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Mirė Kompozitoriaus 
A. Aleksio Žmona

Didėja Vėsuloj Žuvusių 

Skaičius San Domingo

PASITRAUKĖ ARGENTINOS PREZI
DENTAS; KARO! PADĖTIS SOSTINĖJE

DIDĖJA ŽUVUSIŲ ĮKAI
ČIUS SAN DOMINGO

KUN. K. URBANAVIČIUI 
NUPLAUTA KOJA

T. SĄJUNGOS ŠUVA 
ŽIAVIMAS

- SAN DOMINGO, rūgs. 7.- 
San Domingo respublikoj di
dėja žuvusių nuo vėsulos žmo

- nrų skaičius. Apskaičiuojama, 
c žuvusių būsiu apie 1,500, o

gal ligi 2,000. Sužeistų apie
F 6,000.
i Respublikos prezidentas
- Triujillo patsai vadovauja pa
- gelbos ir šelpimo darbams.
- Įvairių aplinkinių respublikų 

Raudonojo Kryžiaus draugi-
- jos prisiuntė reikalingų šelpi- 
. mui fondų.

Namų griuvėsius atkasti ir 
miestų valyti be kitų pasta-

San Domingo istorinė puoš
ni katedra ir kitos bažnyčios 
išliko nepaliestos. Netekę pas
togės žmonės turi laikinos 

5 sau prieglaudos kai-kuriose 
• bažnyčiose.

Žinovai tvirtina, kad ši vė
tra (uraganas) buvo baisesnė 
už 1928 metų vėsulų, kuri iš
naikino Porto-Rico.

ciui

Tai Kyoto miesto viena gatvių. Šį miestą palietė taifūnas (vėsulos rūšis). Šimtai 
namų užlieta. Nukentėjo ir Osaka miestai. Susisiekimui kokį laiką naudotasi valtimis.

Daugiau ’ skaldos! republl 
konai

ĮDOMI FRANCIJOS PRE 
ZIDENTO KALBA GOJĘ

Dar daugiau ima skaldytis 
Illinois republikonų partija.
Šiuokart jų skaldyti pakilo 
sausieji — Anti-Saloon lyga.

Sausieji pirmiau savo kan
didatu į federalius senatorius 
laikė rėpublikonę Mrs. MeCo- 
rmick. Nesenai pastaroji pas
kelbė, kad nesanti “sausoji,” 
nei “slapioji.” Ji pareiškė, 
kad pildysianti piliečių didžiu 
mos norus. Prohibicijos rei
kalu ji stovėsianti taip, kaip 
piliečiai išspręsiu apsispren
dimu (referendumu), kas į- Į 
vyks ateinančiais lapkričio t 
pradžioje rinkimais.

Sausuosius tas antkart nuo 
Mrs. Mc-Cormick atstūmė, i 
Kad pakenkti jai ir demokra-: 
tų šlapiųjam kandidatui Į se
natų, sausieji tad iškėlė nuo
savų kandidatę —• Mrs. L. H.

Penktadienio vėlai vakare I O’Neill. Ši irgi republikonė, gti siūloma išleisti 200,000 ak- 
keturi plėšikai apiplėšė septy-, Sakoma, republikonų skaldi-, cijų po 10 litų, kurias, kaip 
nis turtuolius, gryžusius na- (mųsis gelbės demokratų kan- j tikimasi visuomenė išpirktų, 
tuo, į Evanston, iš Chicagos I didatui. i Gautas pelnas iš minėto ban-
teatro. Pagrobta apie 100/XX)I ------------------- J ko eitų Vilniaus vadavimo
dolerių brangenybėmis ir 420 BILIONAS DOLERIŲ GE- reikalams. Kiti į banko stei- 
dolerių pinigais. -j LEŽINKĖLIŲ GERINI- girnų siūlo žiūrėti labai atsar-

Nukentėjusiais yra J. F.' MAMS giai, nes biznis, pats būdamas
Whitney, sūrių gamintojas, J ------------- I labai slidus dalykas, su tokia
jo žmona ir judviejų penki I NEW YORK, rūgs. 7. — idėja rišti nepatogu. Vieton to 
svečiai. Pennsylvania geležinkelio vi- ’ siūlo steigti geležinį Vilniaus

-------------------- ce-prezidentas Elisha Lee skel fondų, kurio nariai mokėtų po
Suimtas jaunas vaikinas bia, kad visos šalies galežin- 10 litų. Tai nors pelno ir bū- 
Pavestas federalei “grand kelių įvairiausiems gerini- tų mažiau kaip iš banko, bet 

jury” Charles Urbanas, 17 mams būsiu išleista vienas dalykas tikras ir be jokių ko
metų. Kaltinamas už neteiso- bidonas dolerių. Sako, nori- mplikacijų. Vilniui vaduoti s- 
tų naudojimųsi pasta. Pasktr- ma geležinkelius pastatyti į gos centro komitetas dar nė 
ta 1,500 dolerių parankos. geriausias sąlygas. Esu tada dėl vieno pasiūlymo savo žo-

■ " ---- -----  • — geležinkeliai teiks geresnius džio netarė. “R.”
patarnavimus gryžus gerbū
viui

TARP KI 
IR

PARYŽIUS (per paštų). —
Francijos prezidentas Doume- 
rgue, protestantas, nesenai 
priimdamas savo rūmuose ka
rdinolų Verdier, Paryžiaus a- _ __
rknfyskupų, j Jo Eminencijų (lilcagTs'RoėFl 

tarp kitko atsiliepė: cific greitasis t
i “Francija yra katalikiška daužė automobi 

: šalis, išimtinai katalikiška. Aš ,du žuvo ir viem 
'nuolat daugiau ir labiau įsi- žeistas, 
gilinu į mūsų rasės luinuosius Vienas žuvusi 
krikščionybės jausmus. Esame H. Tracy, 30 
didelė katalikų tauta ir turi- ties Prisikėlim 
me tokia palikti visados. Jūsų' Austin, vikaras 
Eminencija mūsų tarpe atsto- Nelaimė įvyk, 
vaujate galingų dorinę jėgų, namo iš Lincoli 

I kokia yra Katalikų Bažnyčia, nam ' keleivinia 
'(Neturėkite baimės liuosai vei-j pravažiavus, ne 
i kti, kadangi priešklierikaliz- lekiančio kito iš 
mas Francijoj yra iškilęs į vi- pusės, 
ršų ir jis nyksta.” -----------

SUGRYŽOI60 L. VYČIŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
parapijos,BUENOS AIRES MIESTE 

KARO PADĖTIS
VILNIUI VADUOTI BAN
KAS IR GELEŽINIS VIL

NIAUS FONDAS

žiūrint to, kad būtų ir kamba
rių visuomet yra nemažas pa
sirinkimas, kai kurie namų sa- 

lvininkai centre ir Žaliakalny 
i užsiprašo tiesiog pasibaisėti- 
; nas nuomas (tur būt atsimin- 
j darni seniau buvusius gerus 
i laikus, kai buvo būtų stoka). 
Kas charakteringa, kad taip 
daro daugiausia senų namų — 
laužų savininkai (!) “ R. ”

BUENOS AIRES. rūgs. 6. 
— Pagaliau atsistatydino Ar
gentinos respublikos preziden 
tas Yrigoyen. Jis savo val
džių laikinai pavedė vice-pre- 
zidentui Martinez.

Po to įvykio šiame mieste 
paskelbta karo padėtis 30-iai 
dienų.

Studentų ir kitų gaivalų 
riaušės nepaliauja miesto gat
vėse. Riaušininkai reikalauja 
perdėm visos valdžios atsista
tydinimo.

SURASTI PRAPUOLUSIŲ 
ITALŲ LAKŪNŲ LAVONAI

SUŽEISTAS VYSKUPAS 
TOOLAN

KAUNO GELEŽINKELIŲ
STOTY SUDAROMAS 

TUNELIS
Kauno geležinkelių stoty da 

romas tunelis išeiti iš perono 
iį miestų publikai. Tunelis da
romas vokišku pavyzdžiu. At
važiavę keleiviai į Kaunu tu
rės nusileisti į požemį ir per 
ten išeiti. Galais išėjimas bū
siąs uždarytas. Įėjimas į sto
tį bus kaip ir dabar. Taip pat 
tuneliu reikėsią naudotis kai 
bus suvažiavę stoty keli trau
kiniai, norint pasiekti toliau 
nuo stoties stovintį. “R.”

r . . . . v, J BALTIMORE, Md., rūgs.mas ir imta ieškoti kalnuose. „ „ ... ,5. — Mobile, Ala., vyskupas 
Ir tik tomis dienomis su- Toolan sužeistas automobilių 

rasta. Patirta, kad abu skri- susidaužyme. Pirmoji pagelba 
dę greitumu apie 140 mailių vyskupui suteikta Šv. Edvar- 
valandoje ir smogę į vienų do parapijos klebonijoj, 
kalno viršūnę.

Vos-ne-vos jųdviejų lavonai 
pasiekti ir paimti palaidoti.

PASIBAIGĖ SĄMOKS- 
LIAMS BYLA

NAUJAS FEDERALES 
BANKOS VIRŠININKASTRIESTE, Italija, rūgs. 7. 

— Baigės čia 18-ai jaunų sla
vų byla. Jie buvo kaltinami 
sąmoksle prieš ministerį pir
mininką Mussolini. Bylos me
tu paaiškėjo, kad jis norėta 
nugalabinti.

Iš kaltinamųjų keturi nu
bausti miriop; dvylika nubau
sta kalėjimu; du išteisinta. 
Mirti nubausti jau sušaudyti.

TAUPIA PARAKĄ AVASHINGTON, nigs. 7.— 
Fedėralės atsargos bankos ko
misijos (boardo) pirmininku 
(governoru) prezidentas Ho- 
over paskyrė Eugene Meyer 
iš New Yorko.

Kai-kurie senato nariai pra 
nešė, kad jie kovosią Meyer’- 
io paskyrimą.

' PESIIAWAR, Indija, rūgs. 
7. — Iš /Afganistano sostinės 
jKabul praneša, kžd tenai val
džia taupia paraką suimtų su
kilėlių galabinimui. Sukilėlius 
po tris sukemša į anuotos 
vamzdį ir šauja. Vienu šūviu 
trys nugalabinami.

LAIMĖJO ATLYGINIMĄ 
MASKVOS i Skaitykite ir platinkite ka 

talikišką dienraštį “Draugą’
STATYBA EINA SMARKIU 

TEMPU
LONDONAS, rūgs. 6. —

A/bitražo teismas britų bend
rovei Lena Goldfields pripa
žino 63,050,000 dolerių atlygi
nimo iš Maskvos valdžios.

Teismas pripažino, kad so
vietų valdžia bendrovei statė 
kliūčių vykinti kontrakto sąly
gas. Į

LONDONAS, rūgs. 6. — A- 
matninkų unijos suvažiavime 
Nottinghame iškelti ir priim
ti reikalavimai visose pramo- 
mėse įvesti septynių valandų 
darbą dienoje (paroje). Su
važiavimas išsprendė, kad ak- 
tualio darbo savaitė turi būt 

39 valandos.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
18 PRIEDĄ

BALTIMORE, Md., rūgs. 
7. — Užsienių Karų Vetera
nų organizacijos suvažiavime 
balsų didžiuma pravestas 
sprendimas, kad 18-asis prie
das turi būt atšauktas.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.01 
Britėnijos 1 sv. sterl 4.84 
Franeijog 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2? 
Belgijos 100 belgų 13.9* 
Šveicarijos 100 frankų 19.3' 
Vokietijos 100 markių 23 8

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
SPROGIME

Kaune kaip ir pernai, taip 
ir šiemet statyba eina, paly
ginti, gana smarkiai. Miesto 
centre baigiama statyti keli. 
aukšti ir labai gražūs namai 
Būtų ir kambarių stokos jau 
nejaučiama. Visada yra lais- 
vū ir būtų ir kambarių. Ne-

LUKSEMBURGIJOS SU
AMERIKA SUTARTIS

WASHINGTON, rūgs. 6.— 
Lukscmburgija patvirtino su
sitaikymo ir arbitražo sutartį, 
padarytą su Am

WTLLEMSTAD, Curacao, 
Olandų Rytų Indija, rūgs. 6. 
— Shell Oil Co. įstaigoje įvy
ko didelis sprogimas. Sako
ma, žuvę daug žmonių.

J. Valstybė-

1 h
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Bandradarblama Ir korespondentams raita 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatundlama tam

ilttl pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vai

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Jų garbingas ir girtinas darbas davė di
delių vaisių. Iš to paskiau pradėjo kilti įvai
riausi žmonijos gerovei išradimai.

Bažnyčia pirmutinė pakėlė žmonių kul
tūrų.

REIKALINGI TAISYMO ĮSTATYMAI.

Aplink Afriką.
•Prof. K. Pakštas.

ANTRASAI LAIŠKAS.
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DIENOS KLAUSIMAI
ŠVIETIMO MOTINA.

Amerikos Jungtinėse Valstybėse šiandie 
veikia apie 30 įvairių įstatymų, kurie liečia 
ateivybę ir svetimšalius. Kaikurie jų yru ne
suderinti, kiti kitiems priešingi. Žinovai sa
ko, kad tai viena painiava, ne visiems ap- 
švestiems jie suprantami.

Senai buvo keliamas reikalavimas, kad 
Kongresas tiems visiems įstatymams pada
rytų reikalingų’ revizijų, juos pertaisytų ir 
suderintų. Dabar iš Washingtono pareina 
žinių, kad tuo klausimu patsai Darbo depar
tamentas ima rūpintis.

Darbo departamento sekretoriaus padė
jėjas Husband, kurs yra ateivybės viršininku, 
pareiškia, kad svetimšalių pašalinimo (de-I
portavimo) įstatymai ypač. turi būt sustip
rinti ir turi būt aiškiai nustatytas griežtas ne
geistinų asmenų pašalinimas. Nes šiandieni
niais įstatymais remiantis ne visus svetimša
lius, kad ir kriminalistus, ar kitus panašius 
gaivalus, galima išvyti.

Lygiai reikalingi pertaisymo ateivybės 
įstatymai, kuriais einant šiandie ardomos at
eivių šeimynos, neįleidžiami į šių šalį ateivių 
namiškiai, retkarčiais net ateivių žmonos 
sulaikomos nuo įėjimo ir paduodamos abel- 
■nai ateivybės kvotai. * '

Šiuos visus įstatymus taisyti ir suderinti 
valdžių verčia įtakingos patriotinės organiza
cijos. Jų tarpe daug darbuojasi ir Katalikų 
Gerovės Konferencija.

SUOMIAI PRIEŠ KOMUNISTUS.

Pirmosios pažintys.

(Tųsa) Turėdamas 
galimybių rašyti tik labai 
trumpai, suglaustai, vokiečius 
pavadinčiau: objektyviais in
travertais. Jų objektyvumas 
leidžia jiems tapti gerais mok 
slininkais ir specialistais. Kai
po objektyvūs introvertai jie 
labiausia įsigilina į save ir į 
daiktus. Bet mažiau turi ga
bumų pažinti sau svetimus 
žmones, nujausti jų psichinę 
struktūrų. Per tai jie menki 
diplomatai, dažnai darų bai
sių klaidų tarptautiniuose 
ir nemokų užmegsti draugiškų 
ryšių net ten, kur tie ryšiai 
jiems neštų tikrai didelės 
naudos. Jei jiems pavyktų 
išsiauklėti prancūzų subtilu
mų ir lankstumų bei nuošir
dumų santykiuose su svetimo
mis tautomis — tai vokiečių 
vadovybei pasauly kelias būtų 
visiškai paruošta^. 
Hindenburgas ir Stulginskis.

Rytų Prūsai iki pat Vislos 
turi lietuviškų pamušalų, kų 
liudija vietų ir žmonių dar už

mes aiškūs irgi pas abu. Jie
du nėra labai didelėj asmeny
bės: Jie vidutiniai žmonės. Ta
čiau jų didingumas prasimu
ša kietos valios sryty kiek 
tai liečia stambiuosius tautos 
reikalus. Karo sukrėstoje Vo
kietijoj ir jaunoje Lietuvoje 
yra daug galimybių aukštoje 
vietoje stovintiems įstatymų 
išsiaiškinti pagal principų: 
kas valdovui patinka — įsta
tymo galių turi (legis vigo- 
rem habet). Nuo šios pagun-

BYRDO LAIVAS — ANT — ARKTI6KAS MUZIEJUS.

Adm. Byrd’o, žinomo pietinio žemgalio tyrinėtojo, laivas 
(Jos pabėgti gali tik stiprės- “City of New York” pakeistas laikinu pietinio žemgalio mu- 
nio būdo žmonės. Hindenbur- zįejum, kuris atlankys daugelį uostų Atlantiko pakraščiais, 
gas ir Stulginskis, išlaikyda- Cap. McKinley, vienas Byrdo ekspedicijos narių, rodo vai- 
mi teisėtumų, verčia save kams išstatytus eksponatus.
ekadtyti prie stipriųjų žmonių,1 ____ , _ _______

kurių turi Vokietija ir Lietu
va. Po šito zigzago pas pre
zidentus, eikime pas anglus.

Anglai.
Kai kam angiai patinka, i 

kai kam ne, bet juos imituoti1 
ir pavyzdžiu sau statyti dau- i

IŠ KATALIKŲ FEDERACIJCS CENTRO.
ŠVENTAS TĖVAS LAIMI

NA FEDERACIJĄ, 
NARIUS.

Kas yra žmonių švietimo motina?
Į tų klausimų' vaizdžiai atsakė ir aiškino 

Nashville vyskupas Smith, kalbėdamas nese
nai į Loyolos Universiteto studentus, New 
Orleans mieste.

Žmonių švietimo motina, yra ne kas ki
tas, tik Katalikų Bažnyčia. Ilgais amžiais 
ji buvo didžiausia ir garsiausia švietimo ša
lininkė, tokia yra šiandie ir tokia pasiliks at
eity.

Jei šiandie pasauly yra plačiai praplitęs 
Švietimas, žmonija už tai turi būti dėkinga
Bažnyčiai.

Bažnyčia pirmutinė Europoje ir kitose 
žemės dalyse pradėjo kurti mokyklas. Išpra-
d'žių žemesniųsias, paskiau aukštesniojo mo- _________
kslo siekimui. Suomijos ūkininkai yra išsprendę būtinai

Bažnyčia taip elgės pirmoje vietoje ap- savo §alj apvalyti nuo komunistų.
Svietų teikti prasčiokų, ty. biednuomenės, vai
kams. Senovės laikais turtingiesiems mokyk- Suomijoj yra Lapua sodyba. Tenai gy- 
los nebuvo reikalingos. Jie savo vaikus n,o- ’™a Otoinkai. Jų vadu yra Ko-
kindavo namie. Tam tikslui buvo nusamdomi . sola’ apie 60 mcllJ amžiaus J>*
mokytojai. Gi biednuomeuė tuo atžvilgiu bu- lSkalbns’ apsukrus. Visi kiti jį va-
vo apleista. Tat, Bažnyčia pirmutinė susirk- 'lpna patriarka.
pino biednuomenės likimu ir ėmė kurti jiems
bendras mokyklas. Tų mokyklų lankymas 
taip pat dažniausia buvo neapmokamas, 
taip kad visi vaikai galėtų naudotis švietimu.

Mokyklas kūrė pasišventę Dievui ir ar- 
tymui tarnauti vienuoliai. Jie pildė Bažny
čios Vyskupų tarybų sprendinius, kad bied- 
nuomenei švietimas yra būtinas dalykas.

Tai visa liudija praeitų ilgų amžių isto
rija. Ir visi istorikai drąsiai pripažįsta, kad 
Katalikų Bažnyčia yra švietimo motina.

Senovės laikais vienuoliai švietimo darbų 
tarp žmonių vedė dviem būdais. Vieni pras
čiokus mokino fiziškų darbų, pavyzdžiui, 
kaip kultivuoti žemę. Vienuoliai patys Euro
pos miškus kirto, pelkes džiovino ir didžiau
sius plotus pakeitė derlingais ūkiais. Mo
kino jie žmones įvairiausių amatų. Kiti vie
nuoliai skleidė protinį mokslų.
M

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.
——Stasius Būdavas.——

APYSAKA.

(Tąsa)
— Na, matai, Anelytė, kokia aš kvai

la... E tiktai... Nė šis, nė tas man... Bū
čiau geriau ir ,neprasižiojusi... — ir nu
linko mergelės akys..

Jaugelienė staiga atsilaikė nuo pa
galvės ir apkabino jaunų dienų draugę... 
Apkabiųo ir tyli. O rankos taip dreba. Ir 
Krdis, girdėt, kaip daužos... Trobelėj 
karti tyla. Didelio ir nejiaibaigiamo skaus
mo minutė!.. Jaugelienė dūsauja. Mažiu
kas Juozelis, pridengtas skarele, miega... 
R — Angelytė — suvirpėjo, ^augelie- 

^Aės lūpos — tu tik viena man g^ra mor
alė... Angelytė, klausyk. Angelytę, sakyk

tu ten matei?..

tikėtis, kad gerb. dr. Mende- 
lio rūpestingu :iu Baltimorės 
lietuviai katalikai padarys 
didelį žingsnį pirmyn, nors 
baltimoriečiai niekados nebu
vo nuo kitų atsilikę. Turėda
mi gerb. kun. Mendelį savo 
tarpe, jie da geriau susiorga
nizuosi

XX Fed. kongrese netruko 
ir senų mūsų katalikiškos 
darbuotės veteranų. Gerb. 
kun. J. AmbotaS ir kun. J. 
Svagždys, nors vos grįžę iš 
didelės kelionės — Eucharis
tinio Kongreso ir Lietuvos, — 
bet nepatingėjo ir kongresan 
atvykti. Taipgi chicagiečiai 
gerb. kunigai Albavičius, 
Vaičiūnas ir dr. Navickas 
nepasigailėjo ne didelių lėšų 
kelionei, nė nuovargio, bet 
malonėjo kongrese dalyvauti, 
taipogi plačiai žinomas pra- 
kalbininkas, dienraščio “Dr-

Į pasiųstųjį XX Federacijos 
gelis bando. Tačiau daug kur ! kongreso sveikinimų Šventų- 
anglai yra nepaimituojamL ! jam p^vui per Newark’o vys- 
Vėl labai suglaustai kalbant, kupų Walsh, gauta kablegra- 
anglai iš visų kultūringų tau- ma, kuri jau buvo tilpus 
tų yra arčiausia gyvulio ta “jjraUge”.
prasme, kad jie veikia pagal į Taip> su Dievo padėjimu ir 

, instinktų. Kadangi instinktas gVentojo Tėvo palaiminimu 
silikę vardai, o dar labiau įmažįau klysta už protų, tai žengsime j 25 metus lietuvių 

katalikų darbuotės Ameriko
je.

Reikia pasidžiaugti, kad šių 
metų Federacijos kongrese iš- 
kįlo aikštėn dvi naujos kata
likų pajėgos, tai gabus rašy
tojas gerb. kun. Jonas Balkū- 
nas iš Brooklyho, nors pirmų 
kart dalyvaudamas Federaci
jos kongrese, bet labai gražiai 
save užsirekomendavo rūpes
tingai paruoštu referatu “Ka
talikiškoji Akcija per Fede

žmonių būdas ir intropologi- Į įr anglai daug kam atrodo 
•nis tipas. Tikrai nežinau Hin- i neklaidingi, arba jų klaidos 
denburgo kilmės, bet aprengi? Į lengvai dovanojamos, toleruo
ji bauerio rūbais ir neatskir-1 jamos. Orientacija pagal ins-

Kada pagaliau komunistai pradėjo skverb
tis net j patį seimų ir ten pradėjo triukšmau
ti, Kosola paskelbė atsiliepimų į Suomijos ū- 
kininkus, pakvietė juos j svarbų suvažiavimų.

Suvažiavime išspręsta sukelti kovų komu 
nistams. Po to suvažiavimo tūkstančiai ūki
ninkų suplūdo į sostinę Helsinkius. Valdžia 
priversta pagaminti įstatymus prieš komu
nistus. Trečiuoju skaitymu seimas įstatymo 
nepripažino ir dėlto valdžia jį paleido. Spa
lių 1 d. nuskirti nauji rinkiniai.

si nuo daugumo Mažosios Lie 
tuvos laukininkų ar Žemaitijos 
ūkininkų. Nedidelės aktyvės, 
masyvus, stambių bruožų vei
das, ramus, kietai žvilgsnys 
pas jį atvaizduoja vidutinio 
lietuvio tipų iš tų, kurie turi 
bent kiek, ketvirtuotų veidų. 
'Jeigu Hindenburgo metrikai 
rodytų jo kilmę iš tolimų Vo
kietijos kraštų ir be lietuviško 
elemento, tai metrikams neti
kėčiau: nes jie ne visuomet 
teisingai užrekorduoja visas 
žmonių paslaptis. A

O ir viešajame gyvenime 
pas Hindenburgų pasireiškia 
teigiamų lietuviškų savybių. 
Jį prisiminęs ieškau jam pa
lyginimų su tokio pat kalibro 

■ lietuviškais valstybės vyrais
Šiandie Suomijos ūkininkai jau rengias ir iš jų arčiausia prie Hin- 

Į tuos rinkimus. Jie nusistatę išrinkti tik to- denburgo atsistoja p. Stul- 
kius atstovus, kurie seime pildytų rinkėjų ginskis. Pas abu rainus ir kie- 
didžiumos norus ir troškimus. Jie nusistatę tas žemaičio būdas ir nemaža 
žūtbūt Suomijoj nepalikti nei vieno komu- doza kuklumo, kuris neleidžia 
nisto. To bus atsiekta tik atatinkamais įstaty- jiems plačiai afišuotis ir gar
niais. sintis. Kraštutinumų nemėgi-

— Ne, Anelė, aš tik taiip sau pasi
juokiau...

— Ne, ne, paukšteli, aš tavęs nė iš 
trobos neišleisiu... Turėsi man viskų pasa
kyti... — apkabino ji mergaitę ir nebepa- 
leižia...

Angelei paini valandėlė. Bereikalo ir 
prasitarė. Nė šiaip, nė taip... O taip ne
norėtų savo draugės virkdyti—

— Nu jei tu neverksi, tai aš pasaky
siu...

— Sakyk, širdelė, sakyk — o balsas 
taip dreba, kaip kų tik pravirpinta sty
ga...

— Bet, Anelė, kgd man taip negerai. 
Aš sakau, kad čia toks niekas. Nė ųaky- 
ti nereikėtų... Ale man baugu, kad tas tau 
dideliu daiktu atrodys. Tu rūpinsies be
reikalo ir tiek... Ir tau ir vaikui bus ne
sveika...

— Ne, no, Angelyt...
— Tikrai, neverksi?

tinktų anglus padarė labiau
sia subrendusiais politikoje, 
atidavė jiems didžiausius tur
tus ir valdžių ant ketvirta
dalio mūsų planetos. Veikda
mas pagal instinktų, anglas' 
mažiau reikalingas proto. To
dėl pas juos mažiau intelek
tualinių tipų ir dar mažiau 
intelektualinės įtampos, ku
rios vietų užima sportas. Tvir
to instinkto žmonės — jie ne
randa reikalo daug kalbėti, o 
ypač vengia grynai abstrak
tinių ir intelektualinių temų. 
Jų vieton veržiasi lengvesnės 
temos su jankiu jumoristiniu 
pobūdžiu. Šiais atžvilgiais jie 
yra unikatas tautų tarpe, ne
suprantamas ir nelabai įdo
mus kitiems. A splendid isola- 
tion galima taikinti ne tik 
Britų salų geografinei padė
čiai, bet dar labiau anglų tau 
tos psichinei struktūrai. Be 
to pas anglus nepaprastai sti
prus lojalumas savo papro
čiams: geriems, blogiems ir at

— Ne, ne, neverksiu...
— Taigi ot, aš einu iš lauko... Et, 

niekniekiai tik... Žiūriu — tavo vyras 
baigęs dobilus piauti... Ant ežios atsisė
dęs su dvaro Zose... greta... šnekasi kaž
ką... Ot ir viskas... Niekai, Anelytė, nie
kai...

Iš visų jėgų Jaugelienė suspaudė An
gelės rankų ir tyli. Kietai mielai suspau- 

[ dė ir dreba. Sukando dantis... Įsmeigė 
akis į langų ir žiūri... Tik, tik nesiveržia 
ašaros... Tyli ir tyli... Jos širdy daužės 
baisūs verpetai...

— Anelė, klausyk, tu nedėk tokius 
niekus j širdį... Juk jis ten nieko blogo...

Jaugelienė nieko nesako. Vis taip 
pat žiūri į langų. Ji mato: stiklu sunkiai 
slenka musė. Bet jai ne tas galvoj. Pa
kelia virpančias akis. Dangumi bėga vik
rūs debesėliai. Bėga ir žvalgos. Lapai šne
kasi... įraukė balta giedra... Iš Jaugelienė# 
akių pradeda kristi stambios ir pailgos

” Gcrh. kun. Balkiino I aus° faktorius, p. L. Si-racija . ------- ------ ------- ---- v.
T1 , ... , Imutis atvyko su gražiu refc-red. valdybon išrinkimas bus, * ®

, ... , . ratu Vytautas Didysis kdideliu pliusu katalikų akci
jai.

Antroji pajėga, tai ir-gi 
naujas darbuotojas ir jaunas

Vytautas Didysis 
Krikščionybė”. Čia ir gerb. 
kun. A. Šmulkštys, buvęs Lie-

e
tuvos visų Seihių atstovas, 
dalinos sav<* žiniomis ir gra-žmogus, gerb. kun. dr. Men . .

delis ii Baltimorės. Beiki. zla!’, patari",al8’ taip?‘ Atp 
■ ■■ i .— ——... |tinmkų ir šv. Kazimiero dr-

jos atstovai abu malonėjo kon 
grėsė dalyvauti.

Reikia tik palinkėti, kad 
kongreso dalyviai, pasistipri
nę kongrese įgytomis žiniomis 
iš katalikiškos akcijos, ir tu
rėdami Šventojo Tėvo palai
minimų, imtus darbo su padvi
gubinta energija.

Federacijos Sekretoriatas.

gyvenusiems. Jų būdo pama
tuose stiprus socialinis jaus
mas, todėl pas juos daug yra 
žmonių, kuriuos tinka vadin
ti public-spirited. Tai žmonės 
pilni atsakomybės jausmo ir 
viešųjų pareigų nujautimo, 
kokių kaip tik stinga ir ūsų 
Lietuvoje, ypač organizacijų 
gyvenime. (Bus daugiau)

ašaros. Ji, kietai sukanda lūpas... Kaktoje 
pinasi raukšlelė... širdy dega beprotiška 
pragaro ugnis... Tylu ir tylu... Angelę ir 
kažkas pradėjo slėgti...

Jaugelienė bematant apjuosia drau
gės kaklų ir baisiai suvirpa. Paskui, ry
dama ašaras, pusbalsiai prašnibžda:

— Dėkui, Angelė, kad pasakei... Žino- , 
jau, žinojau. Tik su kuo nežinojau... An- i 
gėlė, mes visados su tavim sugyvenom — 
nesipyksim ir toliau... Klausyk, tu neap
leisk manęs... Tu man tik viena tokia 
gaila man Juozelio... Eičiau pas mama. 
Dabar, matai, jau nebegaliu... Žinojau, 
Angelė, žinojau... Tik tu niekados nete
kėk. Tu tokia dora mergelė — žūsi be 
laiko... Ateik, Angelė, šių naktį pas ma
ne nakvoti... Pasakysiu aš tau daugiau... 
Ateik, ateik...

Daugiau ji nebekalba. Angelė išsku
bo į namus. Trobelėj vėl tylu kaip kur 
ties valandų. Jaugelienės akys skrenda

pro langų. Neramios akys. Dangiimi be- 
sižvalgydami bėga tie patys debesėliai... 

'Už jų — mėlynė... ėdžiai šnabžda... Laik-
Į rodis skaito sekundes... Iš palovės išlen

dąs riebus katinas. Pasitempė ir nuėjo 
prie suolo. Pašoko viršun, o paskui ant 
jialangės. Žiūri katinas į gatvę. Ten žvir
bliai skraido... Linksmas katinas...

Nulinko Jaugelienės galva. Ji pasi
rėmė ant lovos galo ir spaudžia, spaudžia 
kaktų. Drėgnų kaktų. Kraujas tvenkiasi, 
širdy tas pats pragaro karštis... Galvoj 
kaikas maišos... Jos Antanas — Zosė...

‘ — Pasakysiu aš tau daugiau, Ange
lytė... — pabūgo ji savo pačios žodžių.

Dar kiečiau į lovų galvų spaudžia... 

(Bus daugiau)
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Šležas

ŽALGIRIS
(520 Metų Sukaktuves Minint)

Kova su kryžiuočiais — pa
sidarė vyriausias Lietuvos po
litikos šūkis nuo to momento,

DRAUGAS

MARIJONU MISIJOS.
Prieškalėdiniame sezone Tė

vai Marijonai yra apsiėmę 
laikyti Misijas šiose parapi
jose:

1. Šv. Panelės Gimimo par. 
Marąuette Park. Chicago, III. 
nuo rugsėjo 7 d. iki 15.
• 2. Mount Carmel, Pa. (nuo. 
29 rugsėjo iki spalių 12 d.

3. Frackville, Pa. nuo 13 
spalių iki 26 spalių d.

4. Aušros Vartų par. Chi
cago, III. nuo 1 lapkričio iki 
9 lapkričio.

5. Rockford, III. nuo I lap
kričio iki 9 d.

prūsus ir laikinai valdydami} Shenandoah, Pa. nuo 10 
žemaičius. Patys lietuviai se- lapkričio iki 23 lapkr. d

tų žūt būt išstumta, panaiki
nta. Žemaičiai šiuos savo prie
šų norus ir pastangas gerai

kai jie atsikėlė į Paprūsę 1230 suprato ir visomis >gomis 
m. Nuo to laiko lietuviai ne- spyrėsi, kovojo, kad tiktai jie- 
begalėjo ramiai, sudėję ran-^ mg nepatektų jų žemė.
kas, sėdėti. Reikėjo įtempti vi
sas savo jėgas, kad prieš jų 
'antplūdį, atsilaikytų. Tų kovų 
sunkino ir ta aplinkybė, kad 
vokiečių Ordinas ne vien rė-. 
mesi savo jėgomis, bet ir visa 
Vakarų Europa, krikščioniš
kuoju pasauliu, kuris nuolat 
buvo įtikinėjamas, kad ta ko
va su pagonimis, yra šventa 
jpareiga kiekvieno krikščionies, 
o garbė ta pati, kaip ir kiek
vieno kovotojo už Šventų Že
mę, Palestinų — Jeruzolimų. 
Tada dar Europoj nebuvo pra 
ėjęs ūpas kovoti už šventų j į 
tikėjimų. Daug radosi dar ir 
‘ ‘bedarbių ’ ’ riterių, ištrošku- 
siųr garbės, turtų, linksmybių 
ir naujų įspūdžių. Šitų silpny
bę puikiai mokėjo panaudoti 
Ordinas. Jis, iš vakarų atvy- 
cusiems svečiams ruošdavo į- 
rairias puotas, “garbės sta- 
.us,” o dainiai “minezinge
riai,” “trubadūrai” apdai
nuodavo jų žygius, narsumų, 

žuvusius kovoj — gaunan
čius amžinos garbės vainikų, 
/įsa tai viliote viliojo tuščia
vidurius karžygius, jau išsi
gimstančius ir vis labiau nu- 
olstančius nuo riterių idealų, 
net dar labai tinkančius ko- 
oti Europos Rytuose, su va- 
namais “Šiaurės saracė-

I 1 ‘ I

” — lietuviais pagonimis, 
širmoji kryžiuočių auka bu- 

o prūsai. Pakako ištisų 50 
netų sunkios ir atkaklios ko- 
ros, kad tie narsūs savo kraš- 
o, dievų ir laisvės gynėjai, 
rūtų visiškai nukariauti 
1283). Vėliau, nors ir darė 
andymų vergijos nusikratyt, 
et nepasisekė. Ir taip liko po 
okiečių jungu, visaip naiki- 
ami ir persekiojami, kol XVI 
už. visai išnyko, sugerma-
izėjo.
Kardu ir ugnimi nukamavus 
rusus, atėjo eilė ir ir žemai- 
ams, gyvenantiems maždaug 

arp Baltijos jūrų ir Nevėžio, 
ėmuno ir Dauguvos.
Tai buvo taip pat, kaip ir 
isai, narsūs ir atkaklūs sa- 
krašto, papročių ir laisvės 

pynėjai. Bet jų kraštas, ypač 
lems rūpėjo nugalėti dėl dvie
E

Nieko nepadėjo kryžiuočia
ms ir prisidengimas šventu 
krikštu, Kristaus mokslo skel
bimu, kas jiems nuoširdžiai ir 
nerūpėjo.

Kad tai tiesa, mes žinom iš 

to, kaip jie elgėsi pavergę

niai suprato ir pažino tuos vi
lkus avies kailiu prisidengu
sius, kurių nenorėjo pažint ir 
suprast pati Europa, nors mū
sų valdovai atvejų atvejais, 
kaip -Gediminas, ypač Vytau
tas su Jogaila laiškais, sku
ndais stengėsi prisidengėlius 
demaskuoti, parodyti tikrąjį 
Kristaus “kareivių” veidų.I
Bet tas darbas nelabai sekė
si.

Kova dėl Žemaitijos su Or
dinu pasiliko vis nebaigta, j 
kurių jis reiškė savo preten
zijas, pasiremdamas istorišką
ja teise, t. y. tais dokumen
tais, kurių buvo nemaža iš
duota, pradedant Mindaugu ir 
baigiant Vytautu Didžiuoju, 
padov&nojant žemaičius. Lie
tuviai rėmėsi natūraliąja tei
se ir jie galų gale laimėjo. 
Bet kol prisiartino laimėjimo 
diena, Žemaitija už savo lais
vę turėjo daug kraujo pralie
ti, daug savo turto , atiduoti 
priešams, kas, be abejo, že
maičius užgrūdino, sustiprino 
juosė savo krašto meilę, isto
rijos bėgy suformavo savitą 
būdą, nors, tos ilgos kovos kiek 
ir sustabdė jų pažangėjimą. 
Bet už tat jie pasiliko atspa
rūs svetimoms įtakoms ir kul
tūroms.

Žodžiu, kova su tais atėjū
nais, kaip juos pats Vytautas 
vadino, buvo sunki, ir paga
liau, mes nežinome kuo visa 
tai būtų pasibaigę, jei Lietu
va nebūtų susilaukusi tokio ga
baus politiko, diplomato ir ka
riautojo, kaip Vytautas Didy
sis. Vytautas, Kęstučio sūnus, 
paveldėjo savo tėvo kovos 
programą su Ordinu. Tik sū
nus buvo laimingesnis už tėvą.

Beje, Vytautas Didysis,

KELIONES ĮSPŪDŽIAI.
Rašo Kun. A. P. Baltutis.

Lourdes. irai Visos apačių sienos iškal-

Europoj kelionė yra sunke
snė negu Amerikoj. Trauki
niai neina taip greitai ir nė
ra tokių patogumų.

Į Lourdą iš Paryžiaus ima 
tryliką valandų laiko važiuo-1 
ti. Miegamojoi vagono negalė
jome gauti, nes visai nebuvo. 
Da gerai, kad mudviem pasi
taikė būti viename kompart- 
mente, tai šiek tiek, kaip “šu
neliai ant tvoros” pramigo
me.

Liepos 20 d. ryto atvyko
me į Lourdą.

Apie patį Lourdų ir jo įsto

tos užrašytomis marmuro “to- 
blyčiomis”. Įvairių įvairiau
sių maldininkų paliktos vėlia
vos. Kareivių ir karininkų bei 
generolų “apdėtai” ir įvai
rūs orderiai. Aukso ir sidabre 
širdžių. Galybės vainikų ir į- 
vairių paveikslėlių visos sie
nos ir lubos nusagstytos. Rei

dą giesmę prie Panelės Šven
čiausios. Šį kartų tokių mal- 
dminčių buvo virš penki tūk
stančiai. Daugybė šviesų ir 
kartu balsų sudaro begalo gra 
žų reginį. Garsingas “Avė, a- 
ve, avė Marija” skamba gar
siai, garsiai. Geroji Dievo Mo
tina turi išklausyti savo tarnų 
ir tarnaičių maldavimų. O tie, 
kurie mato ir girdi, šį įvykį, 
taipgi kelia savo mintis ir 
jausmus prie dievotumo.

Visi tie reginiai, kuriuos 
mvins teko matyti ir girdėti,

ir garbinama. Čia Kristus ne
vienam per Jos užtarymų yra 
pasakęs; “link savo lovų ir 
eik”.

Pilni sujaudinimo ir įspū
džių apleidome šių šventų vie
tų.

Liepos 22 d. išvykova į To- 
lusų Lyon, Genevų ir į Muni- 
ehų bei Oberammergau pama
tyti Kristaus Kančios vaidi
nimų.

riškus įvykius imtų daug lai- 
7. Pittsburgh, Pa. S. S. nuo! ko rašymui. Įžymūs rašytojai 

28 iki 30 lapkr. d. ir teolgai jau yra aprašę šią

kia tiesiog stebėtis ir gėrėtis.
Tai tikrų įvykių ženklai. Jie begalinio įspūdžio darė. 
liudija, kad negirdėta, jog Lourdas, tai, ištikro, antra 
kas kreiptųsi prie Marijos, Ji! Palestina, nes čia Dievo Mo
jo neišklausytų. ’ Tie padėkos įįna yfarjja daugiau žinoma
palikti daiktai yra įrodymas j________________ ________
to fakto.

Dienotvarkė
Ryte paprastai yra daugy-

From Youth lo Age
Moteries gyvenime yra trys 
Išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginų, 
pirmas gimdymas ir vidur

amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatų Ir 
gajumų. ųGYVYBĖ 

PRIKLAUSO 
NUO ŠTAI KO
tNISTŲ-KEPENŲ-PVSLBS

bes mišių. Jeigu būna makli- 
visarne katalikų pasaulyje pa-! ninku, su kuriais atvyksta ku-
garsėjusią vietą. Lietuvių ka- Į nigai ir vyskupai, būna iškil-į per virž 200 metų tikrąsis Gold 
lboje apie Lourdą yra; taipgi I mingos mišios. Mūsų buvimo j Medai Haarlem Oil buvo pripa-

9. South Chicago, III. nuo nemaža literatūros. Vienas iš, laike buvo net trys didžiulės žintas gyduole dėl šių organų 
1, gruodžio iki 7 gruodžio d. Į geriausių veikalų apie Lour- į maldininkų grupės. Olandų du netvarkos. Lengvas ir malonus

10. St. Clair, Pa. nuo 15 iki yra tai Jo Ekscelencijos> tūkstančiai su trimis šimtais
21 gruodžio. Į vyskupo P. Bučio. Verta jį .ligonių, anglų ir škotų 750, ir

Nepažymėtos dienos yra perskaityti. Aš tik čia noriu marseliečių (prancūzų) vėl ke 
laisvos. Prašytume gerb. kle- Į pabrėžti savo įspūdžius patir- lėtas šimtų. O kiek šiaip pa

vienių žmonių, nebūtų galima 
j suskaityti.

Po pietų, pusę po keturių, 
yra laiminimas ligonių ir kitų 
visų žmonių. Iškilminga pro
cesija su Švenčiausiu Sakra
mentu prasideda nuo grotos 
iir eina į bazilikos aikštę. Čia 
didžiulėj aikštėj vež.iinukuose 
paguldyti ir šiaip buvo virš 
500 ligonių. Visi rašančių ra-

' nkoje laikydami pilni vilties “ega,ė.J°_pagT?b^t Jum* **!
ir pasitikėjimo laukę ateinant I mo, euradymul žmogaus kenksmln- 

1 gumų.
Mano Radlo —- Bcope — ItaggL 

X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Vi
siškas bakteriologiškaa egzamtnavl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, tr Jeigu, aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata tr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo

8. Mahanoy, Pa. nuo 1 gruo 
džio iki 14 gruodžio d.

bomj, kurie norėtų . tose dic- !‘us csant t-ourde P“r dvi di<'
nose turėti pas save Marijonų 
misijas, kreiptis šiuo adresu: 
Marian Fathers 2336 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, UI.

Pokalėdiniame žiemos Mi
sijų sezone yra numatytos Mi
sijos Brooklyne, Pittstone, 
Detroite, Elizabethport, N. J. 
ir kitur, bet maršrutas 
nėra galutinai nustatytas. 
Kas dar norėtų tame sezone 
pas save Misijas daryti, pra
šome, ilgai nelaųkųę, pranešti 
mums nurodytu adresu.

Tėvai Marijonai.

m. x

Atvykus į Lourdą, kiekvie 
nas skubinasi pamatyti stebu
klų vietą — grotą, kur Pane
lė Švenčiausia apsireiškė. Tą 
ir mes su tėvu Augustinu pa
darėme. Palikę savo bagažus 
viešbuty nusiskubinova' prie 
grotos.

Grotoj.
Grota randasi biškį atstu

nuo miestelio. Apie penketą

blokų už upės “Gavę” ir už
bazilikos Notre Dam«‘Lourde.

Čia atėję, jau radome sveikų
ir ligotų maldininkų. Vysku-

_________________________ !pas laikė grotoje mišias. Su-
žinojome, kad grotoje nėra 

keltų .5 naujo Žemaitijos klau-.galimyMs misi, laikyti; nos

imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

ScidmbSS
HAARLEM OIL•SGL.CS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15 00

8PKCIAGI8TAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa
tyrė!]. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų

I > IJIA t. PINKHAM S 
V i GI IAB! I COMPOLMl
I 1 Ii! \ I PINhII \M \ll O l <>„ I ' NN. M LNN

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali druMista—35o tad 65c iars and tnb«s. 
Childrea'a Muaterole (milder fonn)J5c.

Better than a Mušt ar d Plaster

. r, . Šis reginys padarė į mane di-
d i r i i v* < i vien tik vyskupams fezervno-į delio įspūdžio. Pirma kartą 
PMkntuų kartą Vytautas a- u Pasimeldę, nusiskubiuome

surasti vietą ir altorių, kur 
būt galima atlaikyti šv. Mi- 
ši&s

mi metą bėgyje priversti žc- . ... . . - - .
mailius klausyti Ordino - 1 ° 1 Prasld«Ja nuo grotos ir eina

tidavė Ordinui Žemaitiją, Ra- 
cionžo sutartim 1404 m. Pasi
žadėjo Vytautas tąja sntarti-

ir
duoti įkaitus, o jei šių sąlygų 
jie nenorėtų išpildyti, pasiža
dėjo savo pavaldiniams uždrau 
sti su Žemaitija prekiauti; 
taip pat Vytautas pasižadėjo 
jokio žemaičio neapgyvendinti 
Lietuvoj, be atskiro susitari
mo, leidžiant tačiau 259 že
maičių bajorų persikelt į Lie
tuvą. Tą sutartį Vytautas Di

vykdyt. Žemaičiai buvoverčia-
"rbĄiĄčIų" “i y "Va r? turėtų *r Mindaugas, buvo neįmi paklusti Ordinui. Bet jie

letarpį, sausuma susisiekimą
kitu Ordinu, kuris buvo į- 

steigęs Dauguvos žiotyse 
1202) ir kuris po didelio pra- 
aimėjimo kovoj su lietuviais 
>rie Dubrės ežero |(1236), pa- 
ūgęs, kad nebūtų visiškai su- 
aikintas, pasiskubino padary- 
l sąjungą su kryžiuočių Or
imi (1237), 2) noras užval
dyti Baltijos jūrą prekybos 
kalama, kuriomis tada ėjo ga- 

gyva Hanzos prekyba su 
taurės Europa. Tos prekybos 
tarbą labai didino ir turėji- 
kas tokių svarbių upių žiotis, 
aip Nemuno ir Dauguvos, 
'ai turėdami galvoj suprasi- 
e ir tą didelį vokiečių atka-
umą, naudojimą visą savo' 
plomatinį genijų, kad žemai- ' 
ai, ta pakula, įsiskverbusi 
rp dviejų Ordino žemių, bū- '

kartą padovanojęs žemaičius 
Ordinui, bet tik tam, kad su
tvarkius reikalus Rytuose, vėl 
atsikreiptų į Vakarus ir vėl

TUBBY

Išganytojo Švenčiausiame Sa
kramente. .Beveik kiekvienas 
ligonis yra laiminamas atski
rai. Per palaiminimą kalba
ma garsiai rožančius ir gieda- plrmlau. Jelgu kenClat BU0 llgų Bkll.
ma Dievo ir Marijos giesmės. Tl°- šamų, inkstų, odos. kraujo, n«r- 

1 vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsiaenėjuslų, {ri
ke rė jusiu. chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy 
dytojul, neatidėlloklt neatėjo per 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

savo gyvenime mačiau tokį į- 
vykį.

Vakare, pusę po astuonių 
1 būna maldininkų procesija. Ji

FeenŠinint
The Laxative

Mėgsta j{ viri 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma-

i f S » i ' -

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

mišias laikėme kriptoj, kuri 
randasi virš grotos ir po ba
zilikos. Nors čia yra iš viso 
virš šimtas altorių, vienok su
nku prieiti, nes daugybė bū
na kunigą.

Bazilikoje.
Atlaikę šv. mišias ir papu- 

sričiavę, ėjova pažiūrėti ba
zilikos. Bazilika graži savo ar- 

dysis pavedė savo žmonėms kitektūra, kaip iš oro taip ir 
viduje. Daugybė įvairių kop
lyčių, visokių paveikslą. Bet 
ypač akį veria daugybė įvai-slegiami ir persekiojami, ėmė 

skųstis Romai, ne vien impe- rių dėkingumo žymių, kurias
ratoriumi.

(Bus daugiau)
paliko gavę to, ko prašė per 
Marijos užtarymą. Ko čia nė-

į bazilikos aikštę. Kiekvienas 
maldininkas neša degančią 
žvakę rankoje. Visi kartu gie-

8PECIALISTAS 
In ėjimas Rūmai. 1*11

20 W. JACKSON BLVD. 
Arti Statų Gatvės

Ofiso Va.ąndoa: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo R Iki • 

Nedaliomis nuo lt nto Iki t 
oo otani

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas ii

W1SS1S,
Pasauliniame, kare

Seno Krajaųs
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP LZSItENt JCSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkai gydo ilgas pilvo, plaučių.- inkstų ir pūslės, už- 
nuodljimų kraujo, odes, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Ncdėliomis Iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Kceler Avė., Tcl. Craarford 5573

Thugh Rations,

KRAFT«K»CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

SAY Cm 4VST AS HDMCT* A«U.
HAUK AN 'tbU AltEOrtT RUBH |N «Y tCtMCltf 

OtrrTHA-T OIX SHOE AldtATIN-JT IMYCONT 
OF (AE- JUST TO MAKEME

tPKKMlS RMC PttTTY UtM SO
igottatake achamcc oucettim caucht ev 

SUEAKtN' IMTO TMC PAU7RV 10 GtT SO«C CRUE - 
DO6&OMUVT Ht&UO' 1M TRIS OLE «OOK ABOME

^OORFUgMACE iS>ge.TT»I‘ 6 O AT
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO.ILL-

Marijona Vaitulevičiutė — 
Sesuo Virginija Marija, nuo 

'Dieviškos Meilės, iš Šv. Juo- 
ant galvos, prisiartino prie zapo parapijos, Scranton, Pa. 
kryžiaus, nusiėmė savo gėlių Marcelė Skaupeckiutė — 
vainikus ir, palikusios prie JS Sesuo Regina Marija, nuo So

li Liet. Improvement Klubo. zaus kojų, prisiartino prie ai- pūlingos Motinos, iš šv. An- 
Susirinkimas įvyko 3 d.

rugsėjo, p. Lukštienės svetai
nėj. Įsirašė keletas naujų na
rių, arba, teisingai sakant, 
seni, ką buvo pamiršę per ke
letą metų. Kožno vieno namo 
savininko turėtų būti pareigu 
lankytį klubo susirinkimus.

Išklausyta raportas komisi
jos ii Vytauto K-to veikimo.
Viskąs tvarkiai vedama. Lau
kiama tik 14 d. šio mėnesio ir 
visiems patariama dalyvauti.
Čia pat buvo pardavinėjami 
Vytauto medaliai ir daugu
mas nusipirko.

Komisija reikale vandens 
pranešė, kadi darbas eina 
sparčiai. Rengiama rezoliuci
jos Springfieldan ir vietinei 
valdžiai 8 d. šio mėnesio, nes 
tą vakarą valdininkai turės 
susirinkimą. Visi žmonės tu
rėtų dalyvauti °in corpore”.
Tai bus protestas prieš val
džios sumanymą — parduot 
vandenį privačiai korporaci
jai. Komitetas pareiškė, jog 
miestelio valdininkai tame 
reikale jau kitaip žiūri, tad 
yra nuomonė, jog tas klausi
mas išeis žmonių naudai. Bū
tų labai puiku. O tas lėšuoja' 
daug vargo ir pinigo. Prie to 
-dedasi visi gyventojai ir re
mia finansiniai.

Klubo komitetas jau surin
ko apie šimtą dolerių ir daug 
turi pasižadėjimų. Vadinasi, 
reikalas eis iki galutinos' pėr- 
galės.

Komitetas apie taksus pra
nešė, kad turėjo pasikalbėjimą 
su vietinių asesorium p. Hu- 
Cek, ir visų klubų komitetai 
buvo atsilankę pas pavieto a- 
sesorių ir ten turėjo pasikal
bėjimą. Pasirodė, kad yfa 
daug dirbama politiškų ski- 
merių ir vargiai kas iš to iš
eis. Bet prieš rinkimus gal ką 
ir padarys.

Klubo komitetas įgaliotas 
veikti toliau su kitomis tau
tomis ir tėmyti politikos sto
vį, nes ta nelemta politika 
daug galinti.

Klubo Koresp.

toriaus, kur gerb. prelatas P. ^driejaus parap., New Britain,
A. Kelly suteikė profesiją, Conn.
uždėjo erškiečių vainiką ant Sekantieji kunigai dalyvavo 
galvos ir kryžių ant pečių. iškilmėse:
Pažvelgus į tą reginį kiekvie-' Prelatas P. A. Kelly, vice- 
nam buvo džiaugsmas, tuo pa- cliancellor W. L. Farrell, Tė
čiu gilus gailestis, ypatingai vas Alfonsas Maria, C. P., J. 
tėvams, kurie matė savo bran-( Miliauskas, A. Sinkevičius, P.
gias dukreles taip dėl Dievo B- Paukštis, A. Ežerskis, A. Jonisas Bronie, 
meilės sazęs išsižadant. Lopatto* J. K. Miliauskas N. Y.

Cecilia Bukaskaitė, 
lyn, N. Y.

Michael Boublis, Arlington, 
N. Y. >

Ona Bataikienė, Worcester, 
Mass.

Annie Bataikiutė, Worces- 
ter, Mass.

Brook- Niek. Klimas, Cbicago, BĮ.
Vincentas Klimas, Cbicago, 

III.
Povilas

Teofilia Buravičienė, Lin- 
den, N. J. -

Charles Garijonas, Chicago, 
111.

Katarina Guzikas, Brook- 
lyn, N. Y.

Ona Gajdzis, Jersey City.
Brooklyn,

Sekančiai gerb. prelatas pa- (Wanamie, Pa.), J. Roske- 
sakė trumpą pamokslą anglų vich.
kalboje, po to užbaigė iškil-' Rugpiučio 18 dieną prasidė- 
mes palaiminimu Švenčiausio jo trijų dienų mergaitėms 
Sakramento. rekolekcijos, kurias atliko

suvirš trisdešimt mergaičių.
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

Sekančios naujukas sudėjo 
įžadus;

Antanas Jonisas, Brooklyn,
N. Y. ’ , . ' 1

Pranciškus Jankus, Pitts- 
burgh, Pa.

Annie Kisielius, Kingston, 
Pa.

UI.
Klimas, Cbicago,

Povilas Masiokas, Chicago,
BĮ.

J
Massey Moteus, Chicago, 

111.
Adelė Massey, Chicago, Iii. 
Edvardas Massey, Chicago,

III.
Juliana Mickus, Brooklyn, 

N. Y. Z X
Peter Margolis, Slienan- 

doali, Pa.
X. Misiukevičienė, Worces- 

ter, Mass.

Juozas Mikas, Richinond, BAIGĖ MERGAIČIŲ ŽE
MES ŪKIO MOKYKLĄ•. tMieli.

Leokadija Petkaitė, Broo
klyn, N. Y.

Anastasija Pulujanskas Bal- 
timore, Md.

Juozas Palujanskas, Bal- 
timore, Md.

Salomėja Vielis, Brooklyn, 
N. Y.

Marijona Vyšniauskienė, 
Brooklyn, N. Y.

Algerda Vyšniauskas, Broo
klyn, N. Y.

Algerda Vyšniauskas, Broo
klyn, N. Y.

Antalieptė. Rugpiučio 3 d. 
įvyko baigusiųjų mergaičių ū- 
kio mokyklą išleistuvės. Moky
klą baigė 16 mokinių. Akto 
metu, be mokytojų ir auklėti
nių, dalyvavo daug svečių. 
Kalbėjo prof. P. Penkauskas, 
kun. Remiazas, kun. Žitkus, 
mok. Kvederaitė ir k. Kiek
viena apleidžiančioji mokyklą 
gavo iš buvusios savo vado
vybės gražią dovanėlę—“Mo
tina auklėtoja.”

J.

Vėliau buvo surengti iškil- 
Frank Zuikis, Bayonne, N. • mingi pietūs dalyvaujant ga-

Irbingiems svečiams “R.

, HMHURSL PA.
Iškilmės/‘Jėzaus Nukryžiuoto 

Vienuolyne.

Sesuo Immakulata — Kuk- ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS.
levičiutė, nuo Saldžiausios Sir -------------
dies, iš Nekalto Prasidėjimo Rugpiučio 31 d., Scandina- 
parap., Cambridge, Mass. vian American linijos laivu

Sesuo Juozapina — Rim- “Oscar II” atvažiavo 400 ke- 
kįute, nuo Švenčiausio Sakra- leivių, kurių tarpe buvo šie 
įųento, iš šv. Juozapo parap., lietuviai:
Scranton, Pa. ! Ona Ambraziutė, Waterbu-I 7

Sesuo Cecilija Maria — Se- ry, Conn
lickiutė, nuo Šventosios Dva- Į =•------
sįos, iš šv. Petro ir Povilo pa
rap., Hazelton, Pa.

i ’’

Domicėlė 
burgli, Pa.

Kasiusas, Pitts-

ADVOKATAI

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’’

Rugpiučio 17 d. jau nuo pat 
ryto pradėjo rinktis skaitlin
gos minios žmonių į Seserų 
Apvilktuvių ir Prefecijos iš
kilmes.

Apie 3 valandą po pietų 
prasidėjo iškilmės. Didžiau
sios minios žmonių susirinko, 
ko iki šiol niekad čia nebūvo. 
Netik iš apielinkės, bet ir iŠ 
gana tolimų vietų.

Pradedant iškilmes gerb. 
kun. J. Miliauskas, iš Wana- 
mie, Pa., gražiais žodžiais a- 
pibudino, koks tai turtas yra 
vienuoliškas pašaukimas. Po 
pamokslo, prie altoriaus pri
ėjo septynios jaunos mergai
tės, baltais rūbais apvilktos ir 
atsiklaupusios atsižadėjo pa
saulio, priimdamos abitą Jė
zaus Nukryžiuoto Seserų. Po 
Ito, dvylika naujukių, baltais 
melionais ir gėlių vainikais

Sesuo Akvina — Bilauskiu- 
tė, nuo Šaildžiausios Širdies, iš 
Šv. Juozapo parap., Scranton, 
Pa.

Sesuo Darata — Noriūte, > 
nuo Sopulingos Motinos, iš 
šv. Pranciškaus parap., Miners 
Mills, Pa.
‘Sesuo Bernadetta Marija — 

KvedaiČiūtė, nuo Nekalto Pra
sidėjimo, iš Šv. Juozapo pa-1 
rap., Scranton, Pa.

Sesuo Liudvina — Vaitule-:
t

vičifitė, nuo Penkių Žaizdų, iŠ, 
6v. Juozapo parap., Scranton, 
Pa. . ’ , s

Sesuo Bonaventūra, — Po- 
teliuniūtė, nuo Sopulingos Mo
tinos, iš Šv. Kazimiero parap., 
Plymouth, Pa.

Sesuo Liguori, — Klebaus- 
kiūtė, nuo Švenčiausios Kan-* I
čios, Iš šv. Juozapo parap. 
Scranton, Pa. * j

Sesuo Dolores — Urboniū-' 
tė, nuo Erškėčių Vainiko, iš 
Šv. Kazimiero parapijos, Ply-S 
mottth, Pai

Sesuo Germaną — Čerkaius-1 
kiūtė, nuo Šventosios Dva
sios, iš Šv. Juozapo parap..' 
Mahanoy Ci/y, Pa.

Sesuo Augustina — Vy-Į 
šauskiūtė, nuo Merdėjančio
Jėzaus, iš Šv. Jurgio parapi
jos, Shenandoah, Pa.

Sekamčios Sesutės gavo abi-' 
tus: ’ į

Agnietė Čepukevičiutė — Se 
šuo Angelą, nuo Jėzaus ir Ma-', 
rijos, iŠ šv. Juozapo parap, 
Scranton, Į*a.

Elzbieta Žekiūtė — Sesuo 
Laurina, nuo Šventosios Dva
sios, iš šv. Onos parap., Lu- 
zerne, Pa.

Pranciška Petskiūtė — Se
suo Marija Stanislova, nuo 
Švenčiausio Sakramento, iš 
Šv. Mykolo parap., Scranton, 
Pa.

Amilija Vychuliūtė — Se
suo Gerardą, nuo Merdėjan
čios Širdies Jėzaus, iš Šv. 
Marijos parap., Kingston, Pa 

iJulia Drutoniūtė, Sesuo An
tanina Marija, nuo Šventos
TlfjybSs. » A

. 

LIETUVIŠKI REKORDAI
10 coliu 75 centai

■» . *-
Budriko Radio Orkestrą

16173 Vakar-vakareli ir Či
gonai. M. Juozovitas

16041 Mes be Vilniaus ne
nurimsim ir Girtuoklio 
daina. J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man 
tik rodos. A. Vanagaitis 

16156 Ar tau seselia ir Kel
kis berneli. Malian. Liet. 
Mainieriu Ork.

Lietuvos Polka ir Pasaulinė 
Polka. Šokiu Orkestrą 

Nakties sapnai Šokis ir Ge
gutė Polka. Šokiu Ork. 

Amatninkų Mazurka ir Po 
puotai Šokis. Šokiu Ork. 

Vėjo Vajcas ir Vilniečiu Ma
zurka. Šokiu Orkestrą.

BUDRIKO RADIO 
VALANDOS

Subatomis nuo 6 iki 7 v. v. 
Iš Stoties WCFL 970 kyl.

------ir-------
Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v. 
U Stoties WHF0 1420 kyl.

JOS. F. BUDRIA, INC.
3417 S. HALSTED ST.

Chicago, III.

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St, Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. VJctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bafdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Telephone Roosevelt 9999 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9999

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Straat 

Arti Leavitt Street 
Telefoną* Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 ISėtnus Subataa

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

d -

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CIIICAGO, ILL.

Telefonais Roosevelt 7791

v

V 1

62 Kast 107-th Street
Kampa* Mlchlgan AvA

Tel. Pullman 6959 
Nuo 8 1*1 t vak- Ir Bubatomte
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GRABORIAI:

Telefonas Yards 11 SS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUDAS
L IETĮ'VIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

/IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
PAIEŠKOJIMAI

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. Lulevičittfl
GRABORIUS IR 
BALSAM UOT OJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernlt- 
ka koplyčia veltui.
1103 S. Halsted
St. Chicago, 111.

Tel. Victory 111*

Bonikonis Feliksas, kilęs iš 
Malupės vienkiemio, Gelvonų

nūs, kilęs iš Anykščių valšč,, - 
Utenos apskr., gyvenęs 127 j 
Thaines St., Brookiyn, N. Y. ;
Ieško sesuo Rožė. ,

Lechneris Karolis, Fridriko 
tūrius, kilęs iš Kybartų, A-
mOTikoB atvykęs 1890 m. ir 24S3 W.‘mABQŪETTE BOAD 
gyvenęs Clevelande ir Broo 
klyne. Ieško sūnus.

Daly-Duoba-Duobin, And-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
(68 Weat 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

Pbone 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

DAKTARAI:
Telefonas Grovehlll *2 6 S

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nultudimo 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 WĘST 18tb STREET
Canal 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
__ *

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisai

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

valšč., Ukmergės apskr., A- rius, seniau gyvenęs 509 East 
merikon atvykęs 1908 m. ieš- 2nd St., Erie, Pa., Ford City, 
ko brolis Juozas. Pa. ir 1213 McMabon Avė.,

Vaičiulionis Vaicman, Jo- Menessen, Pa., 1919 metais 
nas, Amerikon atvykęs prieš pasiliuosavęs iš Amerikos ka 
karų, gyvenęs Slienandoah,1 riUOmenės Camp Dix, N. J. 
Pa., karo metu tarnavęs Ame-1 Amerikos karo valdžia turi 
rikos kariuomenėje, 1924 m. i jam grųžinti svarbius doku- 
kaž kur dingo. Tėvas labai mentus.

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 
6 Ir 7 iki 9 vai. vakare. 

Eeredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 
Nedėliomis pagal sutartu.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir 'Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 41 STREET 
Kertė 8o.~ Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavitt St 

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

Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

susirūpinęs
1106).

jo likimu (10- Skulis-Skulevičiai, Bronius 
ir Antanas, pasivadinę Ska-

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

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

Vai.- nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

Šveinartas, Emilis, kilęs iš les> seniau gyvenęs E. Akron, Hez' Teh Mldway 6512
Tauragės- apskr., Amerikon į0., Kenmore, O. ir 3352 Su- 
atvykęs 1910 m. ir gyvenęs |perior ave>> cieveland, O. Pa-
Baltiinore, Md. Lietuvoje tu
ris sklypų žemės, kurių sve
timieji nori savintis (10- 
1365).

Šaulys Kazys, kilęs iš Pa- 
lukštės kaimo, Varnių vals
čiaus, seniau gyvenęs Pitts- 
burgb, Pa.

Kerteniai Bolius ir Valeri
jonas, seniau gyvenęs Bosto
ne. Paieško sesuo Stasė Pa- 
gockienė.

Klykūnienė-Baleišytė, Kat
rė, seniau gyvenusi Brook- 
lyn, N. Y., kilusi iš Katkų 
kaimo, Piniavo valšč., ieško 
brolis Jonas.

ieško tėvas Baltrus ir motina.
Anužis, Pranas, Antano sū

nus, kilęs iš Erlėnų kaimo,
Salantų valšč., Kretingos
^kr gyvenęs Mountsville, WentworUl 3(w0 
W. Va. Ieško tėvas. Ieskomo-

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

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllaia 
ir Ketvergais vakare

Ofiso Tol. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. įkrėsti 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
• '■ CHICAGO

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

» Ofisas S102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—S po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-19

Tel. Lafayette 5798
Rez. Tek Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

jo turtas Lietuvoje yra pavo- 
Ijuje.Į

Dapkus Jonas, seniau gyve
nęs Cainbrook, Pa., paieško 
duktė Marijona ir sūnus Sta- J 
sys (džiovininkų ligoninėje) j 
ir žmona Barbora.

Bergelis,
tuo pat vardu sūnus, prieš 
karų' dirbęs kasyklose, Ex-

Danėlevičius Aleksandras,^’ Pa-, _West»ioreland Co. 
prieš karų gyvenęs New Yor-' duktė Ona. 
ke, kilęs nuo Viekšnių. Ieško Staškonis Povilas, kilęs iš/ 
brolis Kazys. - Kepuriškių vienkiemio, Pa-

Strolis Vincas, Jurgio sū-inemunėlio valšč-> Ežerėnų 
Į apskr., iki 1924 m. gyvenęs 
82 Penbrook St. ir 418 So. 
Main St., Bridgeport, Conn. 
Paieško tėvai ir broliai.

Sadauskas-Sadofsky Juozas, 
iš Poteronių kaimo, Alovės 

Į valšč., Alytaus apskr., Ame- 
Įrikon atvykęs prieš karų, il- 
•gesnj laikų gyvenęs apie New 
įYorkų ir Yonkers, N. Y. Svar- į 

i bu žinoti ar jis gyvas ar mi- 
|ręs (10-1232).
I Budžinskas-Bugenski, Ka- 
[zys, kilęs iš Janulaičių dvaro,, 
Kurtuvėnų valšč.; turėjęs bro
lį Izidorį įr seserį Julę, se
niau gyvenęs 1528 Sumner 
St., Philadelphia, Pa. Paieško 
sesuo.

Juozas, tėvas ir[, DAVIDONIS, M. D.Iii rviiviiin I ’ , • *
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

T?—

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

navimą. 4 , z

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:

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

Ieškomieji arba apie juos 
Įkų nors žinantieji prašomi at- 
] siliepti j

Consulate General of
Lithuania

New York City.
15 Park Row,

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čamplonams 
per nosis duoda.

1 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 padėkavohių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
ba lšdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
8133 So. Halstc.l St. Chicago, IU.

JOHN SMETANA, 0. D.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKŪL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette R d. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4901 So. Ashland Avė. Valandos: nuo ' 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Res. <441 S. Albany Avė. Tel. Proa- 
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su-
tartj.

• OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
TeL Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-24(1

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Euclid 817

DR. HARWOOD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 
Prie Garfield Park “L”

Vai.: 9—10 ryt. 6—8 v. v. 
Išskiriant seredos, ned. 10-11

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal (228 

Rezidencija: 6640 So. Mapleirood 
Avenue Tel. Republic 7848
Valandos I — S 4 7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

I

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

NedOllomls
Susitarus

Tel. Hemlock 8709 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 1619

Ofiso ir Rea. Boulevard 4918

DR. A. J. BERTASH
>464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 8 iki 8 vai. vakaro 

Rea 8291 8. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas <155 South Kedzie

Rez. 0622 So. Whlpple 
Vai. 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DENTISTAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas s\i elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 , 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

OPTOMETRISTAS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Aktų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 8L 2 aukštas 

(Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Beredo- 
mls 9:80 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Roorn 8 
Phone Canal 4428

Tel. Canal 9267 Rea. Prospect 4(48

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTBD BT.

Rezidencija 6*00 So. Artesian Ava, 
Valandos 11 ryto iki 8 pe pietų 

• Iki 8:80 vakar*

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė { nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Deposltors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SerodoJ pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL'
Perkėlė savo ofisę po amnarlu

4729 SO. ASHLAND AVI.
8PECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
18 nuo 1—4 peVai. ryto nno 18- 

pletų: 7—8:29 vakare 
MedeUomls 19 iki 18

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7191

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki S vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nan- 

' jauslus metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus %

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET '
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tol. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki I 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, III

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shorė 
2238, arba Randolph 6804.

dr. maurice KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

DENTISTAS 
4901 W. 1481. Cicero. III.

Viršuj National Tea Stere Į
Valandos: 10

vakare.
vai. ryto iki 9
Ned. susitarus

vai.

Rezidencijos Tel. Plasa 820t

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 11 dieną 
Nuo S iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Ned41 nuo 10 Iki 18 dieną
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VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D. I ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBIUEJINĮ MEDALĮ

C H I C A G O J E
PAGERBS A. A. O. POCIE

NĖS ATMINTĮ.

Netoli metai, kai pasimirė 
garsi mūsų dainininkė p-ni 
Ona Pocienė, tačiau visuome
nė jos nepamiršta. Ir .nestebė
tina — ji buvo pirmutinė mū
sų dainininkė, mokytoja ir 
dainos meno kėlėja.

Del to praeito trečiadienio 
vakarų, Beetlioveno konserva
torijoj įvyko visuomenės vei
kėjų ir dainos meno mėgėjų 
susirinkimas, kuriame sukur
tas komitetas suorganizavimui 
gyvo paminklo a. a. O. Pocie
nės atminimui. Į komitetų įėjo

parapijos bazaro, kuris bus 6 
ir 7 dd. rugsėjo, parapijos 
darže. Visi parapijonai sutiko 
darbuotis ir išrinko komite
tam: Višnauskų, Kulbį ir 
Duobų, kurie apsiėmė visų 
prieky darbuotis.

Toliau klebonas prašė visų 
parapijonų leisti savo vaikus 
dirmavotis spalio 5 d.

ĮSIGYKIT VYTAUTO DI
DŽIOJO MEDALIUS.

Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuvių medaliai 
jau pagamiti ir labai gražūs. 
Ant vienos medalio pusės Vy
tauto paveikslas ir parašas: 
“Vytautas Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis”. Ant kitos pu
sės žirgvaikis ir parašas “Vy

Pas B. Jakaitį, 826 W. 34 
Place. *

Pas V. Stulpinų, 3255 South 
• • I Halsted St.

Pas p. Gudų, 901 W. 33 St. 
Beethoveno Conservatorv, 

3261 S. Halsted St.
Pas O. Aleliunienę, 3251 S. 

Union Avė.
Vėliau bus pranešta kitos 

vietos. ' i KH
Komisija.

f ir J. Krekščiunas.
Spaudos komišijon įeina:

’jL. Šimutis, B. Jakaitis, A. 
Aleliunienė, M. Gurinskaitė, 
J. Jankus ir Ant. Žvirblis. 
Parodavimų komišijon įeina: 

J. Grišius, V. Duoba, P. Pleč
kaitis, Bd. Misius, P. Kviet- 
kus, Čepulis, J. Mickeliunas.

Prieš porų mėnesių palaido- (rodoma “77te Giri o f tke Gul- 
den West.” Dalyvauja Miss

tauto 500 metų mirties sukak- 
Po to klebonas pranešė vi- t u vės Chicago, III.

Šiuos medalius patartinasiems katalikams, kad pradės 
lankyti namus ir surašinės, 
kiek mūsų parapijoj yra ka
talikų. Tuo pačiu laiku kolek- (tų nei vieno, 
tuos aukų anglims pirkti ir neturėtų

i 1928 m. Lietuvos paštas pe
rlaidomis iš užsienio gavo 16,- 

kiekvienai šeimynai, šeimynos 424,1(10 litų ir 1929 m. 19,290,- 
nariui įsigyti taip, kad nelik- 900 litų. Tuo tarpu iš Lietu-

kuris medalio

nuošimčiams atmokėti. Medaliai nepaprastai pigūs,
Paskui klebonas pranešė, i tik 30c. Be medalio niekas ne-

apie trisdešimts asmenų, iš, kad mokykloje reikia naujų bus įleidžiamas į salę spalio 
kurių sudaryta valdyba: p-ni j “Black bord”, nes ant senų J 26 d., laike iškilmių.
A. Nausėdienė, p. Kirienė, p- jau negalima rašyti. “Black i Medalius galima gauti šiose 
ni Lauraitienė, p. J. Kudirka, j bord” atseis apie $300.00. P. vietose:
p. J. Brazaitis, p. K. Sabonis,į V. Duoba, parap. komiteto na į Pas p. A. Nausėdienę, 917 
p. J. Kazanauskas ir p-lė Ši-;rys, matydamas reikalų, au- ;W. 33 St.

;,diškiute. kgjo $50.00 ir prašė visų pri-
• Komitetas nutarė rengti ve- sidėti.
lionės atminimui, jos mirimo • Seserys-mokytojos ketina 
dienoje, spalių 19 d., Lietuvių ' surengti porų vakarų parapi-
Auditorijoj, dvasinio turinio jos labui. Klebonas labai už i

vos išsiųsta į užsienį per 1928 
m. 14,674,600 lt. ir 1929 m. 
14,240,900 litų. Vadinasi, vis 
tik daugiau gaunam, negu iš
siunčiant. “R.”

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskrities po šeimi
nis susirinkimas įvyks trečia
dieny, rūgs. (Sept.) 10, 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų par. mo
kykloje.

Susirinkimas bus svarbus, 
nes iš seimo bus padaryta, mu-' 
sų atstovo, raportai. Tad vi
sų kolonijų atstovai atsilanky
kite į šį susirinkimų.

Kviečia Valdyba.

jo dukrelę, o dabar laidos sū-' 
nų Edvardų, apie 23 metų am
žiaus vaikinų.

Kaip daugeliui žinoma, p. 
A. J. Kareiva turi gražių f ar 

’mų Texas valstijoj, netoli 
Meksikos rubežiaus. Jo sūnus 
Edvardas nuo seniau sarga- 
liojo .ir buvo pasidavęs į St. 
Joseph Sanitorijų, New Me- 
xico valstijoj, kur ir mirė. A- 
pie savo sūnaus mirtį p. A. J. 
Kareiva telegrama pranešė 
savo broliui chicagieeiui, pla
čiai žinomam biznieriui W. J. 
Kareivai, 4644 So. Paulina st.

Liūdintiems'tėvams ir gimi
nėms reiškiame užuojautos 
žodžius. Jfynp.

Anna Harding.. Taipgi bus 
Mitzi Green.

United Artists teatre) rodo
ma “The Eyes of tke World“ 
Dalyvauja Una Merkei, vokie 
čių artistė.
Roosevelt teatre rodoma “A- 

nyborfy’s War.” Dalyvauja 
Moran ir Mack.
McVicker teatre eina “Ari

mai Crackers’’, kur dalyvauja 
4 Marx broliai.

Oriental teatre rodoma
“Tke Sea God.“

koncertų, kurio pelnas eis įstei j tai dėkojo. ( 
imui gabiausiam dainavimo 

^mokiniui stipendijos. Jos var- 
'du įsteigta prie konservatori
jos stipendija, tai bus geriau
sia a. a. O. Pocienės nuopelnų 

įvertinimas, tai būs gyvas jai 
^paminklas.
? Šis sumanymas, be abejo, su 
lauks plačiosios lietuvių vi
suomenės pritarimo ir para
mos.

Rap.

Rašt.

LIETUVIŠKAS MALŪNAS.

i vakarienėms p. Kavaliauskasi .
neatsisako jų paremti ir pa
aukuoja savo duonos. P-nas 
Kavaliauskas savo geros duo
nos buvo atsiuntęs abiem 
“Draugo” piknikam.

Tokius gerus biznierius pri
valome atsiminti ir juos rem
ti. Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Tėvas Kazimieras Čepu
lis, pranciškonas iš Lietuvos, 
šiomis dienomis lankosi pas 
Tėvus Marijonus Westsidėje.

Nedaugelis težino, kad tarp 
daugelio įvairių lietuviškų 
pramonių ir biznių yra Chica- 
goj ir lietuviškas malūnas. Ji
sai randasi seniausioj lietuvių 
kolonijoj — Bridgeporte po 
num. 841 W. 33 St Ten ran
dasi malūnas ir kartu duonos 
kepykla. To viso biznio savi
ninkas yra p-nas Kavaliaus
kas.

Šitoje kepykloje kepama 
tikriausia lietuviška ruginė J 
duona. Ten pat geriausios rū- į

A. + A.

TEATRUOSE

MIRĖ KAREIVOS SŪNUS Chicagos teatre šiuo sykiu

PRANEŠIMAI.
A. J. Kareiva, buvusis biz

nierius ant Town of Lake vėl 
susilaukė liūdnos valandos.

šieš rugiai yra sumalami ir iš 
X Misijonierius Tėvas An- | tų šviežių miltų kepama duo-! 

tanas Petrauskas vakar iške-j na. Yra tai “pilnų rugių” duo ' 
liavo su šv. Misijomis P. Šv. ! na arba kaip angliškai sako- i
Gimimo parapijon į Marąue- 
tte Parkų.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
šiandien dėliai P. Šv. Gimimo 
iškilmės bus vakare 7:30 vai. 
iškilmingi Mišparai ir tuojaus

ma “whole rye bread”.
Yra žinoma, kad kitų duonų '

miltai yra sijojami ir iš jų iš- j 
imama tam tikros dalys, ku-' 
rios, vienok, yra maistingos i 
ir kunui reikalingos. Tų pa- .

po jų parapijos komitetų susi- Įtvirtins kiekvienas daktaras.

DOMINIKAS •
ALEKSANDRAYICIU5

mirė rūgs. 5, 1930 m. 9:20
vai. vak. 39 metų amžiaus 
Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Švėkšnos Parap. Salpinių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 19 
jieU).

Paliko dideliame nubudime 
dvi seserį Jie va ir Petronėlę, 
du švogerlu Kazimierą Dama- 
lauskį, Tamošių Menkuną, bro
li Juozapą, 2 pusbroliu Joną 
Ir Juozapą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6159 So. 
Kolmar avė. Laidotuvės Jvyks 
utarninke rugsėjo 9. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas } Gimimo 
Panelės šv. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nubudę:
Seserys, ftvogeriai, Brolis 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudetkls, Yards 1741.

rinkimas svetainėje.

IŠ PARAPIJOS MITINGO.

West Side. — Aušros Vartų 
klebonas sušaukė parapijos 
susirinkimų 1 d. rugsėjo pa
rapijos svetainėn, kuriame dė 
kojo visiems darbuotojams ir 
parapijonams bei biznieriams

Duona, kurių p. Kavaliauskas 
kepa, turi savyje visas grūdo 
dalis. Todėl ji yra maistinga. 
Ta duona vartojama veik vi
sose Chicagos lietuvių klebo
nijose, veik visų lietuvių dak
tarų ir profesionalų. Žino
ma ji yra ir paprastiems dar
bininkams.

Malonu yra tų duonų pare-

Išsironduoja 6 kamb. fla- 
tas, 1823 String st. Dievo Apv. 
par. Elektra, gesas, toilėtas. 
$18 mėn. Taipgi garadžius. 
Savininkas

1821 String St. 2-ros lubos

Šį vakarų, “Draugo” Re
dakcijoj, 7:30 vai. vakare, į- 
vyks šių Vytauto Komiteto 
komisijų susirinkimas: finan
sų, parodavimo ir spaudos. 
Finansų komišijon įeina: B. 
Jakaitis, A. Nausėdienė, J.

Tunijių ir taisau players ir ’ repro- 
dueing pianus. Darbą atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju i blle ku
rią miesto dali.

WM. KANAPACKAS 
6522 So. Rockwell St.

Tcl. Rcpublic 8305

MALT & HOP
Parsiduoda Wholesale ir re- 

tail malt ir liop biznis. 7 metai 
kaip įsteigta. 4 registeriai ir 
Copyright leibeliai. Kreiptis; 
po G vai. vak. Priežastis - 
einame iš biznio.

2428 West 47 Street 
Tel. Lafayette 1104

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir eurių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 13S9

MORGIČIAI-PASKOLOS
Krotkus, kun. Ig. Albavičius, ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

MAROUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

Auksinių Ir slda- 
orinlų daiktų, vė- 
įlausios mados ra
lio, planų rolių, 
ęekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lustru- 
rastui

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6516

.M'i.

A. ALESAUSKAS

MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Repufilic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

už tai, kad' parėmė parapijos 1 komenduoti dar ir dėlto, kad f °b ,r aukW,au

HU PMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus- 
t«4>tns savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina |1,195.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė. 

Telef. Repubbo 9004

darže piknikų, kuris gerai jos kepėjais p. Kavaliauskas 

pasisekė. ' j yra pavyzdingas lietuvis, re-
Po to klebonas prašė visų mia visus gerus darbus, remia 

parapijonų, biznierių ir drau- parapijų. Rengiamiems ge- DE SOTO IR PLYMOUTH
gijų bei kuopų prisidėti prie riems tikslams piknikams ar

PENTUŪJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistni automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas -— kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės:

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTII Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
i SALES
i jM Bagdoną., Savininkas 
5625-27 S. WE8TERN AVĖ.

Telefonas Prospect 5668

Kaina >845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą. plrmlauelal

ateik paa mus ir persitikrink, kad' 
pas mus rasite geriausios rųžles au
tomobilius ui žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lankys 
Telefonas lafayette M4M

3962 Archer Avenue

VVILLYS, VVILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Kontr&ktorius 
4556 So. Rockwell Street

Telef, ItepUbllc 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
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
Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rez. 

ir 2384 4401 S. Mozart St.

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

F0UR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžial, porčlAl 

2 metų lakto išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus 

namua

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

METROPOLITAN 
.ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Tel. Lafayette 6197 .

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam Švie
sas ir Jėgą. Elektros reikmenos ir 
fikSčierlal.

L. DOMBROVVSKI A ŠOK 
3014 West 47 8treet

A. M. BUTCHAS
| Maliavų ir visokių geležinių 
daiktų (hardware) krautuvė.

didelis pasirinkimas varto .j Atliekame maliavojimo dar- 
už labai mažą kainą, 1 bus iš lauko ir vidaus, taipgi 

plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir. tt. Kainos prieinamos. 

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayętte 4689

Taipgi 
tų karų

Norėdami pirkti pigiai gorų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOI MOTOR SALES 

610 West 35 Street

Tai. Tards 0499

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bpnus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmatnom visokį 

turtą.
Padarom, davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
U 1___ LA------------------ ----  , IL"------  ------1

šm.Riešuto medžio valg. setas, 4 
Imieg., Pullman daybed. Freeze da- 

Yards 2124 vonport, vlctrola, vacuum cleaner.
kėdės, lempos, indai. 6746 E. End 
avė., apt. 1-F.

Canal 5065
Phone Republle 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
Išpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
M. YUSZKA '

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu kuogeriausla.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. 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 Kanapackis 
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namą Telef. 
Republle 5683

REAL ESTATE

JOHN YERKES
Plumblng & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Thornas Higgins
PI.I'MBERIS

Turiu patyrimą per daugel) metų.
Darbą atliekų rreital ir pigiai. 

2313 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0610

Tel. Lafayette <719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
' (Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.
Naujas namas, gar. lotas 50x135. 

Box 104, Sta. A., Crystal I>ake, Iii.

NAMAI PIGIAI 
Portage Parko 1)1 s t riktas

8 kamb. Kelias ton e rezidencija, 2 
maudinė8, k. v. 811d., frontinls įva- 

i žiavimas, 2 karų išrend. gar., lotas 
43x125. Kaina 314.500, greitam par
davimui <10,600. Cash <2,500. Sav. 
ižvažiuoja.
(714 Windsor avė. Tel. K11 darė 3644


