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| DlenraStls “Draugas” nuoširdžiai dėkoja vi- griežt, nepado-
| Šiems savo (Rėmėjams ir Meteliams, labai skaltUn- giriem3 (modernia[ienls) SokIa. 
| ga| dalyvautam* sekmadienyje “Draugo” plknfte. g baisiai nu^do d
= Labai dėkui visu Kolonijų Draugijoms, Gerb. Dar- į . . ’ .
| buotojams, Biznieriams, Profesionalams, mūsų pa- 5,Je jaunnnę-
= rapijų Dvasios Vadams ir visiems, kurie prisidėjo = j. Vyskupas parėdė, kadi įvai- 
| savo auka, pinigais ir darbu, kad nuoširdi Chicagos | riais parapijų reikalais ren- 

ir apylinkės lietuvių katalikų parama dienraščiui | giant pramogas būtų apsiei-
| būtų paskatinimas dar su didesniu pasišventimu ir | narna be šokių.
| uolumu atstovauti katalikišką visuomenės mintį. S'
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MARŠALAS PILSUDSKĮ ŪRGANI 
ZUOJA NAUJĄ KABINETĄ

Peni Respublikoj Laimėjo 
Sukilusi Kariuomenė

IŠKELIAMI SKUNDAI 
PRIEŠ TURKIJĄ

GENEVA, rugp. 26. — T. 
Sųjungos nuolatinio opiumo 
susirinkime iškelta skundų 
prieš Turkiją. Pažymėta, kad 
Turkija šiandie yra įvairių. • * X
narkotikų gaminimo ir išdali
nimo centras.

ATRANDA MAŽAI 
BEDARBIŲ

IVASHING’fON, rugp. 25.
d

— Cenzo biuras skelbia sura
dus 2,508,150 bedarbių balan
džio mėnesiu. Iš to skaičiaus 
Illinois valstybei išpuola 236,- 
926 bedarbiai.

PAGROBS ŪKININKO 
DUKTERĮ
—g-------

VALPARAfSO, Ind., rugp. 
25. — Tarnavęs keletu metų 
pas ūkininkų įmest Foster, 
Porter apskrity, Claude Del- 
linger, 27 m., pagrobė to ūki
ninko dukterį, 10 metų, ir ne
žinia kur pranyko autoniobi-. 
tiu.

CHICAGO JE
1 ■ 1 ■

Parduodama Greer lakū- 
nybės kolegija

Aukcionu parduodama Gre
er lakūnybės kolegija, 2024 
South Wabash avė. Aukcio
nas įvyks rugsėjo 3 d. Kredi
torių reikalavimui siekia ligi; 
100,000 dol. .

Šioj mokykloj be lakūnybės 
buvo lavinami automobilių 
mechanikai.

KAIP LIETUVOS VALDŽIA ATSINEŠA 
| VILNIAUS KLAUSIMA

Su Latvija Vedamos Derybos

LIETUVOS VALDŽIOS 
NUSISTATYMAS VIL

NIAUS RI KITAIS 
KLAUSIMAIS

DEL PASIKĖSINIMO 
PRIEŠ PULK RUSTEIKĄ

KESINTASI PRIEŠ EGIPTO PREMIERĄ

ATSISTATYDINO LENKŲ 
KABINETAS

PERU PREZIDENTAS 

PABĖGO

KAUNAS, rugp. 24. — Chi 
icago Tribūne korespndentas

WAjSHINGTON, d. C. (Iie- 
tavos Atstovybė). —• Rug
pjūčio 23 d. — Sųryšy su už
puolimu ant Kriminalinės Po
licijos Viršininko pulkininko

Pagrobė 1,350 dolerių
Curtiss orlaivių stoty, kur pasimatė ir kalbėjosi su Lie-

yra orlaivininkų pramogos, tuvos užsienių ministerių Dr. 
praeitį šeštadienį štai kas į-|Zaunium) iS kurio patyrė Lie- BasteikoB> įvykusiu Coutiuen
vyko;

Du vyru nuėjo pas tikietų
Apskrities .šerifas surasti > Padėjus, pasisakė esį kole-

pagrobėjų pakaukė sau pagel- 
bon aplinkinių ūkininkus.

tuvos nusistatymų 
reikalais.

įvairiais

VARŠAVA, rugp. 25. — 
Penkis mėnesius veikęs atsi
statydino Slaweko ministerių 
kabinetas. Prezidentas Mosči
oki atsistatydinimų patvirtino 
ir tuojaus pasikvietė maršalų 
Pilsudskį pasitarti apie toli
mesnį veikimų.

Maršalas Pilsudskį pranešė, 
kad gal šiandie bus nuskirtas 
naujas ministeris pirmininkas 
ir parinkti kiti visi kabineto 
nariai.

KESINTASI PRIEŠ EGIPTO 
MINISTERĮ PIRMININKĄ

LIMA, Peru, rugp. 25. — 
Kuone visa Peru respublikos 
kariuomenė sukilo prieš val
džių. Prezidentas Leguia pas
kelbė atsistatydinimų. Kiti 
valdžios nariai taipat pasi
traukė. Valdžia pavesta spe
cialiam kariškių komitetui..

Iš prezidento rūmų praneš
ta, kad prezidentas karo laivu 
apleido šalį.

Karininkai jau organizuoja 
naujų kabinetų. Kariuomenės 
vadas S. Cerro pakviestas bū
ti karo ministerių.

IŠ BOLŠEVIKŲ PAŽAN
GOS TIK BURBULAS_ k..-. ... . •

RYGA, rugp. 25. — Mask
vos lakraščių pranešimais, bo
lševikų valdžios penkerių me
tų pramonės programa pasi
rodo vien muilo burbulas. Iš 
tų penkerių metų į du metu 
neatlikta jokios pažangos.

t Viena svarbiausių priežas
čių, pažymi bolševikų laikra
ščiai, tai daugelio darbininkų 
nenoras dirbti sekmadieniais.

VOKIETIJOJ IŠKELIAMĄ 
DAUGIAU DARBO

ktoriais ir pareikalavo atiduo
ti surinktus už parduotus ti- 
kietus pinigus. Patikėta ir jie
dviem) atiduota 1,350 dol.

i DALLAS, Tex., rugp. 25. 
:— “Primary” rinkimuose gu
bernatoriaus kandidatūrų lai
mėjo ’Steriing iš demokratų 
(partijos. Mrs. Ferguson gavo 
toli mažiau balsų. s

i ■ ŽUVO TRYS ŽMONES

SHEBOYGAN, Wis.. irugp. 
25. — Už dviejų mylių į pie
tus nuo čia nukrito ir sulužo 
orlaivis. Žuvo trys vyrai. 
Skrindant motoras užsilieps
nojo.

CARO, Egiptas, rugp. 26.- 
Kesintasi nužudyti ministerį 
pirmininkų Sidky pašų. Trau
kiny, kuriuom Sidky vyko iš 
Alexandria į čia, susektas vie 
nas egiptietis, persitaisęs pa
tarnautoju. Pas jį rasta kir
vukas. Suimtasis išpažino.

BOMBA BRITŲ POLICIJOS 

VIRŠININKUI

BERLYNAS, rugp. 25. — 
Vokietijos bedarbiams iškelia
ma darbo. Valdžios pasidar
bavimu bus pradėta visa eilė 
darbų ant geležinkelių ir paš- 
tos departamento statyboje. 
Tiems darbams jau skirta a- 
pie 110 milionų dolerių. Dar
bo gaus apie 325,000 darbinin
kų.

BUS PASKELBTA NAMŲ 
STATYMO PROGRAMA

WASHINGT0N, rugp. 25. 
— Artimiausiuoju laiku spau
doje pasirodys prezidento 
Hooverio programa, kurioje

SUPLAIŠINTAS KINUOS 
VALDŽIOS TRAUKINIS

SHANGHAI, rugp. 26. — 
Honan provincijoj sukilėliai 
suplaišino Kinijos vaklžioi 
traukinį, kuriuomi buvo veža
ma karo medžiaga.

KALKUTA, Indija, rugp. 
26. Pasikėsinta prieš britų 
policijos viršininkų Sir Cha
rles Tegart. Automobiliu- va
žiuojant į jį paleista bomba. 
Bet vežėjas staiga mašinų pa
suko į šalį ir bomba sprogo 
atokiau.

Tuo pačiu laiku viršininkas 
vienų' užpuolėjų nušovė, kitų 
sužeidė bombos sprogimas, gi 
trečias suimtas. Tai įvyko 

> Dalhouse aikštėje.

RIAUŠES INDO-K1NIJOJ

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Žiniomis iš Indo-Kinijos. te
mai radikalai sukėlė riaušes. 
Raudonieji vietomis ėmė de
ginti valdiškus būtus ir šiaip 
namus. Malšinti buvo pašauk
ta kariuomenė.

FRANCIJA STATYDINS 
MILŽINIŠKĄ LAIVĄ

KALTINA ANGLIJĄ
SUOMIJOJ SUIMTA 60 

KOMUNISTŲ

TjONDONAS, rugp. >26. — 
T. Sąjungos komisija už bu
vusias arabųžydų riaušes Pa-

HELSINKI, Suomija, rugp. 
25. — UŽ priešvaldiškų veiki
mų pdlicija suėmlė 60 komuni-

, VICHY, Francija, rugp. 26. 
— Francijos prekybos minis- 
jteris L. Rollin, kurs čia ato
stogauja, paskelbė, kad Fra
ncija padarė planus pastaty
dinti milžiniškų 70,000 tonų 
garlaivį, kuriuomi būtų gali

leatinoje kaltina Angliju. ši4 gtų, prigulinčių Vasa darbini- 
gi skelbia pasiteisinimus. nkų kliubui.

tai viešbutyje Kaune rugpjū
čio 19 d., Lietuvos Telegrafi
nė Agentūra ELTA praneša 
Lietuvos Pasiuntinybei Wa- 
shingtone telegrama iš rug
pjūčio 23 d. sekančių papil
domų žinių:

Vilniaus klausimąs yra gy
vas

i Dr. Zaunius pareiškė, kad 
Lietuva jokiu būdu nei dabar 
neišsižadanti, nei ateity neiš
sižadėsianti Vilniaus. Tuo rei-

<4
cįlenos laiku

Trys vagys sekmadieny' po / .
piet įsilaužė į drabužių krau- sW*J°’iai Buvusio

Tardymas dėl at

kalu užsienių ministerija - (pasikėsinimo ant

ministerio pirmininko Volde
maro laikais tuo klausimu ka-

tuvę, 812 W. 79 gat.,ir pa
vogė 200 dol. vertės drabužių. .
....... v . ėringai (per karstai) darbuo
Aplinkiniai žmones mate, A ...
kaip vagiliai tai visa susikro
vė į automobilių ir tadai pra
nešta policijai.

Suplaišinta: bomba
Juodojo parako bomba su

plaišinta, ties Triplex Safety 
Auto Glass Co. durimis, 2313 
Indiana avė. Nuostolių - 
pie 500 dol.

a-

Nuskendo jaunuolis
MichigarfĮ ežere ties 51 gat. 

besimaudant nuskendo Al El- 
dridge, 20 m.

Policijos kilnojimai
Chicagos policijos viršinin-

bu, nurodyti garbiausieji ži- ko parėdymu, vietomis pakeis- 
ti 1 leitenantas, 2 seržantai ir 
19 eilinių policmonų.

n ganiai, kaip, įsigyti, kaip sta
tydinti nedidelius pagyveni
mui namus ir kad tie namai 
nebūtų brangintini, kiekvie
nam darbininkui prieinami.
Bus išleista knygelė. Tuo rei- vieno žmogaus nužudymų, 

kalu darbuojasi prezidento nu 
skirtas komitetas.

Suimtas V. Nelson, 24 m., 
buvusio policmono sūnus, už

MIRĘ 2,000 MAGO
METONŲ

Penki plėšikai apiplėšė vai
stinę Picadilly viešbučio na
muose, 1429 Hyde Park bul.

tąsi. Dažnai neprisitaikinta 
T. Sųjungos tarybos nurody
mams. Šiandie šis darbavima
sis pakeistas taikinga priemo
ne, būtent, lėtai derybos ve
damos ir tuo būdu daugiau 
šalininkų laimėjama. Iš to 
greitų sėkmių negalima lauk
ti, bet turima vilties, kad a- 
teity pati Lenkija pripažins 
teisingais šiuos Lietuvos rei
kalavimus.

Derybos su Latvija
Dr. Zaunius nenori kriti

kuoti savo pirmtakūno (Vol
demaro). Bet pripažįsta, kad 
praeity būta mažai kčoperuo- 
tės su šiauriniais kaimynais.

bes) prieš pulkininkų 

teikų nustatė kai kurių as
menų bendrumų. Sųryšy su 
tuo, galimo suokalbio išaiš
kinimui, padarytai 22 nužiū- 
rėtinų asmenų suėmimai. 
Užpuolikai ir jų sėbrai bus 
karo teismo viešai teisiami. 
Skleidžiamieji gandai, buk 
Lietuvoje esųs sumoksiąs, 
būk sųryšy su tuom kerš
te kyla neramumai, kuriems 
nuslopinti vyriausybė buk 
griebiasi ypatingų priemo
nių, yra prasihiahymafe. Lie
tuvoje viskas ramu.”

GELEŽINKELIO TIESIMO 
DARBAI ! . J

' » I

Naujo, geležinkelio -nuo Teh 
šių tiesimo darbai ė, jau eina 

Šiandie yira HtafelM Lie- «ana smarkiat Dirba daugina
tuva sėkmingai veda derybas 
su Latvija prekybos sutarties 
reikalais.

Daug kalbama apie Pabal
tas valstybių kariškų blokų, 
bet Lietuva į tai nepasiruo-

į I , * k * f
šusi. Pirmoje vietoje I Lietuva

DIDĖJA CIGARETŲ 
VARTOJIMAS

WASHINGTON, rugp. 20.

negali sudaryti tokio bloko su 
Lenkija, nors su. ja ir būtų 
susitaikinta Vilniaus reikale. 
Lietuva negali juk ginti Len
kijos sienų.

kaip 200 darbininkų. Daug da
rbininkų su arkliais ir tam! ti
krais vežimais 1 žemiems1 vežti 
yra net nuo Utenos. Apie Tel
šius tiesimo darbai labai sun
kūs, nes labai kalnuotos vie
tos. Vienur reikja kasti kal
vas, kitur —, pilti pylimus,, 
statyti tiltus, kasti vandeniui 
nuleisti griovius. Mažesnius 
kalnelius lygina darbininkai 
kastuvais, o didesnius kasama

HAGA, Olandiju, rugp. 25.
— Iš Batavia valstybės pra
neša, kad iš i Olandijos Rytų Į — Šioj šaly kaskart vis dau

giau cigaretų suvartojama. 
Liepos mėnesiu visoj šaly pa
gaminta 11,858,840,000 cigare-

Indijų 29,000 magometonų bu
vo išvykę į Mekka — savo 
šventovę. Iš jų apie 2,000 ne- 
gryžo. Mirė kelionėje iš nuo
vargio ir nuo ligų.

tų, arba 1,134,000,000 daugiau, 
negu praeitais metais tuo pa
čiu mėnesiu.

ST. ANTHONY, Ind., rugp. 
> _ 25. — Čia prekių traukinis su

ma vežti 5,000 žmonių. Tas *» daužė automobilių. 6 žmonės 
tsieisių 30 milionų dolerių. žuvo ir 3 sužeista. \

CHICAGO ir APYLINK. 
— Pramatoma8 daigus oras; 
vidutinė temperatūra.

, tam tikra kalnams kasti maši- 

Lenkų tranzito klausimas na. “ž. p.”

Šiandie Lietuva daug spau
džiama leisti lenkams iš Vii- 
niaus per Lietuvų vežti gele- j 

žinkeliu savo prekes į Liepo- įi Su Latvija ligšiol nesuartai
jų ir į kitur. Tas negalima. 
Tas būtų priešinga Lietuvos 
inusistatymui.

Pabaltės valstybių kariškas 
blokas ir gi Lietuvai negali
mas. Nes kitos Pabaltės vals
tybės yna sąjungose su Lenki-
Ja- i j • i i •

kinta, nes iš jos reikalauta 
pripažinti Lietuvos teisę į Vi
lnių. Šiandie Lietuva jau ne
stato Latvijai to reikalavimo. 
Lietuva nepageidauja kiršinti 
Latvijos su Lenkija. Tuo bū
du bus galimas su Latvija su
siartinimas*
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MUSŲ CENTRO KONGRESAS.

Kaip žinoma, Federacijos kongresas buvo 
rngpiučio 19 ir 20 dienomis, Newark, N. J. 
Nors kongrese dalyvavo pats dienraščio re
daktorius, tačiau malonus skaitytojai iki šiol 
dar nešino kongreso eigos smulkmenų, nes 
jis buvo užimtas kongreso darbais. Tokiais 
atvejais reiktų turėtų specialius koresponden 
tus, kurie būtų liuosi nuo darbų, tuomet jie 
tiksliai ir smulkmeniškai galėtų informuoti 
laikraščio skaitytojus.

Tenka pabrėžti, kad šis kongresas turėjo 
šiek tiek panašumo į praeitų metų kongre
sų Cicero, 111. Jis buvo panašus gausiais ir 
rimtais nutarimais, gražiomis, pramogomis, 
nevrarkiečių vaišingumu ir atstovų skaitlin- 
gumu, Atstovų buvo 107 pačioje kongreso 
pradžioje. Vėliam atvyko daugiau. Geriausia 
buvo reprezentuojamos didžiojo New Yorko 
apylinkės, puvo atstovų iš Naujosios Angli
jos, iš Pennsyi^arfijos,' flft^fyland, Wisconsin, 
Illinois ir kitur. Chicaga turėjo tris atstovus, 
o Cicero du.

Kongreso prezidiumą, sudarė: kun. Jonas 
dvag&dys iš Montello, Mass., pirm.; p. J. Ma- 
SMis iš Brooklyn, N. Y. ir p-ni Subatienė iš 

fclyn, N. Y. vice-pirm. Sekretoriatas —

tent Dvasios Vado kun. J. Amboto, pirm. i 
kun. Ig. Albavičiaus, vice-pirm. L. Simučio, j 
sekr. K. Krušinsko, iždininko kun. J. Vai
čiūno, iždo glob. kun. dr. J. Navicko. Ra
portai su kai kuriais paklausimais priimami.
Priimamas ir praeitų metų kongreso proto
kolas.

L. Simutis skaito referatų apie Vytau
tų. (Referatų įdėsime į laikraštį atskirai —
Red.). Referatas išklausoma ir referentui 
reiškiama padėka.

Antroje kongreso dienoje išklausoma 
referatas kun. J. Balkūno apie katalikiškąją 
akcijų. Tuo klausimu išsitaria daugybė atsto
vų. Visi reiškia pasitenkinimų referatu, daro 
pasiūlymų, papildymų ir t. t. Visi jaučia, kad 
atėjo laikas rimtai susirūpinti Amerikos lie
tuvių tautiniu likimu, katalikiškąja akcija, 
jaunimu.

Didžiojo New Yorko Federacijos apskri
ties komisija patiekia kai kurias konstitucijos 
pataisas, kurios priimamos, o visas pertaisy
tos konstitucijos projektais paliekama svars
tyti kitam kongresui.

Skaitoma įnešimai ir priimamos tokios 
rezoliucijos:

' Santykiai su L. K. V. C. ■ tuvos Rytų Valdovu, kuriam
. Turint galvoje, kad Lietuvos Kataliką reikėjo turėti nuolatinius san- 

v ei kimo Centras dirba tų patį katalikybės a-; tykius su rusais ir totoriais, 
paštalavimo darbų, kaip ir A. L. R. K. Fede-! turėjo slėpti planus vienos 
racija, dėl to-XX kongresas dar kartų panau- ir kitos, tautos. Todėl ir Vy- 
jina savo nusistatymų veikti artimiausiame tautas ta privalumų įsigijo, 
kontakte su L. K. V. C. ir prašo jo moralės
paramos. Šia proga kongresas reiškia užuo-' 
jautų dėl Lietuvos katalikų akcijos persekio-

DRAUGAS

Yra pasklydę gandų, kad gėsi pakelti savo krašte kul-

niuje vyresnįjį jų brolį Jau-ivo tautų, jos tikybų, buvo
nutį, nesugebėjusį po didelių narsus, kilnus ir vedė Žemai

čių burius į kovų. Bijojo prie
šai Kęstučio kardo, gerbė va

Vytautas buvo lenkas. Tačiauš
tie gandai neturi jokio pama
to. Vytautas yra tikro lietu 
vio Kęstučio ir žemaitės, iš jas, statė bažnyčias

Gedimino darbų ginti ir tvar
kyti Lietuvos.

Anais laikais Liet. buvo pa- karų riteriai jo vardų, kaipo 
turų, patobulinti karo vedi- dalinta į kunigaikštystes nuo didžiausio lietuvių tarpe rite 
mų, palaikė Katalikų Baižny- šiaurės į pietus. Kęstutis bu-jrio, visais žvilgsniais lygaus 
čios veikimų, steigė Vyskupi- vo gavęs iš tėvo Gedimino su jais. Taigi didelės buvo

nūs.

Vytautas buvo nedidelio u- 
gio, turėjo labui simpatišką,, 
panašų į moteriškės veidą.

ir vie- Trakų kunigaikštystę, kuri' Trakuose iškilmės ir per jas 
Palangos krašto, Birutės, sū-' nuolynus. Tarp kitų, galima nuo Šventosios per Palangąl ė- tartasi, kuo vardu pavadinti 

pažymėti Vytauto Didžiojo jo palei sienų su Kryžiuočiais naujai gimęs kūdikis. 
Lietuvoje pastatytas bažny- 'toli į pietus, į Lietuvių Bras- Senas buvo padavimas, už- 
čias: Kauno Bazilikos bažny- ‘ tų. Taigi, Kęstučio kunigaikš- Į silikęs tarp Prūsų, kad visa
čia, kuri šiandien yra Kauno tystėn įėjo dvi didesnės lietu- lietuvių tauta kilusi iš Vytau-
Arkivyekupo — Metropolito vių tautos šakos: Žemaičiai ir to. Garbingas ir gerbiamas

Leisdamas jaunystę pas s&vo į Arkikatedra, Kauno dabartinė Jotvingiai. buvo tai vardas ir retai kam
tėvus, jisai turėjo progos įsi jyytauį0 bažnyčia, kurioje! Jaunutis buvo gavęs iš tė- leistas duoti. Bet Kęstutis,
žiūrėti į savo tėvų ypaty s §ja,n<jįen klebonauja gerb. kan.1 vo Gedmino Vilniaus kuni- argi jis negina kasdien visos
bei privalumus ir juos pasi j rpujnas, Veliuonos baŽ-! gaikštystę, kuri vakaruos© su lietuvių tautos nuo galingiau-
savinti. Kęstutis yra pasizy ny«Įa, jyaUgU bažnyčia, Kai-Įsidūrė su Trakų kunigaikštys-1 šių priešui Tegu jo sūnūs va- 
mėjęs kaipo politikas ir ^'jgedorių vyskupijoje, ir kitos, te, o rytuose nuo Dauguvos' dinasi Vytautu, kad iš jo iš-
suolis kovose. Vytautas tuos 
privalumus taip pat pasisa-| 
vino. Vytautas, gyvendamasĮ 

! savo namuose, dažnai maty
davos su savo tėvo broliu Al-

Vienu žodžiu, Vytautas Di- palei Braslava ėjo per Ašme-eitų antras Vytautas, tariant 
dysis buvo netik gabus poli- nų į pietus. 'tautos tėvrs. Taip vyresnysis
tikas, kokį yra davusi lietu-' Algirdui buvo tekusi trečia Kęstučio sūnus būro pcvadin- 
vių tauta, kų yra pripažinę jūosta su centrais Vitebsku ir tas Vytautu.

. ir už tai jam atiduoda gar- Krevu. Prašalinus Jaunuti, (Bus daugiau)
girdu. Algirdas,^ būdamas Lie tuolaikiniai Europos po- Kęstučio su Algirdu kunigaik- 

1 i tikai, bet ir Lietuvos vals- štystės susidūrė. Ir sostinės 
tybės prakilnus tvarkytojas, jų buvo netoli viena nuo ant-1 
Net ir svetimtaučiai pripa- ros. Tų pačių dienų galima 
žįsta, kad Vytautas buvo sa-. buvo nujoti iš Trakų Vilniun 
vo laiku žymiausias vyras ne- ir grįžti.
lik Lietuvoje, bet ir visame j Minėtu laiku, apie 1350 me- 
pasaulyje. Taip rašo Lolime- tus, Trakuose buvo didelės iš- 
yer savo veikale “Zur Alt- kilmės. Kunigaikštienė Birutė 
preusischer Geschicbte, Gotha pagimdė Kęstučiui pirmųjį sū-

lš tolimesnių Vytauto žygių 
pamatysime, kad jis savo su
manymus ir planus mėgsta

jirao, trukdymo, dėl uždarinėjimo bei savais- vykdyti 1907 pu6,. 263 Inu. Džiaugėsi kunigaikšti? sū-

tybinimo privačių katalikiškų mokyklų.

Jaunimo klausimu. mus tuč tuojau stengiasi už-Įnių iš Vytauto gyvenimo. ! jo kunigaikštystė, ypač 2e-
1) XX kongresas džiaugiasi sužinojęs, gniaužti, kad tuo būdu galė-Į Jau penki ar šeši metai ėjo maičiai. Juk kūdikio motina

kad šių metų L. Vyčių seimas įvedė į savo tų išvengti didesnių nelaimių; po to, kai Algirdas, susitaręs buvo Žemaitė iš Vidmantų gi-
organizacijų reikalingų reformų, k. t. — Eu- Į savo pavaldiniams buvo su Kęstučiu, prašalino iš di- minės. Mėgo Žemaičiai Kes-
charistininkų sekcijų atskirai vyrams ir mer- griežtas, bet ir teisingas; sten džiojo kunigaikščio vietos Vii- tutį už tai, kad jis mylėjo sa-
gaitėms, apdraudos skyrių-ir kitus, dėl to ra

džioje savo priešų sumany- į Žemiau dedame žiupsnelį ži- naus gimimu, džiaugėsi visa

gina katalikiškųjų visuomenę L. Vyčių orga- , ri , ... ,. . . .... ® tankų varną #Ayo .griežtų nusistatymų nz ?<.mzocijų remti moraliai ir matenahdi, kų 1 "J r ‘ - x
riant kuopas, jas palaikant ir atatinkamai [ 
globojant.

2) Jungti visas liet, katalikų esamas lo
kalinės jaunimo draugijas į L. Vyčių organi 
zaeijų'.

\ L. R. K. S. A.

L. R. K. S. A. yra svarbi mūsų frater-

' j Vilniaus krašto atvadavimų.
Spauda.

zimiero dr-jos atstovui ir dėl bolševikų vei- 
kimo. - /■

Naujoji valdyba.

Federacijos centro valdybon kongresas iš-. . XX kongresas, žinodamas, kad be spau- , T ~• I , , , . • . , .. , .. i unko: kun. J. Ambotų' iš Hartford, ConnLidos sunku butų vykinti katalikiškoji akcija, i • * .
nutarta remti esamus katalikiškus laikraš
čius, būtent — “Draugų”, “Darbininkų”, 
“Garsų”, “Vytį”, “Laivų”, “Moterų Dirkun. P. Karalius, Aušros Vartų par. New Yor- į

te kfebeao pavaduotojas ir Ateitininkų atsto į nal€“ ir kultūrinė organizacija, dėl to jos rei-?V’ ir taipgi nutaria moteliai padėti Di- 
if o A Visminas iš Brooklvno Rezoliu-! kalai privalo būti artimi "visai mūsų visuo-' džiojo New Yorko lietuviams katalikams į-

- ----- menei. Rūpi ji ir Federacijai, kurios kougre-' įsteigti Brooklyne katalikiškų laikraštį, o jei
se plačiai jos reikalais išsitarta ir nutarta a) būtU galima, susitarti su L. Vyčių orgaaiza- 
teginti liet. katalikus jon dėtis, b) susirūpinticiJa> perkelti “Vytį” į Brooklynų, paver-

vas
etįų komisija: p. L. Simutis, kun. Dr. J. Na viekas ir kun. Dr. Mendėlis iš Baltimore, Md. • 
Rfevisijos — kun. P. Paulonis, kun. J. Si-.
monaitis ir p. A. Mondeika. Mandatų — St.į centr° aparato sutvarkymu, c) jos čarterio į-^mnt jį savaitraščiu, 

Mateika, J. Tumasonis ir kun. Lekėšis. Svei-, registravimu Massachussetts, Connecticut ir 
kinfittų — kun. Ig. Kelmelis, kun. N. Pakai- kit°se valstybėse. Kongresas tačiau apgaules

nis ir kūn. M. Pankus. Tvarkdariai — Kaz- 
las. ir žemaitis.

PėrskaiČius daugybę sveikinimų, prisiųs
tų raštu ir išklausius sveikinimų žodžiu, nu
tariama pasveikinti šv. Tėvų, Vietos vyskupų, 
Lietuvos Katalikų Veikimo Centrų per met
ropolitų.

Išklausome centro valdybos raportų, bų-

tautja, kad Sus ino dabartinė vadovybė iš-

Del Vytauto sukaktuvių.
XX kongresas ragina visas tas lietuvių

įrauks Sua-m, ii bendros Amerikos lietuvi,! >™"o» >k‘ paminėju-

katalikų akcijos ir pasitiki, kad neužilgo jis 
vėl grįš po Federacijos vėliava.

Vilnius ir mes.
XX kongresas šiais Vytauto Didžiojo ju

biliejiniais metais dar kartų energingai pa-

aios Vytauto Didžiojo 500 m. mirties sukak
tuves, kad tai pasistengtų padaryti, stengian
tis tuo minėjimu labiau suinteresuoti pla
tesnę Amerikos visuomenę.

Kitos rezoliucijos išnešta dėl visuome-
reiškia organizuotųjų Amerikos lietuvių ka- nės blaivinimo, dėl tęikimo paramos šv. Kai-

Dvasios vadu, kun. Ig. Albavičiu pirmininku, 
L. Šimutį, kun. J. Švagždį iš Brockton, Mass., 
kun. J. Karalių iš Shenandoah, Pa. ir kum. 
J. Balkūnų iš Brooklyno vice-pirmininkąis, K. 
Krušinskų iš Brooklyn, N. Y. sekretorium, 
kun. N. Pakalnį is Brooklyn, N. Y. iždinin
ku, kun. Lekėšį ir J. Mačiulį revizijos komi- 
sijon.

Kitos visos kongreso smulkmenos bus 
Įjrotokole, kurį .savo laiku įdėsime.

Kongresas pasižymėjo savo gražia nuo 
taika, rimtumu ir pasiryžimu atgaivinti ir 
sustiprinti Amerikos lietuvių katalikų akcijų. 
Tenka tik palinkėti, kad visi gražūs nutari 
įuai būtų realizuoti gyvenime.

Prie kongreso pasisekimo daug prisidėjo 
Newark, N. Y. liet. kat. su savo klebonu kun. 
Ig. Kelmeliu priešakyje, kurie labai gražiau 
suruošė kongreso pramogas ir atstovų pri 
ėmimų.

ATSAKYSI {ŠKJCS 
KLAUSIMUS?

1. Kur geležis plauko?
2. Kur yra mažiausias pa

sauly paštas?
3. Kurioj šaly yra daugiau 

miestų su 1,000,000 gyvento
jų, negu J. A. Valstybėse.

4. Kuris Lietuvos kuni
gaikščių, kai apsivilkdavo mo 

j teriškais drabužiais, būdavo 
panašus į mergaitę?

5. Kas parašė giesmę: 
“Pulkim ant kelių”.

6. Koks yra žymiausias 
Lietuvoje kurortas?

7. Nuo “ko paeina vau 
mėnesio — Junc? (Lietuviai 
tų mėnesį vadina Birželiu).

8. Nuo ko paeina vardas:
Bell teleplione”?
9. Kur daugiausia žmonių 

nusižudo?
10. Koks lietuviams buvo 

padarytas smūgis 1865 m. T
(Žiųr. 3-me puslapyje)

Prof. Kampininkas

Jungtinėse Am. Valstybėse 
yra susiorganizavusių svetim
šalių į savyšalpos draugijas 
3,000,000 žmonių su $200,000,- 
000.00 dol. Tų draugijų ap
draudos siekia 2 bilijonų dol. 
Svetimtaučiai sudaro viso a- 
pie 40,000 atskirų grupių iš 
200 organizacijų. Tas žinias 
paduoda T. F. Golton, N. Y. 
šių visų draugijų vyriausias 
pridaboto jas.

Bažnyčia ir Moterų 

Parėdai.

vyro garbė.... Todėl moteriškė turi tu- laike ginčų nepripažįsta. Bažnyčia taip 
rėti ant galvos viešpatavimo ženklą dėl i išsprendė, jis tai paaiškino ir viskas

(Iš “Laivo”).

(Pabaiga).
Bet aš’noriu, kad jūs žinotumė

te, jog kiekvieno vyro galva yra Kris- 
ttrs, moteriškės gaiva yra vyras, o Kris
taus galva Dievas. Kiekvienas vyras, 
kurs meldžiasi (Dievo name) ar pra
našauja apdengta galva, daro negar
bę savo galvai (Kristui). Talppat kiek
viena moteriškė, kuri meldžiasi ar pra
našauja neapdengta galva, daro ne
garbę savo galvai (vyrui ir per jį Kris
tui); nes tai vis tiek, lyg kad būtų ap
skusta. Jei moteriški neapsigaubia, te- 
nnsikerpa plaukus. Bet Jei moteriškei 
Mauru apsikirpti ar nusiskusti, tegul 
apgaubia savo galvą.

Bet vyras (Dievo name) neturi ap
sidengti sau gaivos, nes jis yra Dievo 
paveikslas ir garbi, moteriškė gi yra

angelų. Tačiau nei vyras be moteris 
kis, nei moteriškė be vyro, Viešpatyje...

Jūs patys spręskite, ar pritinka mo
teriškei melstis Dievui neapsigaubu
siai? Ir pati prigimtis ar nemokina jū
sų, kad jei vyras želdina ilgus plaukus, 
tai yra jam negarbė, bet jei-moteriškė 
želdina ilgus plaukus, tai yra jai gar
bė; nes plaukai jai yra duoti gaubtės

baigta. Ginčais ir dabar Bažnyčia ne
užsiima.

Pasakė, kad jei moteris artinsis pri
imti šv. Komuniją, apsitaisius netinka
mais rūbais, jai Komunijos neduoti. 
Taip kunigas gali ir privalo padaryti, 
kad tuo būdu išgydytų iš biaurių “stal
ių” ligos.

Dabar dar vieną naują “stailą” pa-
vietoje. 6 jei kam rodos, jog jis galė- sisavino merginos, eidamos bažnyčia 
tų ginčytis, tas težinai, kad mes tokio je prie altoriaus “šliūbą” imti.
------- «•- —x n:— jg kur ta “staila” atsirado, tai bala

ją žino; bet kad ji netikus ir nesutinka 
su tikėjimo ir Bažnyčios dvasia, tai tas 
žinia.

Merginos (nuotakos) artinasi prie 
altoriaus šokdamos. Kokis tas šokis, 
nežinau; ar jis “two steps,” ar jis 
“three steps , ar jis “two steps for- 
ward, one step back,” hežinia, bet šo
kis. Ir tai yra netikęs dalykas. Bažny-

papročio neturime, taippat Dievo Baž
nyčia. (1 Kor. lt; 2-1 o).

---------o -----

tinkamai j šliūbą, eina prie altoriaus 
visiškai netinkamai. Jos mėgsta pa-f 
mėgdžioti. Pamatys, kad protestonų, 
žydų, ar masonų merginos ką pana
šaus daro, tai žiūrėk, ir katalikės tai 
pasistvėrė.

Panašiai atsitinka ir su giedojimais: 
vietoje gražaus, katalikiško himno, už
traukia kokį “I love you, I love you!” 
Lyg rodos, kad vargoninkė įsimylėjus 
j jaunikį, ar vargoninkas ji jaunąją.

JUODOJI MUTEIHS.
Taigi, jei šv. Povilas tiek rašo, kad 

įrodytų, jogei moterys privalo melstis 
bažnyčioje, turėdamos apgaubtas gal
vas, ką jis pasakytų, pamatęs moteris 
bažnyčiose su parėdais, kurie neapden
gta nei pečių, nei krūtinės, nei rankų
iki pat kaklui, nei kojų iki aukščiau ke- . . H
lių. Man rodos, kad jis būtų liepęs, iš- jčiai prisieis tai “stailai” uždaryti Die- 
tikrųjų, išmesti jas laukan iš bažnyčios, j vo namų duris.

Be to, matome, kad jis dėl užsilai- Keistas dalykas, kad katalikės mer- 
kymo ir parėdų bažnyčioje pamaldųginos, pasirengusios kitais atžvilgiais

Iš Esperanto kalbos vertė:
Borkanskas Andrius.

Nesenai aš keliaudamas iš Chicagos 
į New Yorką, nubudau tada, kai trauki
nys sustojo. Kelneris pranešė, kad mes 
stovėsime P/2 valandos.

Aš apsivilkau ir išėjau iš vagono. Vi
dury laukų pamačiau mažutę stotelę. Įė

jęs pavalgiau pusryčius ir vaikščiojau po 
peronų.

Prie garvėžio nuobodžiaudamas sėdė
jo vienas mašinistas. Sustojau ir nekurį 
laikų su juo kalbėjau apie mašinų. Pa
siūliau jam cigarų, jis maloniai priėmė 
ir pavadino mane užeiti ant garvežio.

Mašinistas gražus, aukštas kokių 40 
metų vyras, aiškino man atskirų mašinos 
dalių veikimų. Visa, kas buvo šveičiama 
— valoma, auksu žybėjo, nes mašinistai 
didžiuojasi savo nuvalytais garvežiais, ly
gu kaip šeimininkės skoningai sutvarky
tais kambariais.

— Koks čia papuošalas? — paklau
siau rodydamas kaž kokį vabzdį, įdėtą 
į aukso rėmus ir pakabinta ant sienos.

Mašinistas nusišypsojo.
— Čia yra ne pagražinimas, bet pri

siminimas. Aš jį pakabinau čia tik dėl 
to,'kad jis išgelbėjo mano ir dar dvie
jų šimtų petikiosdešimts žmonių gyvybes.

( Dangteli $«»)•

t ■
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Prašau Į Mano Kampelį

--------------- Rašo prof. Kampininkas.-------------

Nuo daugelio metų Londone nelabai vyksta tad tenka kuo 
tęsėsi kova tarp į moterų ir ka- kitu verstis.
Įėjimų priežiūros. Moterų drau ’ Neprigulmingas ukrainiečių 
gijos kovojo už “žmoniškes

to, kaip didelis yra išsiverži
mas. Tik išekzaminavus bū
tų galima pasakyti.

Patrūkimas turi ir mirtin-
U&SILAIKYMAS NE&TUMO mo, apsaugos jų ir sykiu kū-1 gurno pavojų, jeigu žarna,

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

LAIKE.

Svetimtau-
pamokslininkas “bishop” J. tėg moterys> 
Petrykanas sugautas pardavi- |pa6ijautę neš 

moterimis. Jos užsispyrusiai nėjant vynų butlegeriams, prie '
kovojo už suteikimų moterims kaltės prisipažino ir gavo 
kalėjime veidrodėlio. Ii metus kalėjimo. O V. Dum-

Galų gale jos laimėjo. Pa- bra, vyno pardavėjas, iš

nį” elgimųsi su areštuotomis

liepta veidrodėlius leisti turė
ti moterims kalėjime, bet tik 
toms, kurios bent keturias sa
vaites netrukšmaus.

Dabar visos Londono mo
terys netveria džiaugsmu, 
kad galėsiančios pamatyti sa
ve veidrodėly, nes nei protin- 
gesnio, nei dailesnio sutvėri
mo jos niekur nesutikusios. 
Tik visa bėda bus — ištverti 
keturias savaites netrukšma- 
vus.

Daug kartų vyrai suka gal
vas, kaip įkyrėti, arba atker
šyti moterims. Pasimokinkit 
iš anglų!

Jūsų prof. Kampininko ra- 
dio pagavo iš Londono tokių 

t žinių. Ji rodo, kokia mote
rims skaudžiausia bausmė.

Youngstown, O., gavo 4 mėne
sius kalėjimo.

Prof. Kampininkas nepata
ria nezaležniems “ bishop

čiomis, šiais 
laikais tuo
jau kreipiasi 
prie dakta
ro. Jos pasi
duoda jo 

priežiūrai 
per visų neš-

Dr. A. O. Rakauskas 
2488 W. Marųuette 
Rd. Grovehill 8262

dikį nuo įvairių galimų svei- patekusi į trūkimo vietų yra 
katu ištikti pavojų ir tinka- suspaudžiama. Tada priseina 
mai prirengs jų prie gimdy- daryti operacijų, kad išgelbė 
mo valandos. ti gyvybę.

Abelnai imant, motinai nė-

nėjusios įvairios moterų li
gos, nutukimas, žarnų kata
ras.

7. Vardas mėnesio June my- 
tologinis. Jis paeina nuo Ju
piterio (senovės romiečių die
vo) pačios Juno, kuri tais 
laikais buvo pagonų laikoma 
deivė laimingo moterų gimdy-

B. L. Jau |mo, o taip pat “patronas”

PROBAK

ams” eit į t» nešvarų biznį, ,umo laiką ypa4 tai dar0 la. 
nes ir taip butlegerių netrūk
sta.

KLAUSIMAS.
ra reikalo keisti savo gyveni-!gan ilgas laikas kai mano o- (globėja) ir laimingo porų 

j mo pobūdį, nebent kaikurie da yru išberta raudonais plėt- susituokimo. Roma turėjo net

biau pasiturinčių šeimų tar
pe. Pas mus-gi, lietuvius, ši 
[pareiga iš moterų pusės toli 
gražu yra atsilikusi. Jos daž
niausiai kreipiasi prie dak
taro paskutinėje valandoje, 
kartais pasitenkindamos vien 
“bobutės” patarnavimu, arba 
tik tada, kada iš kurio nors 
atžvilgio visiškai sunegalėjo. 
Iš tos priežasties daugelis 
motinų ir kūdikių turi savo 
sveikata, o net ir gyvybe už

tinę” šiltai negrus priėmė. O mokgtį. Qį taip įvykus, paa- 
Amerikos lietuvių “kapito- šarojama, padejuojama, pasi- 
lius” Chicagos Bridgepor- tiešijama “tokia Dievo va
tas nei iš tolo nenor negrų jįa>> jr tuomi viskas baigiasi.

Nesenai Kaunu buvo užplū
dę negrai — “Black Flo- 
wers” trupė. Iš karto kaunie
čiai į negrų spektaklį žiurėjo 
šaltai, rezervuotai. Bet juo 
toliau, tuo labiau. negrai trau
kė savep simpatijas. Ir ant 
galo, sako, vaidinimas baigės 
tikromis ovacijomis.

Matot, kaip Lietuvos “sos-

jos papročiai yra blogi. mais. Kaip kad jie beveik vi- priežodį: “Gera vyrui ir link-* 
sma moteriai, kurie vedasi JuDrabužiai siškai pranyksta, bet ir vėl at

Drabužiai privalo būt šilti, siranda- Ant plėtmų ,na . 
lengvi ir liuesai nuo pečių ,08‘ Avutės, to- į dienai yra lig iiį tartum kokia
kaboti. Žemomis karkomis a- kios kaip ir Pleisk“nos- Man garbė jauniesiems tuoktis 
valinė yra geriausia. Korse- neskauda’ bet “gražu sa- Jnne (Birželio) mėnesy, 
tai, garteriai ir kiti kūno var- eiti su žm°_“rais- Gerbiama j g. Nuo Aleksandro Grahami 
žymo įrankiai neturi būt var- daktar* pra8au labai Paai5- Bell’o, telefono išradėjo, ku 
tojam! ,kinti man, kas tai galėtų bu

Koršetas ypatingai kenkia ti’.ir ar nėra nuo to kokh*
laike nėštumo, nes jis spaudžia p ais^*

’ r, • ? . I ATSAKYMAS. — Iš Tams-motiniukę ir kūdikį žemyn į

ny”. Amerikoje da ir po šiai

ris mirė rugp. 2 d., 1922 m. 
9. Nedidelėj Monako vals

tybėlės sostinėj — Monte Car- 
lo. Čia garsiame lošimo kliube

mažųjį pilvelį ir priešakinę tos lEi5ko sPrendžiu> kad 0“-' kasmet nusižudo apie tukstan 
pilvo sienų. Tas trukdo lino- ,Urlt °į08 vadinamų Pso- tis žmonių (prasilošusį,), ir 

tiek pat išeina iš proto. Tur
čiai čia palieka elgetomis.

10. Caristinės Rusijos už
drausta lietuviams spauda.

Amerikoj priviso visokios 
I rūšies “ bishop’ų”. Vieni jų 
Į nei pradinės mokyklos nebai
gę “metropolitais” skelbiasi, 

[kiti kiek daugiau prasilavinę 
I tenkinasi tik “bishop’ais”

įsileisti.

PRAŠAU NESIJUOKTI

— Petrai, kodėl bedieviai'.

Tačiau liūdnas, skaudus 
šeimoje įvykis retų kurį pa
mokina. Arčiau įsižiūrėję, pa
matysime savyje apsileidimų
ir todėl neprivalėtume mesti

degina savo numirėlius.
tikrų-i - Matai, brolyti, jie bijo-,„„ ..patieSyti”,

tinkamai rūpinasi dvasios ir

pasiskelbę, o iš
■jų yra paprasti žmonių'si kad numirėlis naktį pas 
mulkintojai. Kadangi “neza- juos neateitų ir neišpasakotų 
ležnos vieros” komedijantams visų jų sekretų.

'juodos dėmės Dievo valiai,

Į ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

kūno reikalais, tam ir toji 
Jo valia visados yra teigia
mojoje pusėje. Daktaro gera 
priežiūra moters laike neštu-

SOVIETŲ PRIPAŽINIMO 
KLAUSIMAS.

“Williamstown Institute of 
IPolitics”, Williamstown, 
Mass., andai kalbėjo Paul 
Cravath iš New Yorko apie 
sovietų valdžių. Jis kritika
vo ir peikė tų valdžių. Nu
rodė tos valdžios nesųmones. 
Bet tuo pačiu atveju reiškė* 

Inoro, kad Amerika pripažintų 
tų valdžių. Už pripažinimų jis 

Įargumentavo prekybos pagrin 
Idu. Iš jo kalbos buvo supran- 
Itama tas, kad jei Amerikos 

T. Valstybės nepasinaudos 
Iproga praplėsti prekybų su 
Isevietais, tada pasinaudos kas
■kitas.

i Katalikiškas laikraštis “A- 
įerica” apie tų Cravath’o 

calbų pareiškia, kad tas žmo- 
kalbėdamas apie sovietų 

žaidžiu, atmetė šalin visokį 
idealizmų. Argumentuodamas 
įž sovietų valdžios pripaži- 
ūmų, jis pirmoje vietoje iš- 
tėlė aklojo materijalizmo pa-
irtį.

Tauta be sielos yra mirusi, 
podraug ir supuvusi, pa- 

fcymi laikraštis “America”, 
’ad tautai sektųsi gyventi 

sveikai ir turėti gerbūvį, yra 
reikalingi idealai. Pirmoje 
zietoje kiekvienai tautai yra 
reikalingi krikščioniški idea
lai. Tie idealai turi rastis į- 
zcarių tautos nusistatymų pa- 
rinde. Be krikščioniškų i- 

lealų yra tuščias darbas siek
ti < lorovės ir teisybės, savi- 
irpio gyventojų sutikimo,

ABIEM Pl'SĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 - U už 10 

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORATION
•M n*«T AVINUI

. i

Got
a COLD?

sų motiniukės augimų ir krau riasis' Sia liga reikala«ja 
jo cirkuliacijų toje taip svar- dugnaus ir “‘“syvaus gydy. 
bioje kūno dalyje. Nedavimas m° ir llgonis tan but «erai
motiniukei liuesai didėti žy. fP“ de> kad

•c * -r xi -j-i • • priseina vartoti vaistus, ku,mial atsiliepia ant kūdikio ir , ’
nekartų jis apsigema kreivo,™’ ^eifu ^paaisaugojama, 
mis kojytėmis, rankutėmis ar,® * augiau žalos
ba kita kuria sužalota kūne- ne®u ®er°’ __
lio dalimi. Taigi moterys, Atsakymai i klausimus, 
norinčios paslėpti nėštumų; (I§ antro pusi.)
savęs susivaržymu, kenkia) 1. Gyvųjame sidabre, už 
sau ir kūdikiui, net kartais ir kuri geležis yra beveik per 
mirtingai. pus lengvesnė.

Maistas.

Mėsos kiekybė turi būt ma-
2. Ugnies žemės pakrašty 

pluduruojanti statinė. Kiek-
ža, nedaugiau keturių uncijų vienas praplaukiantis laivas 
(Vi dalį svaro) mėsos arba čia sustoja, padeda atvežtų 
vietoj jos, žuvies ar kiauši- [ korespondencijų ir paima 
nių per dienų. Vengti rieba-{siunčiamų.
bose keptų krakmolinių vaJ-i 3. Kinijoj : Ca-nton, Shangai, 
gių ir apkrautų saldumynais Peiping, Ching Tu ir daug 
pyragaičių. Valgyti daugiau- kitų, kurie sunku ištarti, 
šiai įvairiais būdais prirengtų [ 4. Vytautas didysis,
grudų — cereals, daržovių,
o ypač vaisių. Gerti vandens
mažiausia 5 pilnus stiklus į kranto, 32 viorstu nuo Kau- 
dienų. Yra geru daiktu vande- no. Birštono vandens gydyk- 
nį išvirinti. Vartoti daug pie- los žinomos Europoje nuo 1862 
no, o ypatingai pasukų. Alko- m. Birštono vandenyse yra 
holinių gėrimų nepriimti jo- ,daugiau: kalkių, chloro ir po-

sscaea
SKAUSMAI

Ypatingi Moterims
Periodiškas kentėjimas 

Galvos 
skaudėjimas 

Neuralgija- 
Neuritis 

štai tikras 
palengvi
nimas!

Al the firsl »ign of a 
cold or sore Ihroot, 
gargle with full 
slrength Li sferine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsimsseconds.

LISTERINE
KILIS OIRMS IN 

1S SICONDS

Jos Nieks 
Nekviečia “

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? ,JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodami su Listerine, išva
lysime burną ir užmušimo 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE

5. Kun. A. Strazdelis.• atėmusi iš žmonių savastis, 
nuo pikto jų saugojimo. Be (Tais užgrobtais turtais sovie- 
idealų neatsiekiama nei tai- tai šiandie veda prekybų su 
ka. . į užsieniais. Kas iš amerikie-

Kaip žinoma, sovietų val-|^ I«««dantų praturtėti Kn- 
džia nesivaduoja jokiais idea-,s^os auksu’ kurs yra gausiai 
lais, tik užimta žemomis pa- aPlietes ašaromis ir
goniškomis svajonėmis. Ma-'krauju- Tuotarpu P. Cravath kioje formoje. Kavos galima tašo sieros, negu visur kitur.
tyt, į tai atsižvelgęs ir Paul ^ūlo Amerikai pripažinti so-

Cravath kalba apie tai,' kad vietus- kai pri‘
ir Amerikos tauta prilygtų Pažinti Paikus ar galvažu-
įgyti daugiau “biznio” nelai-, džius.

Pasirodo, kad kųi-kurie 
taip vadinami aukšti žmonės 

Kag Paul Cravath’ui galvo- jr reikalų žinovai dorovę ir 
je, jei bolsevistinė valdžia eįįkų per langų išmėtai, kada 
Rusijoje palaiko didžiausių einasi apie “biznį”. Kam čia 
žmonių vęrgijų, jei ten negy- žinoti, kokios prekes, kaip 
vuoja nei mažiausia laisvė. jag įgytas svietai šion ša- 
Kada jis argumentuoja už jįn siunčia. Bi tik daromas 
sovietų valdžios pripažinimų “biznis”. To užtenka, 
kad laimėti daugiau “biznio”,: 1>abai gaila, kad P. Cra- 
jis neatsižvelgia, kaip sovie- vath’o rūšies žmonės nenori 
tai atlieka visus savo reikalus, pripažinti krikščionių idea- 
Sovietj valdžia yra apvogusi lų? be ko nei vieno tauta ne- 
visas cerkves ir bažnyčias, gali jaustis laiminga..

mingoje Rusijoje.

TUBBY

vartoti, tik ne po daug. Neš- Birštone gydomas: reumatas, 
čia moteris privalo valgyti arterizmas, išchias, paralius, 
su saiku ir ne už du, kaip neuralgija, neurastenija, mer- 
kad kai-kurios moterys ma-( vų sopuliai, škorfulai, pase
no ir daro.

KAI galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis laikas 
jums neleidžia išeiti į pasimatymus 

— atminkit Bayer Aspirin. Paban-

6 -p,, v, , i iykit šas piliųkes, ir jus busit dė-. Birštonas ant Nemuno Ringą už jus suteikta palengvinimu.
Jie palengvina taip daug vsokitj 
skausmų ir tuoj. Nėra jokios nelai
mės jas naudoti. Aspirinas negali 
jums kenkti! Gydytojai jums pasa
kys, kad jie neslogina širdies. Pa
tyrimas milijonų žmonių kalba jų 
naudai. Bereikalingi nekeskit. Bayer 
Aspirin sulaikys jūsų šalt), paleng
vins galvos skirtumą ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 100 
piliukių bonkutę ir taupinkit pinigus.

BAYER 
ASPIRIN

KLAUSIMAS. — M. G. Ma
no 22 metų sūnus nesenai pa
truko ir dabar turi dėvėti dir
žų. Ar negalėtų, laikui bė
gant, išsitaisyti! Gal dakta
ras patartumėt kokių gyduo
lių.

ATSAKYMAS. — Patruki- 
mui gydyti gyduolių nėra. Ji 
išgydoma vien operacijos bū
du. Ar jam reikalinga dabar 
operacija ar ne, priklauso nuo

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
Pasauliniame kare

WISS1G,
Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP LZSISENfcJPSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclallškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljlmg kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OPI8O VAI^ANDOS: nuo 10 ryto Iki S ▼. ▼. Nedėliotais Iki 12 d. 
4200 West 2# SI. kampas Kceler Avė., Tel. Crawford 6573

RAS
MADE GOOD wftfc

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

35 oanceg for
**•»»■« —Eeonomical 

BlRcient
u.a,w%,at<s’„t22ssi„-

Lion-Hearted HanL
i guess *rr ^ttrrrv^vucKV

POK vs IHKT | 8eoVCMT*IMS CooO 
OLE CLINC-CHcTT AlONG OM OU<k 

CAMPtN IfclP VPHCKE ĮM -TMC 
MCUMT'IMi— » O LIKĘ GET A
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UETUVIAI AMERIKOJE
man u.

II Vytauto komiteto snairia-

Vytauto Komiteto susirinki 
fnas įvyko rugp. 18 d. Vaka
re, Sv. Antano parapijos sve
tainėj. Susirinko komiteto vai 
dyfct fr spaų&s komisija — 

ttoft $ tofcofcŽė.
Apkalbėta vaikštynių rei- 

kalaų 14 d. rugsėjo. Padary

ta planai, ktUOM&s gatvėmis 

vaikštynes • bus. Centras Y>us 
1A St. 4r <9 Ct. Ftksfert eis iki 
5l av% ll UA U <&, 1) iki

48 Ct., iki 14; 14 iki 49 avė.;
49 &Vė iki SI? M iki 50 Ct.;

50 d. iki 18; o nuo 18 iki
51 are. ir iš ten į Comunity
Halk , , *

Programas bųfe platus, daly
viai bus pakelti vėliau. Muzi
kantų bus daug — het 3 be
nki, b gal ir daugiau. ,

Draugijų atstovai dirba iš
sijuosę.

Visuotinas draugijų atsto
vu susirinkimas bus 27 d. Šio 

mėnesio t. y. rytoj vakarė, šv. 
Antafto parapijos svetainėj.

Draugijų rinktiniai atsto
vai, arba valdybos, dalyvau
ki visi, nes tai visų reikalas.

Cfcfetoj daug yra draugijų, 
kliubų, bet atstovų he Visos 
atsiunčia, e dauguma ir iš
linkių pamiršta.

•Tad valdybos pareiga pri
žiūrėti sUVO atstovus, kad ne
atsiliktų nuo tų iškilmių ttė 
vienas, nes proga bus pravė-

A. R. D. veda sąžiningas 
atskaitas. Kiekvienas aukojęs 

gauna paliudymų nuo kohek- 
tavusių ir kas eina kolektuoti 
yra įgaliotas ir turi liūdi ji- 
ftius. Jeigft rėmėjų šv. Kazi

miero vardu eina kitų rėmė
jų0 kohektorkes, mes už tas 
neatsakom. Aukaujantieji, vi
suomet klauskit liūdijimų su 
anspauda šv. Kazimiero Vie- 

nuelyno.
A. R. D. auga ir stiprėja.

Ten, kur visa daroma kilnia 
Širdimi, vadovaujantis pasi
šventimu ir gerais norais, be 
keršto ir pavydo, ten ir Die
vo palaima apsireiškia. Rėmė
jų draugija auga narėmis, di
dinasi veikėjų skaičiumi ir 
pasižymi gerais darbais. Tai 
pavyzdis kitoms moterų drau
gijoms.

Rėmėja.

D RAUGAS

šv. Mišiomis, kun. Pr. Vaitu
kaitis, surišo Moterystės Sa
kramento ryšiu Jonų Viraką 
su Pranciška Sadauskaite,

bus iš pat Raguvos, taipgi bus 
nuimti paveikslai visų ragu- 
viečių ir pasiusti į Lietuvą. 
Tik nepamirškite pakviesti

Antradienis, Rugp. 26, 1930

Perėjus du tiltu rasite Ragu- 
viečių pikniko ženklą. Taip 
pat galima ir su automobiliais 
važiuot bile bulvaru iki Wil-

Linkime jaunoms porelėms .kuodaugiausia draugų ir pa- low Springs miestelio.
gero sugyvenimo ir laimės j žjstamų; raguviečiai visus gra 
jųjų pasirinktam luome. priims ir pavaišins. Ti-

Raporteris.

APIE RAGVVIletŲ IŠVA
ŽIAVIMĄ.

Visus kviečia

T..„ . „v„= <«n« stKtotajBsi&s valams
j8*« «* ** palankus,

Vienas spaudos Kom.

tai ptbgMrtftUs bus po atviru 
dangum, O jei ftė, tai viduj.

BRIGHTON PARK 
ŽINELES.

Visi raguviečiai ir ragu- 
vietės, jų drangai ir pažįsta
mi, rengkitės prie iškilmingo 
Raguvos parapijiečių pikniko, 
kuris bus 31 d., rugpiučio,
Willow Springs, III., Dam
brausko ūkėj.

Nepraleiskite šios progos 
nei vienas raguvietis bei ra- 
guvietė. Čia bus galima pasi
matyti tiems, kurie per ke
lias dešimtis metų vieni su 
kitais nesimatė. Bus visokių 
{pasilinksminimų. Muzikantai

kietų jokių nebus. Visiems į- 
ėjimas veltui, kas tik atva
žiuos.

Komisijai uoliai darbuojas: 
M. Kičas, V. Ivanauskas, J. 
Pikelis, M. Sriubas.

Pasarga: Nuvažiuot bile
karais iki Archer Avė., Ar
cher iki Cicero Avė., paskui 

\ • -
Joliet karais iki Willow
Springs miestelio. Išlipus iš 
karo reikia

Komisija.

ATVYKS “AL JOLSON” 

SUKAKTUVES.

Brighton Park. — Į laukia
mas 15 metų sukaktuves L. V. 
36 kuopos; atvyks labai ge- 

žinomas “juodukas” —rai
“ Al Jolson”, kuris turės pri
rengęs lietuviškų ir angliškų 
dainų.

eiti po dešinei. Jis be to da padės n išnešio-

it valgius žymiems asmenims, 
kurie dalyvaus, ir visus prį- 
juokins.

Visi, kas gyvenante šiam 
amžiuje nepraleiskite šios pro 
gos nepamatė lietuviško “juo
duko” — “Al Jolson”.

Bankietas įvyks rugsėjo 21 
d., N. P. P. Šv. parap. svet., 
44 ir Fairfield. Pradžia 6:30 
vai. vak. Tikietų galima įsi
gyti nuo narių.

Red Cherris.

SKAITYK IR PLATINK' 

TIKTAI KATALIKIŠ

KUS LAIKRAŠČIUS.

r

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’m

ADVOKATAI
Šios kolonijos darbuotojai 

daro planus, kad atatinkamai 
apvaikščiojus 500 metų su
kaktuvės nuo mirties Lietu
vos kunigaikščio Vytauto 9 
dieną spalio. Taipgi rengiasi 
prie didžiųjų iškilmių prisi
dėti, kuomet visos Chicagas 
su apielinkėmis įvyks ap- 
vaikšč iojimas.

Tame dalyke ūpas visu ge
ras. Vietinis Federacijos sky

lu, i. A. Mizges, C. Goldman, fįns pradėjo rimtai veikti. 
& Levfek, lira. A, Malei*-Vytauto Apvaikščiojimo

C H I C A G O J E
. R. D. 2 SK. DARBUOTĖ Pikniko aukotojai ir rėmėjai.

BESUCtV JOTINIAM i Ypatingai ačto šiems ptie- 

totyiitartu lėliams, kurie savo paratna
_ padarė tai, kad feesiičių pikiu

Ttrtrtfrenfirt ___ ii Bttkstn ^as pUVyko: feiftai Ko-
BHdgeport. fi anksto . p

to 2 sk. rėmėjos grašiai tam 
piknikai pasidarbavo, ypač p. 

Teofilė Stankevičienė, 
padedant pp. Gedvilienei
Bakienei, pririnko piknikui 
daugybę skanių

valgių fr dovanų. It netik pri
rinko, bet ir nuo savęs p. 
Stankevičienė aukojo kum
pius, gėrimus, “kraštukus” 
namie kepė — vis tam, kad 
tik piknikas pasisektų. Na, ir 
pasisekė. Jau vien iš p. Stan
kevičienės stalo surinkta $65. 
P. B. NougŽemiėAė su savo 
aukotu ‘ ‘ loganberry juice ’ ’ 
ir su maišu siurprizų, prie 
kuriu sųžiningni darbuojasi 
kasmet mūsų geroji Petronė

lė Jaučauskaitė, sudaryta kė- 
l&fsdešimt dėl. gryno pefofO.

Ponia.1 M. Tamanauekiene,1 p. 

V. Lukas ir p. M. Banienė 
daug ptfketektavo piknikui 
gerybių. O to ifcfodmėjimu bi- 
lietote it skaniais užkandžiais 
gražiai <4arbaVoSi radėjos: j»p. 
Vaicekauskienė, Malinauskie
nė, Balkteaė, Oedviftesft, Gu
donienė, RanieStė, Gricietiė, 
Butfcte&ė ir jMFsų «k. 1&L O. 

feekleeki'ė’ftė. Kaip matome, 
daug įėjo naujų rėmėjų, ku

rios labai tvarkingai dkibaVo-

61. i .i į
Nauji geradariai

kuri davė gražių ekAtrikiuę lem- 
u 1 putę, LusŪg Bept. fetore, 

Riose Co. —
iė****** gėriraų 5 keisus, p tf, brangių # __

A. Kazakauskas — mėsos, M.

& I Dress Shup, J. Žaksas,— 
Kuchinskas Bros — 

Anna Polėikis, S. 
Gofėcki miltų, L. Liagis— 
miltų, M. Chemeris — mėsos, 
Jodas ŽičkuS — kaVos ir pie
no, Bėcks Depfc. Store — 
staltiesę, A. Čiuras, J. Martin,
J. Aleksa Bakery — duonos,
K. Laucius, P. Kj&Učius — 

$1.00, S. Mielinis, Jftl. Bu-
dreviČIUs, J. Žack $1.00, Mrs.
C. Pettailrėnė, fe. BalVoČienė 
(amžina narė) aukojo daiktų 

už $3, John Rudaitis aukojo 
laikrodį ir table sėt vertės 
$13.00, Jieva Šapalienė — mė
sos, Doni. fciiurienė — mėsos,
D. Sagzdresa (f), Adorrtfc* Ka 
leda, bandučių, Teofile Stan

kevičienė — mėsos, alaus, so
ties ir kraštų, Jos. Baranaus
kas — bandučių.

Pažymėtini aukotojai. 

Metas iš meto mūsų biz- į 
nieriai neatsisako paremti ŠV. 
Kazimiera Vienuolyno it da
ro tai maloniai ir nuoširdžiai. 
Štai, pp. Baranauskai, turin-

mėsos,

Telephone Dearbors 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Docal Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant seredos)

mėdaliai šioje kolonijoje pusi-' 
rodė.

Sutuoktuvės.

Liepos mėnesio 20 dieną 
kun. A. Valančius suteikei 
Moterystės feakramenta Pra
nui Lukošiui su A. Mačiulai- 
te ir V. Rokaičiui su V. Povi- 
laite.

Liepos 26 d. iškilmingai su

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 30. -’HALSTED STREET 

Tel, ViCtOry 0552
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

i Pėtnyčios

r>’

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Pp. Jurgis ir Cecila Petrai- kcP>'kl» 3800 & Emerald

Siuomi ęM«ęSW|bl.Av6; «Į*>^ k'J’f į5 ,‘«- 
diJetiu it bniriduNų JStaiitoi, k«l MitiĮ

švieži. Pp. Adam Kalėdai 

kasmet aukoja įvairių valgių. 
Jie yra gabūs bižnieriai, turį' 
savo groaerttę ir kepyklą. Jie 
ta!ipgi 10 tuzinų šviežių b&U-

t)

Ąitdjftgai arto mūsų garū- 
dariamn «Ž jų too^aųmų. Rnn 
kAnc rara, kario mūeų įstab 
giri ramia.

Yra. it daugiau aukotojų. 
Jų a!h&aiit»?< parašysim, kaip 
grįš visos kolektorių knygu-

čiai, žinomi iw&s<ų 
savo
dnosnumU. Jie vriat duoda it 
aukoja Žaosaiai. Štai, ir Se
sučių piknikui aukoja bran

gios mėtos gataVdft sutaisytos 
valgiui. Be to, pp. Petraičiai 
nuo seno ptiMųųsd fteiųėjų 
skyriun ir žada Sesutes terš
ti tikrai tėviškai fisuobb .jų 
reikaluose. Pp. Petraičių virm 
turtė dukrytė, baigusi ŠV. Jur

gio prad. mokyklą, dabar jės 

tėveliai žada leiati šv. Kazi

miero Akadfemijon auktegbį 
mokslą ;eTti. + . | ries.' S.. M. -į.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $506

SPECIALISTAS
Tdigl nfenuslmlnart, b«t eikit paa 

tiktą apeotallst*. ne pas koki VepA- 
tyrėij. Tikras specialistas, arba pro- 
foeiOTluA nekJhtiS Jflsų Mts Jumk kefc- 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 

pilno itetfeaiMttiTlmo. JWs kntJrt- 
pyslt laika V pinigus. Daugelis kltij 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmln- 
«omų.

Wh.no R/ulio — 8copo — Raggl. 
Jt-ftay Roentgeno Aparatas Ir ri- 
rittSA baktertolotflMcuk egsamlnarl- 
mas kkaujO atidengs man Jūsų tik
ras nUgeroveė, (r Jėftfu s8 paimsiu 
Jdfc l&dytl, tai Jūsų sveikata Ir gy- 
VMMAs sugryė Jums taip kaip buvo 
dfrFmlau. Jeigu kenfilat nuo ligų skil
vio. tarnų, tekstų. Odos. kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų. 
oSdetlmo Šaknų, silpnų plaučių arba 

rurlt Kottq, u ims ©Trejų si jn-
| kerėjusių, ehrouiSkų Titų, kur} ne

pasidavė nėt gabiam Šeimynos gy
dytojui. u«a«dėiiofeit nsatėjs pas 
Utene.

DR. J. E. ZAREMBA

HPECIALItTAS 
In ėjimas Tturnas TllS

90 W. JACKSON BLVD.
Arti SUts Gatvės

Ofiso Va.asfŪoe; ūub lt ryte ihf 
1 po pietų. Vkfettett n«ft « I* > 

nuo M «te 4M 1 
no pistų

JOHIt B. BORDEN
(John Batdzlunfes Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephono Randolph #727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephono Roosevelt 2h9# 
ttetee; 8 ilU 9 ryte Vėl. Repub. «<M

JOHN IUCH1NSKAS
LIETOMS ADVOKATAS

2221 WMt 22ad Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 0 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered<tois ir Pėtnyčio- 

rnis nao 9 iki 6.

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 Na Dearbem Street

Room *2#
Tel. Franklln 4177 ,

Nuo I Iki 1 ISėmus Sukatas

62 Eaet 107-th Street
KftYnpte Mlehlgan Ava 

Tel. P«Hmw HM .
Roo 2 Iki • vak. » Vnbatotele

Tikietus, Bilas,
Plakatus, Laiškus,
Serijas, Konvertus,
Programas, Draugijoms Blankas,
Posterius, Konstitucijas,
Įvairius atsišaukimus, Kvitų knygeles.

\
Ir Kitokius Spaudus Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, IbL.

Telefonas Roosevelt 7791

„gą

PiStMI

__—
i



Antradienis, Rugp. 26, 1930 DI1OOIB

GRABORIAI: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonu Yarda 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia JyKal
718 WBST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 B 88

AKAD. RĖMĖJŲ DRAUGI
JOS CENTRO SUSI

RINKIMO PROTO
KOLAS.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

2314 West 23rd Place 
Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO J AB
Patarnauju laido
tuvėse vizose mle- 
ato Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Salsted
SI. Chicago, III.

Tel. Vlctory UIS

I. J. Z O L R
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHK3AGOJE
Laidotuvėse pa

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

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

Pilone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

3307 AUBURN AVENUE

Rakauskienė ir p-lė O. Nevu-1 Telefonas Grovehin 2203

lyte. Dainininkė p-nia Elena [IR A fi RAKAIKKA^ 
Rakauskienė, kuri grįžus ne-' ™ KAAAUOAAO
senai iš Europos, sveikino re- 2433 w ^ARQUETTE ROAD 
mėjas nuo Seserų Kazimierie Nuo 9 12 vaL ryt0. Nu0 2 vai. -
čių Pažaisly, ir nuo ponios P. ’ b ir 7 iki 9 vai. vakare.Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų draugijos centro susirinki- Pikčilingienės. P-lė O. Nevu- ( Eerodomts nu° 9 12 TaJ- ryto.
mas įvyko rugpiučio 20 d.,Uytė sveikino nuo rytiečių. ‘ Nedėliomis pagal sutarų. 

1930, šv. Kazimiero Vienuo- Sveikinimai priimti delnų plo-
lyne, 7:30 vai. vakare. Susi-'jimu. i ' ; *’
rinkimų atidarė gerb. pirm.' Skyrių raportai.
A. Nausėdienė, maldų atkal- Skyrius 1 — Ponia M. Še-
bėjo gerb. Motina Maria. Ne- dienė praneša, kad labai ap-
atsilankius protokolo rašti
ninkei p-lei V. Gelnaitei, dė-

Ofiso Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren

gailestauja, jog iš priežasties 
savo parapijos pikniko jos

lei vakacijų, jos vietų užėmė negalės daug prisidėti, bet

5858

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatiS- 
kal, mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.

P. B. Hadiey Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

finansų raštininkė M. Gurias- 
kaitė.

Delegatės užsiregistravo iš 
sekančių skyrių:

Skyrius 1 — M. Šedienė. 
Skyrius 2 — A. Nausėdie

nė, B. Bitsutienė, O. Seklec- 
kienė, T. Stankevičienė, p-lė 
Kleibaitė, O. Aleliunienė, M. 
Gurinakaitė.

Skyrius 3 — O. Kiulaitienė, 
M. Dumbliauskaitė, M. Dau-

vėliau surengs “Bunco Par- 
ty”, kad dapildyti savo kvo-

Skyrius 2 — Ponia Teofilą 
Stankevičienė, Amžina Narė 
ir Komisijos narė, praneša, 
kad jos prikolektavo valgo-

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

* Tel. Boulevard 9877

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weatera Avenue 

Tel. Prospect 1023
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 6891 
Rezidencijos Tel. Brėžai 9191

DR. T. DUNDULIS 0R. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklim Blvd.

Val.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. GUPLER

Ofiso Tel. Vlctory 8887

Of. ir Reo. Tel. Hemlock 8374

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

Antras ofisas tr Reeldenelje

6504 S. ĄRTESIAN A VE.
Ofiso Vai. Nuo 8-18 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. VaL; Nuo 8-6 po 
pleL Utarn. ir SubaL Nuo 8-9 vak. 

' Šventadieniais pagal sutarimą.

Republlo 8466

DR. A. RAUKUS
Tel. Canal 6764

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

OflBas 3102 So. Halsted SL 
Kampas 31 Street 

FALANGOS: 1—S po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

fl

Tel. Heimlock 8709
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba
... .į Canal 1713

mU3U daiktų ir gavo aukų. Ji Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals

ketina prikepti krnstų. Žo- 
džiu sakant, pilnai prisirengę 
prie pikniko.

Skyrius 3 — Turėjo ekstra 
susirinkimų, darbininkes pik-

ir Ketvergais vakare

Tet Wentworth 3000

. nikui išrinko, ketina turėti 
Skyrius 4 — D. Zukauskie-___ei_ _ ___.

nė, K. Jonelienė, p-lės Rustei
kaitė ir Žukauskaitė.

Skyrius 6 — B. Lindžienė, 
O. šakumemė.

Skyrius 8 — p-nios Stoš- 
kienė, Kanapeckienė, Pumpu
tienė, Skrebienė, Bardauskie- 
nė ir p-lė E. Prosevičiutė.

Skyrius 9 — O. Reikaus- 
kienė.

Susirinkiman atsilankė dvi 
viešnios, dain. . .p-ni Elena

serijas sn laimėjimais.

Rez. Tel. Stewart 8191

DR.. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Rez. Tel. Pros

DR. B. ARON
Prospect 0619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle-

Telefonas Boulevard 1939

IR OBSTETRIKA1 
Gydo staigias Ir chroniškas ligai

vyrų. moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vaL vakaro.

Nedėliomis Ir seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir Z-KAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 rak.

kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Office: 4459 g. Califomia Avė. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.Skyrius 4 — Negalės daug 6558 SO. HALSTED STREET 

prisidėti prie pikniko, nes pa- ' Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
rapijos karnivalas, iki šiol
turi pardavę 100 tikietų pik
nikui, išrinko darbininkes.
P-nia Abromaivičienė dovano- Dr. S. A. Brenza 
jo radio, ktlrį vėliau leis lai- į Ofiso Valandos:
mėjimui. Gavo Amžinų Narę 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 

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

Prospect 1039.
Senas ofisas toj pačioj \vletoj: 

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1919. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Nedėliojo pagal sutarti.

— Antaniną Vaičiulienę. 
(Bus daugiau)

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS; IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 3201 West SSad Street 

Cor. So. Leavitt SL TeL Canal 6212 
Rezidencija: 6640 80. Maplewood 

Avenue TeL RepuUlo 7888
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 19 — It ryto

t t

Tel. Boulevard 3201

___

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; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

j. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
r ,

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 t
SKYRIUS ' '

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

SKYRIUS

Remkite tuos biznierius ir 
profesiondlus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.”

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

Į atvažiuoja Ir visiems čampionams 
per nosis duoda.

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

I T. A. D. dar tik kelių metų senu-

Imo, 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 išdtrbystėa.

T. A. I>. PRODUCTS
3133 So. Halsted St. Chicago, III.I Ofiso Ir Rea Boulevard E918

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

Ofiso valandos nuo 1 Ikd 8 pa
pistų Ir 8 Iki 8 vai. vakare 

Rea 8891 8. WALLACB STREET

A f A.

KAZIMIERAS
MILAŠIUS

mirė rugpj. 24, 1930 m. 8:30 
vai. ryL 37 metų amžiaus. Ki
lo Iš Telšių Apskričio, Plungės 
Para*, ir m. Amerikoje Išgy
veno 20 metų.

>■ Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną po tėvais Stonaitė, 
posūni Vladislovą, 3 podukras 
Bronislavą, Emiliją ir Oną, 2 
tentų B. Kelpšą ir J. Smith, 2 
hrol'lui Augustiną Ir Andriejų ir 
seserį Domicėlė ir švoger) Pran 
clškų Buzą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1530 So. 
49 avė. Cicero, III. Laidotuvės 
Įvyks seredoj, rugpj. 27. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas i šv. 
Antano bažnyčią, kurtoj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 flv. Onos kapines, 
Spring Valley, III.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gšmines. draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.•9 š »

Nulludų:
Moteris. Posūnis. Podukros,

Ir Giminės.
Loldotuvėfhs patarnauja grab. 

,®u44Ui». Yarda 1761.

— 

A. L. DAYIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Tel. DrezeI 6383 
Vai.: 8 Iki 19 ryto 

9-8 vai. vakare

DENTISTAI

PRANEŠIMAS

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

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Boulevard 7042

Tel. Canal 8887 Res

DR. P. Z. ZAUTŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1881 SOUTH HALSTHD ST.
Rezidencija 8809 So. Arteslan Avė, 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų

8 Iki S:S« tok ari

DR. G. Z. VEZELIS DR. CHARLES SEGAL

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

NedSllomls
Susltaruc

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ, 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystp Ir tolimą 
regystp.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTIST AS

Persikėlė j nauja vietą po nunt

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI. 

SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 18—13 nuo 8—4 m
pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 tkl 18 

Telef. Midway 2880

Tsl. Boulevard 1488

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgus Ir Akušsria

3343 SO. HALSTED ST3
Valandos: Nuo 8 — 4 

7—9 vakare
» »-

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

DR.HERZMAN
IŠ BOSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 8W 
metus kaipo patyręs gydytojos, ch». 
rurgaa Ir akušerio

Gydo stalgias Ir ehronfškas 
gas vyrų, moterų Ir valkų pagsl 
jauslus metodus X-Ray Ir kit.ol» 
elektros prletstsuo

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
T.TT1TTTVI8 akių specialistas

Įsitaisė modernišku ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
II!. Pirmiau Dr. 0uS8cu "

jo ofisą North Sidėj, o Cice- M o,|to ,u, 
roj laikė skyrių. Dabar Cico- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

— 13 pietų 
vakare.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė ‘ 
756 West 35th SL 

Kampaa Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

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 už prieina- 
H kain*- A „J 4 4.J9l'"'

IHi

3238, arba Randotph 8809.

DR, MAURIGE KAHH
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Ttl. Pl**» 8209

VALANDOS:
NMo 10 Iki 18 dieną 
Nuo 8 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 UU 9 vakare.

□ .O IMI 11 Itoną
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Antradienis, Rugp. 26, 1930

C H I C A G O J E I VYTAUTO KOMITETO 

PRANEŠIMAS.

ADVOKATAS BORDEN 
JAU GRĮŽO IŠ ATOS

TOGŲ.

Po dviejų savaičių atostoga
vimo šiaurinės "VVisconsino 
daly, adv. Borden su savo 
šeima grįžo Chicagon. Sako 
vasara nepaprastai sausa, o 
žvejojimas šįmet labai pras
tas. Maudymasis tyruose "VVis- 
consino ežeruose ir golfas 
buvę principialiais laikolai- 
džiais. Dabar su atnaujinta e- 
nergijai, advokatas imsis sa
vo klientu reikalų. Bus savo 
West Side Ofise, 2151 W. 22 
St., kas vakaras nuo 7 iki 9.

Adv. Borden’ui išvykus į 
atostogas, ir pereito trečia
dienio “Draugo” num. buvo 
išėjęs be {domaus teisių sky- 
rio. Šį trečiadienį ir vėl jis 
pasirodys. Tėmykite.

WEST SIDE ŽINIOS.

Dėkojam ir visoms sųjungie- 
tėms, kurios prisidėjo su do
vanomis. Tiktai gailų, kas

Chicagos Lietuvių Vytauto 
Sukaktuvėms Minėti Komite
to visų skyrių susirinkimas į-

nevisos sųjungietės paremia vyks penktadienyje, RUG- 
savo parengimus ir nevisos PIUČIO 29 DIENĄ, 8 vai. 
atsilanko.

Susirinkimas.
Rugp. 11 d. Moterų Sųjun-

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

Visos Komiteto valdybos, 
gos 4 kuopų turėjo susirin- į visų komisijų ir visų1 skyrių 
kimų, kuriame apsvarstė daug valdybų bei jų atstovų pra- 
svarbų reikalų. ;šau į šį susirinkimų atvykti,

Nutarta surengti “bunco kad* pasitartus svarbiais šių nios: M. Janušauskienė, p. Še-

gražios mintys mane taip su
jaudino, kad gyvu žodžiu ne
galėjau tihkamai padėkoti.

Artimų draugių, ir 20 kps. 
sųjungiečių dovanėlė visuo
met bus liudytoja tos malo
niausios valandos, kurių pir
mų kartų’ savo gyvenime te
ko pergyventi. Tikrai jaučiau
si it kokia princesa. Tat pri
imkite nuoširdžiausį ačių už 
atsilankymų ir sveikinimus. 
Gerb. kun. F. Vaitukaitis, 
Dr. ir p-ni Rakauskai, po-

PRANEŠIMAI.
Labdarybės Centro mėnesi

nis susirinkimas įvyks rugp. 
27 d., 1930, 8 valandų vakare, 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėj. Prašoma kuodaugiau- 
siai susirinkt, nes turime svar 
bių reikalų svarstyti, pav., 
apie išvažiavimų ir k.

Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Dr- 
jų ir Klubų Bridgeporte turės 
mėnesinį susirinkimų 26 d. 
rugpiučio, 8 valandų vakare,

Chicagos Lietuvių Auditori
jos salėje.

Martynas Kadziauskas, rašt.
■lig'LMli.-J! Į 1 ' J. .. -L-2!------- ;
IŽRENDAVIMUI

party”, parapijos naudai. Tai 
įvyks vasario mėn.

Kuopos vakaras buvo ren
giamas lapkr. 2 d., gi dabar 
perkeltas į antrų nedėlių po 
Kalėdų. Vakarų rengia ponai 
Maskolaičiai, nes ponia Mas- 
kolaitienė yra mūsų kuopos re- 
zisorė. Ji žada sumokinti gra
žų veikalų — operetę.

Garbė mums, kad turime to
kių gabių rezisorę.

Šiais metais p. Maskolaitie- 
nė eina netik rezisorės bet

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., kurtoj bus Vy
tauto mirties sukaktuvės nū

dienė, B. Bitautienė, p. A. A- 
leliunienė, p-lė Klebaitė, art. 
J. Kudirka, p. J. Gudas, po
nios: A. Statkienė, L. Rač
kauskienė, F. Šatienė, O. Ša- 
kunienė. Didelis ačių jaunai 
šeimininkei p-lei N. Svencis- 
kaitei ir savo draugei p-lei 
Petkiutei už gėlių plokštus. 
Mūsų visuomenės vadų linkė-

Marąuette Park. — Visi 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos na 
riai prašomi atsilankyti į spe 
cialų susirinkimų, kuris į- 
vyks šiandie, rugpiučio m. 26 
d., 8 vai. vak., parapinėj sa
lėj (68 & Washtenaw). -Būti
nai patys atsilankykit ir ki
tus paraginkite ateiti.

Pirmininkas.

nimos, padaryti iškilmingiau- jimai tiek daug man pridavė
šių dienų Chicagos lietuvių 
istorijoje.

Įėjusiųjų ar į Centro ar į 
ir protokolų raštininkės parei- skyrių valdybas ir komisijas,

X Dalyvavę West Sidės žmo gų. Taigi didžiuojamės, kad 
turime tokių gabių veikėjų 
savo tarpe.

Ne vien ji, bet ir jos vy
ras padeda mūsų veikime. Ji
sai vadovauja sųjungiečių cho 
rui.

Valio, North Sidės sųjun- 
gietėms)

Viena iš Valdybos.

nes “Draugo” piknike pilnai 
patenkinti. Žmonių ten priva
žiavo labai daug. Apie 4-6 
vai. sunku buvo prasigrūst.

X Ant 23-čio PI. yra rami
nanti įstaiga, kur žmonės per 
dienas ir naktis kortauja. Ne 
■vien $20.00 bet ir šimtinukės 
išsiverčia ant stalo. Kitiems 
tenka čekiai rašyti. Aišku, 
West Sidėj “prosperity”.

X Tėvai pamatė, jog siųsti 
vaikus į viešųsias mokyklas 
nėra gera. Padyksta tenai, ne
gerbia tėvų, tikėjimo dalykų 
visai nenusimano.

prašau viskų atidėti į šalį 
rugp. 29 d. ir atvykti į susi
rinkimų, kad tinkamai pasi
dalinus darbais, kurių yra 
daug ir skubotų.

Centralinio Kom. pirm.

inspiracijos, kad, nežiūrint jo
kių intrygų, eisiu tuomi ke
lių, kuri Jūsų mintys man nu
piešė. Esu tikra, kad Aukš- 
čiausis padės. Taipgi širdin
gai dėkoju “Draugo” redak
cijai, kaipo toji kaltininkė,

MARSHALL SQUARE 
TEATRE

PROGRAMAS
Ut, Ser., Ket. rugp. 26, 27, 28 
“SHADOW OF THE LAW”

Pėtn. ir Sub. rugp. 29, 30 
“W0MEN EVERYWHERE”

dėl kurios taip daug buvo vieĮ Ir kitas gražus paveikslas 
tas pavesta dienraščio skilty- Į 
se. Dar kartų prašau visų pri

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO NAUDAI
kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 351 h St. Chicago 
Tel. Boulvd. 0811 arba 0774

Perkam Mortglčlus Ir Kontraktu*. 
Skollnam pinigus ant napių. 
Parduodam Ir lšmalnom visokj

turtą.
Padarom davernastes Ir pirkimo 

bei
Pardavimo NotarlallSkus raktus. 
Siunčiam pinigus ir Lalvokortes. 
Atsakantis patarnavimas yra pa-

sekmingumo. Mes Gvurantaiojam sa
vo atliktą darbą.

ŽINiy-ŽINELĖS
X Naktį iš sekmadienio į 

pirmadienį vagiliai įsilaužė ir 
i'p-nų Nah&ėdų namo skiepų,

X Aušros Vartjipar. moky- i917 33...’S.*
kla atnaujinta. Seserys jau 
taisosi pradėti darbų nuo rug-

Toji dienelė bus neužmirština 
per ilgiausius ipetus.

Mūsų aukštos inteligentijos 
dadyvavimas mano pagerb 
luvėse privertė mane manyti, 
kad tai sapnas. Vienok buvo 
realybė. Brangių draugių ir 
prietelių kloties linkėjimai ir

imti nuoširdžiausi ačiū!
Ona A. Nevulytė.

Ned. rugpiučio 31 
“THE SOCIAL LION”

Pan. rugsėjo 1 
WILD COMPANY”

SKOLINAM PINIGUS

$50,00 iki $30,000 
neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė,
Telefonas Grovehill 1038

MARRUETTE JEttELRY 
& RAINO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokią 

tukslnlų Ir sldo- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mado* ra
ito, planų rolių, 
rekordų ir t t 
Taisau laikrodžius 
ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8384

Rendon 6 dailus dideli kamb. prie 
Šals St. Mary's mokyklą. St. šlld. 
3930 No. Sawyer. Irving 7487.

- 7. . ------ .„g

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
1 1 ■ <--------------- L--.' Į-"-™.'-.- »

Parsiduoda pilni rak. 6 kasnb. apt. 
>250. Reik pamatyt, kad {vertinti. 
ISvažiuojam. Sllver, 1449 E. 66 Pi. 
Fairfsz 6672.

Hardware ir maliavos, {steigta 8 
metai, gera vieta 4606 Montrose.

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta knogeriansia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapaclris 

5158 So. Westem avė.
Tel. Prospect 8157

REAL ESTATE

Tel. Lafayette 6719

HARIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite &

A. J. ŽVIRBLIS 

Lafayette Chicago, UI.

■vi.'/,'. AU6. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

nias pavogė keletu žieminių 
blankėtų ir mechaniškų įran-

sėjo 2 d. VW tėvai nepavydi !ki«- Grei«a“sia tai darbas 
kitę savo vaikučiams katali. I vietinių lietuvių berniokų, kn-
kiško auklėjimo. Jūs pareiga 
juos gerai išauklėti.

rių tėvai nei į darbų varo, nei 
į mokslų leidžia. Tokie netu

_ X West Side dabinasi, puoš?4*1’™ Padoraus darbo imasi 
iasi. Gražu čia gyventi. Nuo- kriminališkų darbų. .

X Pradžioje praeitos sa
vaitės, p-lė V. Galnaitė, viena 
mūsų rimtųjų bendradarbių, 
grįžo . iš poros savaičių atos
togų, iš Sodus, Mich. P-lė Ve
ronika sakosi esanti pasiten
kinus vakacijomis.

I X Monika Krinickienė, Bri 
g j dgeporto darbuotoja;, šiomis 

dienomis sunegalėjo. Ji yra 
uoli rėmėja visų gerų darbų 
Bažnyčios, tautos ir labdary
bės naudai. Pažįstamieji pra-

mos pigios. Susisiekimas pa
togus; oras geras. Reikėtų tik 
pridaboti daugiau švaros gat
vėse.

IŠ MOTERIŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS VEIKIMO.

A. ALESAUSKAS

MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street

Telef. Repnblic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

REIKIA VARGONININKO

Tuoj reikia vargonininko, 
gerai žinančio sayo amatų.

KUN. V. VILKUTAITIS 
6527 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktprlua 

Statau {vairiausius flamus prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock B 524

4844 SO.
TeL

Wm, J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSIes 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1889

Tel. Lafayette 8662 , Ofisas Ir Rez. 
Ir 2884 4401 S. Mozart SL

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda. 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfield

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorins 
4556 So. Roclnrell Street

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių par1 
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

B kamb. plytų namas, lotas 29x 
125 p, arti Western Electric Works, 
Cicero, arti strytkarių, elevated. Vi 
sol pigiai už casb. 4914 W. 24 St., 
Cicero, m. , , l i

Del senatvės parduosim, biznio 
prapertę, rokuosim. tik už žemę. 
kamp. 112x89, 5 ir 3 gražus kamb., 
Storas ir fikfičieriai, beizmentas, 
didelė barnė, tinka expreasmanui ar
ba dirbtuvėlėj, 3 arkliai Ir {vairus 
daiktai. Teiraukis 1902 No. Halsted 
St. 2-ras Lincoln 2969.

4 kamb. plytų bung., furn. filld., 
lota* 33x125, pigiai. 4922 Patterson 

____________ i i-l»J
Naujos plytų, insuliuotas namas, 

2 mieg. viršuj, 2 apačioj, 2 karų 
gar., gera vieta, tik >11,500, lengvlos 
išlygos. P. O. Box 94, La Grange, III.

3884 Pennsylvania, 5 kamb. mod. 
bting., kieto medžio asla, Holland 
rakandai, cementuotas belzm. >4,600. 
Reik parduot š{ mėn. Pigiai. >1,000 
jCnokėt. Kreiptis Dr. E. H. Benneke, 
8 W. Ridge Rd., Gary, Ind. Tel. 
4—1525.

Mod. med, bung., gar., pagerini
mai išmokėti. 3437 No. Kilpatrick 
ava. ,

AUTOMOBILIAI
North Side. — Rugp. 

įvyko M. S. 4 kp. ‘bunco’ Ma
čių namuose. Lošėjų ’ prisirin
ko daug. Dovanų (prizų) iš- 
laimėjimui. buvo įvairių ir

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS HERE! 
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU-

. . .DEBAKER 1931 modelius, kurie
daug todėl visi buvo paten- °mi aplankyti. Gyvena 918 turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 

“ Pi g2 pi | neturi nei vienas kitas automobilis
I kaip Studebaker.

X Plačiai žinomas daini-

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
kinti. Komisijos ir pp. Mačių 
pasidarbavimas davė gra
žaus pelno.

Pramogėlei pasibaigus, ko
misija vaišino susirinkusius 
skaniais užkandžiais.

b
 Nuoširdžiai dėkojam kom
isijai- už pasidarbavimų, la- 
n;

ei

ninkas p. Butėnas, buvęs a- 
merikietis, dabar Lietuvos 
Operos narys, atsilankė “Dr
auge”. Pasakojo, kad Ameri
koj pabus apie porų mėnesių, 
didesniuose miestuose duos 
koncertus. Lietuvoj, sakė,

usiai pp. Saliukienei ir Ma labai patinku, dabar operos 
enei, kurios daugiausiai1 namas Kaune pertaisomas, 

kas atseis apie 1,500,000 litų.darbavos.
Nuoširdžiai dėkojam ponam 

Mačiam nž priėmimą į savo 
namus. Dėkojam ir visiem, 

urie atsilankė ir parėmė mfl- 
feų arbų. Ačiū toms ponioms 
kurios kad ir nepriklauso 
|>rie kuopos, tai p-gi ir iš k i
tų kolonijų, suteikė mu
ms dovanų.

VIEŠA PADĖKA.

Laikau sau už garbę ir di- 
džiausį malonumų išreikšti dėl' 
kingumo žodžius

MIDLAND MOTOR SALES
KASULIS Savininkas 

4492 Archer Avenue
Telefono* Lafayett* 7119

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės 1 mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tsl. Tardą 0699

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

lOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

FOUR LEAF CLOVER 

CONSTRUCTION
Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžial, porėtai

2 metų laido l*uokėjlmnl 
Taipgi budavojam visokiu* naujus

namua
436 W. 45 St. Yards 2124 

Arba
2100 W. 23 St. Ganai 5065

Nauja graži 7 kamb. angį. reziden
cija už teisingą kainą, randasi 320 
Blythe Rd., prie Shenatone, River- 
side. 1 bl. } vak. nuo Harlem. Nu» 
bud. 75 Pine avė., Riverslde, III.

Lotas 22, Block 2, miestas Bloom, 
Dlstr. 4, De Forrest sub. sek. 23—35 
—14, 25x124, nėr pager., >300 cash. 
Heien Simpson, Haddonfield, N. J.

Kast Gary lotai. Parduoda sav. J. 
Miller, 8311 Ravensurood, Chicago, 
I1L i ,

imb.oo ». o. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius ui žemą kalną.

Taipgi turime įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savin inkai: Vainoros, J. Laoky*
Telefono* Lafayette 4444

■ 3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMO0TH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY-
MOUTH Chrysler išdirbystės A. M. BUTCHAS 

automobilių už labai prieina-į Maliavų ir visokių geležinių 
mų kainų. i daiktų (hardware) krautuvė.

8ENIAU8IS LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK

TORIUS
Suvedu elektrą. Darbą garantuoju. 

W. “P. 8TEPHAN ELECTRIC CO. 
2522 So. Halsted Street 

Telef. Victory 7452

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 

Elektros kontraktorins 
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

Pbone Republic 4942

PETRAS 6RIRAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojlme, dekoruojama Ir 
Upoperluojoma visokius namus. 
Musų kainos labai pralnamos ir dar
bas garantuotaa

6127 S. Maplewood Ava.

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Telefonas Canal 7282

PETRAS CIBULSKIS
Moliavojimo Koatraktortua 

Maliavų ir sieninės popieroe krau
tuvė. Naujas ataka*.

2884 So. LEAVITT ST. CHICAGO

FARMOS

Gero proga apgyvendinti 12 pa
rinktų žmonių derlingoj Marathon 
County, Wla Turi būt patyrę farme- 
rystėj. Hurley A Jonės Land Co., 
Box H368, Wausau, Wls.

HUPMORILE
sumanyto- J Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

joms ir rengėjoms brangioms' bl,jel pt^auda^^aitoml11 ateiUtiO,pM Naujas De Soto $885.00 f.o.b.į Atliekame maliavojimo dar- 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. bus iš lauko ir vidaus, taipgi 

GAGE PARK MOTOR Jplumerio, taisome elektrikas,
draugėms ponioms: A. E. Nau "»>■ ir pamatyti hupmobile i98i 

. . . modelių, kurie tikrai Tamlstas nua-
sėdienm, F. Vaičekaiuskienei, t«4)lna aavo gražumu, greitumu, Ir

Viena ponia jau antrų kar-iM. Barščienei. Jūsų pastangų
tų mums dovanų suteikia to- 

’kiai pramogai. Tariame šir
vais iai sudarė mano garbei* 
vienų iš šiauniausių puotų,

dingai ačių už tas dovanas, kuri įvyko rugpiučio 13 d.'

visa konstrukcija. Kaina >1.185. 
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 

6012-14 So. Kedzie Avė. 
Telef. Republic >804

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5626-27 S. W1STERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

įdedame šilto vandens pečius
ir tt. Kainos prieinamos. 

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

M. YUSZKA 

Plambing A Heating
Kaipo lietuvio, lietuviam* patar- 

aualu kuogerlauela.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
Sopos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republic 1481

JOHNYERKES
Piumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbo* pilnai garantuota* 

Kalno* prieinamo*

2422 WE8T 69th STREET

PARMA ANT MAINYMO

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

BEN. J. ASTRAUSKAS 

Plymouth, Ind.
Route 4, Box 95


