų šviesą ir matuojamus |per platumą kryžminėse gat- 
nuo ugnies ir polisus patiek- prietaisus. Lempų uždegimo vėse; gi miesto pakraščių 
ti Valdybai. Šviesos jėgos ir 1 ir gesinimo laikas nustatomas apšvietimui, vadinamų “Go- 
srovės apskaitliavimui ir ap- lentele, sudaryta Valdybos.'jų”, Neries gatvė, “Žalias kai 

” “Karmelitai”

Pagal planą elektros lem
pos sustatytos per miesto il-

i soofMng
Right from the first touch. antiseptic 
healing Žemo takea the itehing 
miaery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other slun afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
aunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

nas
GAVO PINIGUS LIETUVOJE 

Kariuos siuntė per “Draugą” šie asmenys:

ir kit,

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^

- . . , x ....... Po to miesto valdyba nu
dėtas. Įsivaizduokite, pav.,auo e r<> P®81 e ia ir ^^^gįuntė tą projektą drauge su 
d jūs norite su savo drau-^eną turi apsupę gatves. Ru-jsudarytaig planais vidaus Rei 
is padaryti kelionę į kokį kai apsupa tą kalną, kaipu^ Ministerijai, o p. diu-
rs miestą. Jūsų motinos bi-,banS03 sal*’ tauau 3° Velcas savo teises Ui įmonei

kari jūs neperšaltumėt ir ne V18ada Pasiheka išdidi;’
, perleido inžinieriui Fernan-

ri jus šiltai aprėdyti. Jos debesų. Tada mieste mes 
^i ieško drabužių ar šiltes- gird^e kalbant: “Utliberg.
} kojinių. Pagaliau surado šviesus’ *r vįsi hpa i kalną, 
jus išleidžia. Jūs muvyksU- ,kad atsigaivintų mėlyname 
į stotį, traukinys sušvilpia danguje ir saulėje Jūs tu- 
išeina, o jūs liekate stoty, rėtumėt būti tokie pat, kaip 
is atsitiks jumyse? Didelė ^as kalnas, turėtum pasikelti 
sivylimo ir pykčio banga v’r^ pykčio ir nelaimių, kad 
lies visą jūsų sielą. Jūs kaktose būtų užrašyta:
ltinsit motinas, kad jos jus* žmogus šviesus”. Aš
išino, kaltinsit stoties virš- skaičiau kartą pasakojimą' a-
nką, kad jis per anksti Pie maž» mergaitę našlaitę, .....................................................
mkinį išleido ir t t kuriai dažnai tekdavo badau-Į Ministerijos nurodymai lie-
ioks gilus apmaudas p.-!“ ““ » bnTO linksn“ ir * da"«i»’18i" da'^daa daI3'- 

a& jusi Ištisg valandą jūs «^a- Žmon5s dažniansia kan- 
site susiraukę. Visuose to-,*“ deI saT° sielvarto ,r e8b 
tose ir panašiuose atsitiki- ,deki>*i tiem8’ kurie Jums duo- 
lose štai ką reikia daryti: da geresnį pavyzdį. Pagalvo-j 

i akimirksniu, kada jums kitę apie tai, kad jūs galėtu-
j nors nepasiseka, tuoj tar-!    ■"1 ■■■■■—«8

e sau: palauki šitas ne-

dui Šinateerui. Ministerija iš 
pradžios, 1897 metais, nera
do kliūčių projekto įvykini- 
mui, jeigu miestas ir įmonin- 
kas sutiks įdėti į sutartį kai- 
kuriuos pakeitimus, o paskui 
1899 metų pusėje leido įtai
syti elektros apšvietimą su 
sąlyga pildyti nurodymus, 
pažymėtus pastaboje guberna 
toriaus vardu.

kus, tame skaitliuje du labiau

mėt tapti savo širdies giedros
Vertė A. Valašinas.

(“M. L.”).

donumas turi būti man ir 
iems palaimos šaltiniu. Aš 
bar įsigysiu kokį nors gerą1 

otį pav., anksti keltis; nu-. 
ratysiu kokiu nors blogu 
učių, pav., niekados ne-, 
ffkti atvirų durų; pav., ar-! 
rai, kurį aš myliu, suteiksįu 
augsmo ir paguodos. Į 

Pamėginkite tai nors kartą 
pastebėsite, kad nusimini- 
a ar pyktis yra iš pat pra- 
ų užgniaužtas. Taria paju- 
e kaip nemalonumas ir į- 
piis negalavimai pereina į 
įlonumą.
Ii kiekvieno nepasisekimo

TUBBY

u
__

Zuzana Saržickiene 
Jphana Susnickienė 
Barb. Petkienė 
Juozas Savickas 
J. Samoščienė ’ a \
Teklė Vasiliauskienė 
Jonas Razbadauskas 
Zuz. Saržickiene 
Pranas Valuckis 
Agota Giedraitienė 
P. Valiulienė 
P. Bielskis 
A. Grubis 
D. Vaitkevičius 
Grasilda Cibulskienė 
Jonas Žilinskis 
W. Garolevičius

Aug. Žemeckis 
Dom. Kazakauskas 
B. Čelka 
M. Bankevičia 
Prane. Simonaitis 
Joe Baubley 
Ant. Peldžius (2)
J. ir E. Svetkauskai 
Ėg. Kraujalaitė 
Ona Kazlauskienė 
J. Šeštokas 
A. Kazmarskienė 
Jonas Morkus 
A. Čižauskis 
M. Masiliunaitė 
Vilimas Lukoševičius

4

1

U
U
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“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR., 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

MG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
KEMVRINT KAIP UŽSISEMfcIUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specl&llSkat gydo Ilgu pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ui- 
nuodijlmų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingu Ilgu. Jeigu kiti negalėjo jus lfigydytl, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu dykai.
0FI8O VALANDO8: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomts iki lt d. 
<200 West 20 St. kampu Keeler A ve., Tel. Craerford 6573

= YZARTOTI karai 
V su musų patyru-

= šių mechanikų O. K.
5 yra pilnoje tvarkoje, 
s Jų vertė didelė, ateik 
E įsitikinti.

| Dideli Bargenai Ant
Vartotų Karų

i E Studebaker Comman- 
der 8-1929 .. $875

| Nash 1929 .... $550 
Studebaker Dictator

1929 ....................$600į 1 Studebaker Dictator 
1928 ................. $575

Marmon 1927 Model 
75 $425

Nash Coupe 1927 $200 5 Ford 1928 .... $100

Į MIDLAND MOTOR 
S SALES

A. Kasulis, Sav. č 
4492 ARCHER AVĖ. §

Lafayette 7139
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CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral *salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

SAMEPRKE
•*^FOROVER 7
40YEAR’

oancn for 25cmts 
u/re

BAKING

MKlIOMi OF POUND5 UjEO BV 
OUP OOVtRNMENT

Might as Well Be Something Worth While.
........ .. 20 “ .........

________
£

Jbti___ o—i.___— -.------  - - — •- — - ■—i—KM—i—— M



D R A U O A S Pirmadienis, Ragp. 25, 1230

LIETUVIAI AMERIKOJE
AlElif IJAVFM PffllM Bružas, Al. Štarienė, R. I 

llnVfalij UURni ia;na. M Šimanskis. O. SI

Pinigai regulariai ir dažnai Į Vytauto sukaktuves, 
įplaukia, jeigu biznis yra tin- Štai jau artinasi rugsėjo 1 
karnai vedamas. Ji padengia d., kurioje įvyks didelės iš-1 
bėgančias išlaidas, finansuoja kilmės, tai yra paminėjimas1 
ir kitus ūkės darbus ir da 500 metų mirties sukaktuvių' 
pienininkavimo ūkininkas ga- j Didžiojo Lietuvos Kunigaikš- 
li sutaupyti pinigų. Ičio Vytauto. Kadangi šios

Viskas tai puikiai skamba, kolonijos draugijų didžiuma; 
bet ūkininkas turi suprasti, nutarė dalyvauti šioje iškilmėj 
kad reikalavimai to biznio je, taigi turiu pranešti kad 
yra labai dideli, nes reikia vi- tvarka' bus sekanti: !
sų biznį išmintingai vesti. U- Pirmadieny, rugsėjo 1 d. 10 
kininkas privalo turėti pa- vai. ryte, šv. Kazimiero baž-f 
linkimų prie to arbo, turi at- nyčioje bus atlaikytos iškil-Į 
likti mažiausius darbelius,Įmingos mišios šv. už sielas' 
turi pats ilgas valandas dirb- žuvusių už tėvynės laisvę ka-j 
ti. ' reivių. Po pietų 12:30 vai. i

Daug ūkininkų nenori užsi- visi rinksis į parapijos sve- 
imti pienininkyste todėl, kad tainę, ant Greene St, kur 
turi dirbti 365 dienas į me- lauks “busai” ir susėdę va
tus, nes pieniui nėra švenčių, žiuos į Waterbury. Kurie va- 

Vaearų pieniui netik rūpi , žiuos savo privatiškais auto- 
karvės, bet ir javų augini-j mobiliais taipgi turi atvažiuo-' 
mas. Pienius turi šerti ir mel- ti prie parapijos svetainės ir 
žti karves, prižiūrėti tvartus kartu su visais važiuoti. Ku- 
ir kasdien apsidirbti su pro- rie važiuos busais turi iškal- 
duktais. Nes tie produktai grei no nusipirkti tikietus. Jų ga- 
tai sugenda. Tuo pačiu laiku Įima gauti pas kiekvienos dr- 
ir kiti ūkės darbai turi būti įjos atstovų. Tikietų kaina 
atlikti. Dienos neišpasakytai j $1.00.
ilgos. ii Brangūs šios kolonijos lie-

Beveik visus pieno produk- tuviai, ruošdamiesi prie šio 
tus, suvartojamus J. A. Vai- svarbaus tautinio paminėjimo, 
stybėse šiandien pristato 22,- pamirškime partijas ir asme-
000,000 karvių šioje šalyje, niškumus, bet visi be skirtu- 
Ir kasmet žmonės daugiau mo kaip tikri Vytauto ainiai 
reikalauja* šių produktų. Kad į dalyvaukime jo 500 metų

F. Moore, P. Biliūnas, K. Gir 
dauskas, P. Volkinas, Pr, 
Pavlickas, S. Oleskis, P. Bar
zdus.

Gūdžius P. $10.00.
Valuckas Pr. $6.00. 
Volovičius J. $4.00. 
Nuoširdžiai ačiū.

Kum P. Karalius,
Ateitininkų Atstovas Amer,

REMKIME LIETUVIŲ 
. LABDARIŲ SĄ

JUNGĄ.

Pirmoj eilėje stovinti tarp 
Chicagos lietuvių organizaci
jų yra Lietuvių Labdarių Sų- 

įjunga, kuri plačiai atsižymė
jusi tarp lietuvių savo lab
darybės darbais, priside
dant taip pat prie lietuvių 
kultūros veikimo. •

Nėra reikalo atkartoti iš 
gražios istorinės praeities tos 
organizacijos nuveiktų kilnių

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 005T

ADVOKATAS 
160 No. La Šalie St. Rm. 1431 

CHICAOO, ILL.
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak. 

Local Offlcet 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel Roosevelt 8710 

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

LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jos. M. Kromel, R. Pb. G. Sav.
3002 Deodar St., Ind. Harfoor, Ind 

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

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

Vakarais
3241 30. HALSTED STREET 

Tiėl. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčioa

(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

darbų, nes tų darbų atmintis naujoj lietuviu prieglaudoj, į Pirmyn, j labdarybės veiki 
yra giliai įkvėpta kiekvieno kur tyras vėjalis ir šaltinio 
lietuvio širdyje. Tie dairbai vandenėlis, skaisti saulelė, 
niekuomet nebus užmiršti. gražiai kvepiančios gėlelės ir 

Bet lietuvių Labdarių Sų- paukštelių balseliai linksmins 
: junga nėra patenkinta vien » atgaivins ne vieno tenai 
įtik praeities darbais. Ruošiasi vargdienio gyvenime viltį ir 
!ji prie didesnės ir gražesnės tu°Jau sustiprins spėkas jo 
(veikimo ateities. Matydami sveikatos. Nevienas iš tų 
^reikalingumų prieglaudimui vargdienių atgijęs sveikatoje 
nelaimingų savo tautos brolių *r dvasioje, grįš į mūsų tarpų 
ir sesučių labdariai nutarė į- ^ykiu dirbti su mumis Dievui 
steigti savo — Lietuvių Prie- pr Tėvynei.

; glaudų — ir jau yra apipirkę Kad įvykdinus šį Sąjungos 
• gražų ūki, vietų dėl prieglau- projektų, būtinai reikalinga 
dos namų statymo. kiekvienam lietuviui-ei nuo-

Bandykime atsižvelgti į lydžiai prisidėti prie labda- 
nauidingumų ateityje savųjų rybės kilnaus darbo, materia- 
ir vertę šio darbo. Įsteigto) linėje ir moralinėje srityje.

Lietuvis,

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje. ,

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus

SPAUSDINAME

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 8717

2151 W. 22 St 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9809

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

2221 W«rt 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 ild 6. S. OAKLEY AVENUE

“Dairy Farming for Begi- Aukos Ateitininkų Namams 
nners“, kurių išleido J. A. Namams Baigti Kaune. 
Valstybių Agrikultūros De-' p0 j Zukas> Ja.
partamentas, kaipo Farmers nugaugkįenė, Kaz. Kantautas, 
Bulletin No. 1610. Knygutę Į j įr rper Leškauskai, Aug. 
galima gauti pareikalavus. ' žaliR> j Bacevičius, Petr.-.

F. L. I. S. \ Metrikas, Pr. Skryznedkis,
■ '__ A. Asenmvičius, M. Vaičiunie-

TELEFONU SU AUSTRA- nė Troskauskienė, Ag. 
UJA Mažeikaitė.

S TV, 1 zl ta , P° $3 W: V- Vaičiulis, P.’Nuo s. m. rugpiūcio 1 d. ta- _ „ _ ’
rp Australijos Melbourne, Sy-1 rez^8’ • ’ *
dney, visi, Cjueenslando mies-i P8“8““"5- p-
tų ir Pietų Australijos su Bri-!LiPka’ H- ZapahkienS, VI. Pie 
sbane ir Adelaide, |iš vienos P6“8- R Origorioa, F. Zu- 
pusės, ir Kauno ir Klaipėdos kaoskas.
antros pusės, įvedamas tele- B° $J«00: Iz. Pocius, O. Brc 
fono susisiekimas pirmadie- žienė, A. Pribdšaa, Al. VaiČe- 
niais, antradieniais, trečiadic- kaustes, R. Mileris, A. Sku- 
niais, ketvirtadieniais, ir pen-į<Ias, M. Lisauskas, M. Kavec- 
ktadieniais nuo 6 iki 9:30 vai. į kienė, J. Kulšlis, Ign. Gedžius, 
ir nuo 15:30 iki 21 vai., o še- J. Januška, J. Baineris, J. 
štadieniais nuo -6 iki 9:30 v. Žičkus, P. Masiunaa, M. Le- 

, “R.” chavičienė, J. Vainauskas,

SPECIALISTAS 
Inėjlmfcs Rūmas 1918

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti Stata Oatvėa

Ofiso Vs.atidos: Nuo 18 ryto tht 
1 po plotų. Vakarais MM S iki f 

Nedėliotai* nuo 18 rito Ud 1 
po Dietų

LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 8177 
Nuo 9 iki 1 Išėmus SubaUa

82 East 107-th Street 
Kampa* Mtehlgaa Avė.

Tel. Pullman 8968
Nuo B iki 9 vak. Ir Subatomla

ižai si n y tbe Family- ThpServant MtentMery owa esteri
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GRABORIAI:

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja lailotuvėse kuoplglau- 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu buette užganėdinti.

Tat Roosavelt 2515 Arba 2611

2314 W. 23rd Place
(Jhlcago. III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, IU.
Tai. Cicero 5927

J, F. RADZIDS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHBCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dlrbystės.

OFISAS
658 West 18 Street 
Telef. Canol 5174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

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

BL.

m

T

S. M, SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dygei
718 WEST 18 STREET

Tai. Roosevelt 7682

J. Lolevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse vlaoae mle- 
■to ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 8. Halsted
St Chicago, III.

TeL Vlctory 111*

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tsl. Boulevard 9177

DR A V O A D

C H I C A G O J E
fiV. KAZIMIERO AKADE

MIJOS REMAJŲ DE
JOS PIKNIKAS.

DAKTARAI:
putienę, U. Gudienę, p-lę M.';

Gurinskaitę ir daugelį kitų 
pasižymėjusių visuomenės

veikėjų ir Sesučių prietelių. ' 2433 W MARQUETTE ROAB 
O rėmėjos šauniai skait- Nu0 9 _ 12 vat n.t0. Nuo , ;al. _

lingę, publikų skaniai vaišino. 6 ir 7 iki s vai. vakare.
baltai pasirėdžiusios, Eertdonais nuo 9 12 vai. ryto.

malonios, gra-1

Telefonas Grovehlll 8151

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Metinis ir vienintelis A. R.
D. piknikas įvyko rugpiučio 
17 d., Marųuette parke. Nors Visos 
iš ryto atrodo ant lietaus, \ mandagios, 
bet, matyt, Geras Dievas iš- ižiausioj vienybėje viską vei- o~ ’ Tel
klausė Sesučių ir rėmėjų kė. t
maldų ir davė tai dienai gie- Į Pikniko komisija abi A. R. 
drą, nors ir vėsų orų. Kaip D, Centro vice-pirm. p. O. 
kasmet, taip ir šįmet (nežiū-! Reikauskie.nė ir p. M. Šedienė 
rint kelių piknikų kitų kolo- j sunkių savo užduotį atliko 
,nijų), sesučių prietelių ir ge--daugiau nei pavyzdingai. Vi- 
radarių prisirinko didelis, gra 1 sur jos suspėjo nueit, padėt, 
žus būrys. Ūpas ir draugiš- • patvarkyt. Ir vis su malonia 
kūmas visų didelis. Atvyko \ šypsena, nepaisant nuovargio, 
gerb. kunigai, kurie galėjo,: Komisijai raštininkavo jauna
ir nuoširdžiai piknikų parė
mė: Aušros Vartų klebonas, 
kun. V. Draugelis, kun. J. J. 
Jakaitis, A. R. D. kapelionas 
kun. dr. K. Matulaitis, kun. 
dr. A. Kruša iš Roselando, 
Šv. Kryžiaus Ligoninės kape
lionas kun. Jusevičius, kun. 
Marčiulionis ir mūsų draugi
jos ir Sesučių didelis prie te
lis, kun. F. Vaitukaitis, ku
ris gražių ir įspūdingų kal
bų pasakė vakarienės laike.

Dalyvavo ir mūsų visuome 
ninkai inteligentai ir profesio 
,nalai. Teko matyt Dr. A. Ra
kauskų su žmona, inžinierių 
p. Žvirblį, studentų Atkočiū
nų, Fed. Aps. pirm. p. A. Ba
cevičių, Moterų Sų-gos veikė-*1 
jas pp. B. Bitautienę, A. Ale-
liunienę, p-lė O. Nevulytę, 
p. P. Vaicekauskienę, p. Barš 
tienę, p. Kregždienę, p. Pum-

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

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio 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; įneš visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
K

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

’ . SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

sk.

Virglnla 0036 
Rezidencijos: Yan Buren

mečių vadovė 1 
Bronytė Šedaitė.

O visi A. R. D. pasirodė 
“with flying colors”. Štai,

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2463 WE8T 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Frospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2330
Valandos:

Nedėlloj

5858

Ofiso Tol. Vlctory 1687
Ot. Ir Re*. Tol. Hemlock 2174

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

Antru ofisas Ir Residenclja

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 8-11 rytais: nuo 7-8

pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 5898 
Rezidencijos Tel. Drei*l 9111

vak. Antro Ot. Vai.; Nuo 3-5 po 
piet Utarn. Ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR-L DUNDULIS.. DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vat; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Rez. Tel. Midway 6512

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
8peclalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. i
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-11

Tel. Canal <764 Republic 84«

DR. A. RAČIUS

panelėj ĮJR, R, (J( CUPLER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-taa Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713

Bridgeporto veikėjos skane- valandos: 2 iki 4 p. P. Panedėiiais
siais vaišina publikų. P-lė P. Ketver«als vakare
Jančauskaitė prisikrovus
maišų “siurprizų” prašo sve
telių bandyti savo “laimės”.
P-ni B. Naugžemiene su p.
Gudjouieno skaniu “logan 
— berry juice” ištroškusius 
girdo. Kur čia visas aprašy
si.

Štai North Side nenuilsta
mos rėmėjos,

Brighton Park 6 sk. su 
skaniu kugeliu ir sūriais bei1 
gėrimais.

Roselandietės

Tel. Wentworth 3000
Rez. TeL S te w art 8191

DR. H. BARTON

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0616

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzle

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

GIDTTOJAJB, }
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
ligonius priima kasdlenų nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaroti
Nedėliomis Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

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

čių sukvietė beparduodamos 
daugiau negu savo “kvotų” 
bilietų.

8 sk. Marųuette Park vei
klios rėmėjos, vadovaujant 
jaunutėms p-niai Kanapeckie- 
nei pirm. p-lei Prosevičiutei 
rašt. ir kitoms saldainiais 
vaišino piknikuojančius.

Gyvosios eicerietės lietuviš
kų vėdarų prisikepę greit 
juos išpardavė. Pirkėjai gar
džiavosi, kad labai skanus 
vėdarai buvę.

Dievo Apveizdos parap. rė
mėjos taip pat piknikui daug 
padėjo ir veikė, kiek galėjo. '

Vienu žodžiu, piknikas dau 
giau negu nusisekė. Pelno gra
žaus bus, o ir žmonių pasiten
kinimas didelis. Jau visiškai 
sutemus da parke žaislai ir 
dainos tebesitęsė ir žmonės 

(Tąsa 6-ųjam puri.)

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 lšdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
8133 So. Halsted St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle-

Tel. Lafayette 6798

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

koa) po nr. 2421 West Marųuette Rd. ' Offįce: 4459 g Califomia Av0. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pu plet Tel.

Nedėliojo pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 1939

, Di». S. A. Brenza
• | Ofiso Valandos: 

šimtus sve- 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki

pu plet
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 198*. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MIC HI GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

. OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S, A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedlllomla
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. ŽMdIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. DrezeI 6328 

Vai.: 8 Iki 19 ryto *
•-8 vai. vakare

DENTISTAI

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 3201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <233 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos' 1 — 347— 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

1

Tel. Canal 0367 Re* Pr

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė j nauja vietą, po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

DR. P. Z, ZALATMIS
Gydytojas ir Chirurgas

IMI SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 8600 So. Arteslan Ava. 

Valandos 11 ryto Iki S po pietų
6 Iki 8:80 vakare

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼aki rito n«o 19—11 nuo t—4 pų

pistų: 7—2:89 vakare 
Nedėliomis 19 iki 11

Tėlef. Midway 2880

TeL Boulevard 1491

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

3343 S0. HATaSTED STRESU

Ofiso ir Rea Boulevard 5918

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

Ofiso valandoe nuo 1 Iki S po 
pietų Ir • Iki S vai. vakare 

Re* 8201 8. WALLACB STREET

JOHN SMETANA, 0. D.
(2X5

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BĮ d g., kamp. 11 St. J ankstas 

Pastebėktt mano Iškabas 
Vai. 9:39 ryt iki 8:30 vak. ■sverto
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skjrtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0633

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšų. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimą 
ragystų.

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

Speclale atyda atkreipiama moky- 
klos vaikučiams.

Valandoe nuo 10 ryto Iki 8 t 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
13 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 DirbtuvS
756 West 35th St
Kampas Ilnlstod St. 

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 76(1

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.* Nuo 9 ryto iki S vakare

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III

_________ . ____________ ... . ________ ---- - -----------

Valandos: Nuo I — 9 
V—9 vakare

A »

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo stalgias Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau- 

1 jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietalsua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WE8T 18 STBBET

f

Pirmiau Br. Guasen tarė-” 
jo Ofisą North SidSį o Cice-1 c.n- „„ R>. 
roj laikė skyrių. Dabar Cico-jJass, arba Randoiph <809. 

roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia nž prieinar

____

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

t

Resldencljos Tel. PlaM 1209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dienų 
Nuo 1 iki S po pietų.
Nuo 7 Iki » vakare.
Nedlt nuo 10 iki 13 dienų
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C H I C A G O J E J VYTAUTO MEDALIAI GA
TAVI.

svetainėje, 32 Place & Auburn 

Avė.
Komisija.

yra svarbų dalykų svarsty- v to Didžiojo medaliai ir lenta vauja Duncan Sisters.

PIKNIKO DARBININKŲ 
VAKARIENE.

Šiandie, rugpj. 25 d., Auš
ros Vartų par. salėj, 7:30 v. 
▼. įvyks “Draugo” pikniko 
darbininkų vakarienė. Į tą 
vakarienę prašomi atsilanky
ti visi pirmo ir antro pikniko 
darbininkai ir tikietų platin
tojai iš visų kolonijų. Yra 
pageidaujami ir biznieriai, 
kurie teikėsi “Draugo” pik
nikus paremti dovanomis. 
Tarp rėmėjų yra ir stambių 
svetimtaučių.

Vakarienėj pikniką rengi
mo komisija išduos raportus 
ir paskelbs biznierius, kurių 
dovanomis ir kurių dėka pik
nikai turėjo geras pasekmes.

Toj vakarienėj tarsimės a- 
pie labdarių išvažiavimą ir 
pikniką' Marijonų Farmoj 
Darbo Dieną rugsėjo 1 dieną.

Komisija.

sidėjo sekantieji: V. Nausė
da, O. Kavaliauskienė, M. Sut- 
kienė, O. Kizelevičienė, M. 
Kareckienė, Ališauskienė, Je- 
nuškevhčienė, A. Bacevičius, 
V. Daugirdienė. Reikia pažy
mėti, kad O. Kavaliauskienė 
davė 2 laimėjimus ir Grikšie- 
nė 1.

Buvo atsilankęs gerb. dva
sios vadas, kun. J. Svirskas, 
ir kvietė skyrių pasidarbuoti 
parapijos bazare. Kvietimas 
priimtas ir atstovės išrinktos 
M. Kareckienė ir P. Dum-‘ 
bliauskienė.

Į Centro susirinkimą atsto
vės išrinktos: M. Kareckie
nė, O. Kizelevičienė ir P. 
Dumbliauskienė.

M. D.

It DRAUGUOS PALAIMIN
TOS LIETUVOS.

WEST SIDE ŽINIOS.

!X Po trumpų atostogų su- 
| grįžo West Sidėn gerb. klebo- 

nas kun. L. Draugelis.
X Iš Romos pasiekė žinia, 

s jog J. E. vysk. Būčys rugpiu- 
'čio ir rugsėjo mėnesiais ap- 

ys 'rusų katalikų bažny-
šešiose valstybėse. Nauji

kščiai teikia naujus dar- | paaiškino, jog bus gražus 
perstatymas. Tikietai pada-

Rugp. 13 d. dr-ja turėjo mė
nesinį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo daug narių.

Pirmininkas pranešė, kad 
mirė narys J. Gaižiūnas. Tat 
kiekvienas narys turi sumokė
ti po $1.00, kaip pomirtinę.

Auditorijos raportas priim
tas.

Raportas iš rengiamo va
karo, kuris įvyks lapkričio 
16 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Komisijos narys T. Janulis

ryti su 3 laimėjimais. Dr-jos 
narys J. Rizginas aukojo laik- 

iš Lietuvos apie rugsėjo irodėlį vertės $20.00; Peoples 
pabaigą į gerb. klebono kun. jFurniture Co. — Floor lamp 

L Draugelio 50 metų am- vertės $10.00, graborius J.

X Kun. Antanas Andriušis 
parvažiuoti West Si-

žiaus sukaktuves.
X t Rytines valstijas išvy

ko kun. F. Kudirka, kun. V. 
Kulikauskas, kun. J. Mačiu- 
lionis ir kun. B. Vitkus auto
mobiliu. Ketino grįžti subato- 
je 30 rugp.

X M. Žibaitė paaukojo už 
a. a. Sesers M. Doloritos sie
lą vietoj vystančių gėlių — 
giedotines šv. Mišias. Jos lai
komos buvo šiandie 8 vai.

X Aušros Vartų par. mo
kykloj mokslas prasidės po 
Labor Day tą dieną, t. y. 2 
rugsėjo.

F. Badžius — fountain pen 
vertės $7.00.

Nariai, neužmirškim tų 
biznierių, kurie mums auko
ja.

Nutarta tam vakare priim
ti naujus narius nuo 18 me
tų iki 40 metų be įstojimo mo
kesčio.

Buvo kįlęs klausimas, kad 
draugija padarytų vienodus 
mokesčius į metus nariams ir 
kad nariui mirus būtų tuojau 
išmokama pomirtinė. Tas likos 
atidėtas priešmetiniam susi-

,'rinkimui, o komisija tapo iš-
X Labdarių 7 kp. kviečia rinkta dėl padarymo planų:

Husus į Labdarių pikniką rug- 
*piučio 31 d? Labdarių Farmon.

X Labor Day 1 rugsėjo 
Marijonų Farmoj yra išleidi
mas naujo “Auburn” auto- 
mobiliaus. Kas laimės?

9 U AKADEMIJOS RĖMĖ
JŲ VEIKIMO.

torth Side. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 3, 
^skyriaus mėnesinis susirinki

T. Janulis, F. Mikliunas, J. 
Jackus, F. Bacevičia ir G. Pa- 
keltis.

Nutarta, kad spaudos dar
bas būtų duodamas dirbti sa
vo nariams.

G. Pakeltis, nut. rašt.

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ.

Bridgeport. — šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolyno Rė
mėjų 1 skyrius rengia išva-

tmas įvyko 21 d. rugpiučio, pa-, žiavimą rugpiučio 31 d., Mar- 
p. svet. ’ųuette parke (71st Street ir

Išklausyta įvairūs raportai.
Federacijos pranešta, kad 

Bytauto paminėjimo iškil
sima ženkleliai jau yra par-
ivinėjami.
Iš Labdarių pranešta, kad 

(1 d. rugpiučio įvyks didelis 
įvažiavimas į Labd. Są-gos

ftlkį.
Iš Centro pikniko mūsų 
irbininkės pranešė padaru- 

$40.40 iš viso, valgiais— 
.20 ir laimėjimais —

šiuomi pranešame Vytauto 
Didžiojo Sukaktuvių Komite
to skyrių valdyboms, kad Vy
tauto jubiliejiniai medaliai 
jau yra padaryti. Norintieji 
jų gauti, kreipkities į p. Joną 
Krotkų, komiteto finansų ko
misijos iždininką, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22 

str., Chicago, UI.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DE

JOS PIKNIKAS.

(Tąsa nuo 5 pusi.)
nenoromis skirstėsi namo.

Didelė padėka priklauso 
broliui Andriejui (Marijonų 
Kongregacijos), kuris kartu su 
p. Aleliunu lietuviškais saldai 
niais šaunų biznį darė.

Adv. V. Balanda, savinin-

mui. Kurie esat paėmę auto
mobilio laimėjimo knygutes, 
malonėkit gražinti skyriaus 
valdybai, kad laiku galima 
būtų priduoti centrui. Laimė

jimas įvyks 1 d. rugsėjo Ma
rijonų ūky, kur bus ir pik
nikas tą dieną.

Valdyba.

SUŽEISTAS CLEVELAN- 
DIETIS

Vytauto jubilėjiniai meda
liai jau yra platinami. Ketvir- 
tame Vytauto centralhuo ko- kas Metropolitan Laundry, 

savo trokais pagelbėjo suvežmiteto, visų kolonijų atstovų, 
susirinkime buvo nutarta 
parduoti medalius (su Lietu
vos trispalviu veliavuku) 
po 30c. kiekvieną. Medalis bus 
taipgi tikietu į Ashland Au
ditorium, spalio (Oct.) 26 d. 
minėjimo dienoje. Publika 
bus žavejama labai puikiu 
programų.

Oentralinio Komiteto Rašt.

pardavus šimtą tikietų, taip
gi ir kitos jai nepasiduoda. 
Tat ir išroda, kad piknikas 
bus sėkmingas.

Bus lenktynės moterų, vyrų 
ir valkų. Kas bus greitesnis, 
laimės dovanas.

Užkandžiui šeimininkės ža
da prikepti visokių pyragų ir 
gardumynų, kokių da niekas 
neturėjo. Kas atvažiuos, pama 
tys. Tie gardūs pietus bus 
duodami už 50c. (Įžangos ti- 
kietas).

PASTABA: Jie būtų lietus, 
piknikas bus šv. Jurgio par.

A. ALE8AUSKAS

MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

sų parašu, kuomet rūmai bu
vo pastatyti; Tą įmūryjimą 
manoma atlikti Vytauto Did
žiojo iškilmių metu — rugsė
jo 8 dieną. “R.”

LIETUVOS DELEGACIJOS 
SUDĖTIS j TAUTŲ SĄ- 
GOS RUDENS SESIJĄ

United Artistą teatre 
'‘Heilu Anyels.”
“ Animal Craekers,” dalyvau
ja keturi Mart Brothers.

Roosevelt teatre rodoma
“Anybody’s War.”

Oriental teatre 
“Ni&nbered Men.”, 
ja Conrad Nagel.

ema

rodoma
dalyvau-

ti stalus pikniko vieton, taip 
pat bridgeportietėms daug 
gelbėjo prie atvežimo “pro- 
vento” piknikui.

Širdingai ačiū visoms ir vi
siems parėmusiems A. R. D. 
pikniką

Lai Dievas atmoka sesučių
prieteliams.

Rėmėja.

Jonas Remeika atvyko į 
Chicago vakacijų praleisti. Pe
reitą ketvirtadienį važiuoda
mas su taxicab sutiko nelai
mę. Jo taxi susimušė su kitu 
automobiliu. J. Remeika bu
vo sužeistas ir nugabentas li
goninėn. Vėliau buvo pagra- 
bentas į lietuvių |Sv. Kryžiaus 
ligoninę ir randasi D r 
kausko priežiūroje.

Ra

UGNIAGESIŲ RŪMAI 
JAU BAIGIAMI

PRANEŠIMAI.
Nortfa. Side. — M. K. R. 2 

skyriaus susirinkimas įvyks 
26 d. rugp., 7:30 vai.- vaka
re, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėj Rėmėjos ir rėmėjai, 
malonėkit visi susirinkti, nes

Iki rugpiučio 15 dienos ga
lutinai užbaigė ugniagesių rū
mų statybą. Kaip žinoma, tuo
se pačiuos rūmuose taip pat 

. tilps Lombardas, Vinco Ku
dirkos skaitykla ir Pedagogi
nis Muziejus.

Rūmų atidarymas numato
mas rugpiučio 14 d. Iš fasa
do bus įmūryta sienose Vytau-

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ZVIMBUS 

Lafayette 8227 Chicago, III.

REIKIA VARGONININKO

Tuoj reikia vargonininko, 
gerai žinančio savo amatą.

KUN. V. VILKUTAITIS 
6527 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųžles 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4944 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1189

AUTOMOBILIAI

NAUJI STUDEBAKER
PREE WHEELING IS H EREI 
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU

DEBAKER 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7119

Califomia Avenue).
Kviečiame visus biznierius

ir kitus į tą išvažiavimą. Rė
mėjos stengsis visus kuoge- 
riauaia priimti ir patenkinti.

Komisija darbuojasi, kad 
kuogeriausiai prisirengus. Ko- 
misijo«n įeina šios moterys: 
Eimutienė, M. Mazeliauskienė.! 

Joms gelbsti Bučienė, Auksu-, 
tienė ir Kodienė. Komisija 
pranašauja gražų orą ir žada 
visiems “good time”.

50. Prie centro pikniko pri Ponia Eimutienė viena yra

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WH1PPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės | mus

WHITE SOZ MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tsl. Tards 9899

HUPMORILE
Gertam! ir Stipriausi Automobiliai.

Jai Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kuris tikrai Tamlstas nue- 
tritrina savo gražumu, greitumu, Ir 
visa konstrukcija. Kaina 91,196.
f.o.b. ir aukžčlau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedrie Avė. 

Telet Republic 9994

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
9845.00 P. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųžles au
tomobilius už žemų kalnų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai t Vainoras, J. Laukys 
Telefonas Lafayette •••«

3962 Archer- Avenue

Kaunas. VH-31. E. Iš tik
rų šaltinių tenka patirti, kad 
delegacijos į rudens Tautų S- 
gos sesiją sudėtis šitokia: de
legacijos p-kas p. užsienių rei-

PAIEŠKAU bučerio vietos. 
Patyrimo minėtame darbe tu
rėjau tris metus. Galiu su
kalbėti trimi kalbomis — lie- 

kalų min., delegacijos nariai.* (tuviškai' angliškai ir lenkiš- 
p. Sidzikauskas, Lietuvos min. kaį Kam bučiau reikalingas,
Vokietijai ir p. Čiurlionienė 
Delegacijos general. sekr. — 
Lietuvos pasiuntinybės Pary 
žiuje sekretorius p. Urbšys.

malonėkite pašaukti telepho- 
nu: Cedarcrest 2876, arba laiš
ku pranešti: John B. česokas, 
3308 W. llOts St, Chicago, III.

TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar rodo
ma “Oood News,” kur'daly-

MARQUETTE JEWELRY 
&RAD10

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau riaukiu 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, va
liausios mados <a- 
dlo. planų rolių, 
rekordų Ir t. f. 
ralsau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohicaga.
Telefonas HEMLOCK 8S80

ĮVAIRŪS KONTRAKTORI AI:

M. ZIZAS
I ,

Namų Statymo Kontraktorluz 
Statau Jvairiauziua namua prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524 '

Tel. Lafayette 8882 Ofisas ir Rea 
ir 2384 4401 S. Mozart St,

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir 'visokia apdrauda.

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo,

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO NAUDAI
kųd vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
SOS Vest 35th St. Chicago 
Tel. Boulvd. 0011 arba 0774

Perkam Mortglčius Ir Kontraktus. 
Skollnam pinigus ant na/nų. 
Parduodam ir lšmainom visokį

turtų.
Padarom davernastes ir pirkimo 

bei
Pardavimo Notarlaližkus raštus. 
Siunčiam pinigus ir Lalvokortes. 
Atsakantis patarnavimas yra pa-

sekmiųgumo. Mes Gvarantoiojam sa
vo atlikta darbų.

SKOUNAM PINIGUS

$50,00 iki $30,000 
neimam komiso iki $300.00

J. NAMON 8c CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.

Telefonas Grovehill 1038

I S R E N D A V I M U I

Rendon ( dailus-dideli kamb. prie 
šals St. Mary’a mokyklų. št. šiltį. 
3939 No. Sawyer. Irving 7487.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pigiai, gražus vtctrola su rekor
dais. 226 No. Lockwood avė.

Parsiduoda pilni rak. 6 kasnb. apt. 
9260. Reik pamatyt, kad įvertinti, 
išvažiuojam. Sllver, 1449 E. 66 PI. 
Fairfaz 6672.

Telef. Republic 6394
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

SENIAUSIS LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK

TORIUS
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju. 

W. P. STEPHAN HLECTRIO CO.
2322 So. Halsted Street 

Telef. Victory 7432

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 

Elektros kontraktorius 
2515 W. 22 St. TeL Ganai 2591

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY-;____________________________
MOUTH Chrysler išdirbystės' A. M. BUT0HAS 
automobilių už labai prieina-] Maliavų ir visokių geležinių 
mą kainą daiktų (hardware) krautuvė.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Atliekame maliavojimo dar- 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.1 bus iš lauko ir vidaus, taipgi 

GAGE P ARK MOTOR • jplumerio, taisome elektrikas, 

SALES įdedame šilto vandens pečius
Joe Bagdonas, Savininkas ir tt. Kainos prieinamos.

5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5069

4414 So. RockweU St.

Tel. Lafayette 4689

FOUR LEAF CLOVER 

CONSTRUCTION
Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadiiai, porėtai

2 metų lakto iOnokėjlmui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namua

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Ganai 5065

Phone Republio 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojamo Ir 
lžpoperluojams visokius namua 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Hardware ir maliavos, įsteigta 8 
metai, gera vieta 4606 Montrose.

GERAS BIZNIS PIGIAI.

Parsiduoda gazolino stotis, 
garaijžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
ka$nbarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tą biznio šaką suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis 
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

REAL ESTATE

Telefonas CanaI 7292

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir aienlnės poplaros krau
tuvė. Naujaa atakas.

2224 So. LEAVITT BT. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvių lietuviams patar
nausiu kuogeriauala.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Tel. Lafayette 6719

AU6. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmaa Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

6 kamb. plytų namas, lotas 29x 
125 p. arti Western Electric Worka, 
Cicero, ųrtl strytkarių, elevated. VI 
sal pigiai už casb. 4914 W. 24 St.. 
Cicero, III. , , J

Del senatvės parduosim biznio 
prapertę, rokuosim tik ui žemę. 
kamp. 112x89, 6 Ir S gražus kaanb., 
žtoras Ir fikžėterlal. betzmentas, 
didelė barnė, tinka expressmanut ar
ba dirbtuvėlėj, S arkliai Ir įvairus 
daiktai. Teiraukis 1902 No. Halstedfiapos Telef. Namų Talsf.

Hemlock 2967 Republic 6691 i gt. 2-raa Lincoln 2969.

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 W18T 69th STREET

F A R M O S

• Gera proga apgyvendinti 12 pa
rinktų žmonių dųriingoj Marathon 
County, Wia Tųfl būt patyrę farme- 
rystėj. Hurley & Jonės Land Co., 
Box H269, Wauaau( Wla


