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'Draugas* atstovauja organizuot*.
Katalikų minti remia uuoŠlrdžlai ka

Katalikai paaaullonya tari kilnų atd&vlnį, — {neiti } Šeimynas lr J vi
suomene Kristaus mokslų, atnaujinti
žmonių dvasių. JCzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis “Draugas" padSs jums tų
apaštuiavlmo
darbų atlikti
Užtat
skaitykite lr platinkite “Draugų.”

tallklškas draugijas <ųJungas para
pijąs lr lietuvių kolonijas 'Draugas
džiaugiasi didele katalikų oarame •
nori, kad toliau oasllalkytų tu ori.
tellškl jausmai
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SERGA FRANCIJOS MINISTERIŲ t PIRMININKASPOINCARE

IŠ ITALIJOS PER RADIO PRISIŲSTAS VAIZDAS.
■f .i-V <\ '

i GELEŽINKELIŲ 10 METŲ
SUKAKTUVĖS

MEKSIKOJ GAMINAMI NAUJI DARBO
IR PRAMONES ĮSTATYMAI

PASILIUOSAVO BRITA
NIJOS PARLAMENTAS

IŠKILMES ROMOJ BUVO
PRASIDĖJUSIOS RYT
METY
ROMA, liepos 26. — Va
karykščios

istorinės

Įspūdin

gos iškilmės Vatikane vakar

prasidėjo rytmety, kada Šve

rdinolams ir kitiems aukštie

Tas vadinasi “radiophoto”. Kada Li Romą andai buvo nuskridę Amerikos lakū
nai, iš tenai per radio į Ameriką pasiųstas jų atvaizdas, kaip jie ten sveikinti. “Ra
Per 10 metij nuveiktiems
Ponas J. Rajeckas, Užsie
diophoto” dar tobulinamas.
geležinkelių srity darbams nu
nių
Reikahj Ministerijos sti4
šviesti bus išleistas atskiras
„.
.
. .
pendininkas, teisių doktoran*
APLEIDO MASKVĄ
Išlaidos labdaringiems

ms Bažnyčios prelatams pa

tikslams

ntasis Tėvas iškilmingai atly

į

dėtas

šv.

Baziliką,

Petro

kur celebravo šv. Mišias ka

CHICAGOJE

MASKVA, liepos 27. — Ki

tarnaujant.

ambasados nariai, ku
laiku buvo rių priešaky yra “charge d’
LONDONAS, liepos 27. — virš 5,000 auklėtinių (klieri
affaires”, apleido Maskvą. Iš
Britanijos parlamento abieji
kų) iš viso pasaulio suvyku vyko j Suomiją.
nijos

Bazilikoj

rūmai pasiliuosavo vasaros atostogoms. Išnaujo susirinks
spalių 29 d. Nors nauja val
džia smarkiai buVo puolama,
bet ji neišjudinta.

ARGENTINOS UOSTE
STREIKAS

tuo

šių j tarptautinį suvažiavimą,
kurio svarbiausias tikslas bu

vo pagerbti Šventąjį Tėvą ku

BOLŠEVIKŲ ORLAIVIAI
MANDŽIURIJOJ

NEBUS KEIČIAMOS
DARBO VALANDOS

■
/

LONDONAS, liepos 27. —
Nors anglekasių organizacija
suvažiavime reiškė pageidavi
mo 8 valandų darbų dienoje
pakeisti 7 valandomis, valdžia
ta klausimų tolesniai atideda.
Kasyklų savininkai, kaip pra
nešta, pasitenkina valdžios nusistatvmu.

VERŽIAS UGNEKALNIS
VULCANO HOUSE, Ha■\vaii sala, liepos 27. — Vakar
staiga pradėjo veržtis ugnekalnis Pele. Lavos kamuoliai
tryška 490 pėdų aukštumom

17 SUŽEISTA KARO
LAIVE

LONDONAS, liepos 27. —
Britų karo laive Devonsbire
įvyko sprogimas. 17 jūreivių
sužeista.
STREIKININKAMS BYLA
CASTONIA, N. C., liepos
27. — Čia liepos 29 d. prasi

dės byla 15-ai vy rų ir mote

rų streikininkų, kurie kaltina

mi žmogžudystėje.

geležinkelių valdybos leidinys. tag
j^olitiniių mokslų mo
Kultūrinėms ir istorinėms rei
kyklą, jos diplomatinę sekci
Chicagoj veikia G8-ios at- kmenims surinkti steigiamas jų. Šiomis dienomis p. Rajec
Į VVInnetka įsikraustė
skirios švietimo ir labdarybės muziejus.
kas išvyksta Genevon Į tarpnegras
įstaigos ir organizacijos. Į
10 metų veikimo sukaktuves tautinių studijų biurą prie
■A
jos išleido minės ne tik Kauno, bet ir vi- Tautų Sąjungos.
Kontraktorius negras A. vienerius metus
“R.”
Steward, Cfeieagos puošniam 9,965,000 dol.
sų ruožų geležinkeliečiai. Ir
------------------------

priemiesty VVinnetka,

įsigijo

Už nelegalu operaciją

rezidenciją *ta*Ppe parinktinų-

.» a.jų chicagiecių.
nigystės jubiliejaus metais.
Už atliktą nelegalę operaci
Dienos laiku įvyko skaitli
LONDONAS, liepos 27. —
Tuojaus kilo protestai. Mie- jų, kas mirtimi baigės, tieson
gydytojas Dr.
ngos audiencijos, gi vakare Iš Tokyo praneša, kad ant sielio valdžia uždarė negini traukiamas
Šventojo Tėvo išėjimas iš rū Mandžiurijos plotų sovietų o- vandenį
Sven
Windrow,
76 metų.
ir šviesų. Negras,

skraido
mų per Baziliką i šv. Petro rlaiviai kasdien
aikštę,
kur
buvo
suplūdę
ši

juos kiniečiai apšaudo.
BUENOS AIRES, liepos
mtai
tūkstančių
žmonių.
27. — Rosario mieste paskel

btas abelnas darbininkų strei
kas, kada uosto darbininkų
reikalavimai atmesta. Streikui
vadovauja daugiausia komu
nistai. Numatomi sukurstytų
darbininku sukilimai.

13,910 STATINIŲ
SVIESTO

1919 met. liepos 6 d., kai
“Pieno centras’’ per šiųme
buvo perimti iš vokiečių nui- j tų pirmąjį pusmetį išvežė į
sų geležinkeliai, buvo paleis- užsienius 13,910 statinių, t. y.
į 702,455 kilogramus sviesto.
tas pirmasis traukinys. Šian-i
Sausio mėn. išvežta tik 512
dien nuo to laiko sueina ly
statinių, vasario 774, kovo 1,gi a i 10 metų.
145, balandžio 2,205, gegužės
Paminėjimas bus atliktas su į 2,168, birželio 7,106 statinės,
tam tikromis ceremonijomis. Pereitą savaitę pieninėse buvo mokama už I rūšies kilog
Susisiekimo ministeriui, mini
ramą sviesto 6.85 lt., II r.*—
steriui pirmininkui ir prezi
dentui geležinkelių valdybos;,'6.65 lt., Ilb—6.50 lt. ir III r.
—6.10 lt. Šią savaitę sviesto
direktorius įteiks garbės ra
kainos kiek pakilo.
“R.”
portą, o vakare geležinkelie
čiai uždės vainiką ant žuvu
VYKSTA GENEVON
siųjų paminklo.

Paliuosuotas Atostogoms

PARYŽIUS, liejx»s 27. —
Francijos ministerių pirmini
nkas Poincare serga. Jis rei
kalingas ilgų atostogų. Var
giai jam bus lemta aplankyti
parlamentą pirm uždarysiant
šių sesijų.

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

.'.JVUeĮT-J.Ą.iuuMimu,

Britanijos Parlamentas

MINISTERIŲ PIRMININ
KAS POINCARE REIKA
LINGAS ATOSTOGŲ

teleįonas: Roosevelt 77 m

Kaip šešios vakare iš Ba
zilikos

prasidėjo

Pirmiausia

ėjo

procesija.
apie 8,0Q0

klierikų, vienuolių ir kunigų.

L'

p

ir matyt, kreipsis teisman,

DARBO ĮSTATYMAI
MEKSIKOJ

Garfield bulvarde, ties Racine avė., nežinomų piktada
Suimtas įtariamas
rių pavojingai pašautas va
žmogžudis
žiuojąs automobiliu A. J. De
Policija suėmė John Gianivis, 43 m.

noni, 32 metų,
iš
Chicago
MEXĮCO CITY, liepos 26. Heights, kurs į tai iamas vie-

Plėšikai

į

savo automobi

Paskui sekė vyskupai, bazili — Nepąpraston sesi jon susi- no saliuninko nužudyme. Be
lių pagrobė automobilių pirk
Meksikos kongresas. įo jįs kaltinamas
sąmoksle
kų kanauninkai, kardinolai, rinko
lį W. B. Seales ir nuo jo atė
Šveicarų gvardija,
Palatino Prezidentas Gil .jam įdavė pra priejį prohibiciją. Nuo praeigvardija,

aukštosios

j vyrų sargyba ir kt.

kilmės vesti naujai sutaisytus darbo
įstatymus. Be kitko, tais įsta-

Paskiausia toje procesijoje
Tėvas

Pijus

buvo

šventasis

XI.

Nešamas dvylikos vyrų

taip vadinamuoju “podium”.

tymais norima iš valdžios iš
skirti darbo atstovybę, taipat

suvaržyti darbo agitatorius.

Visose pramonės šakose į......

Tai platforma su klauptuku. v^s 1 peravenan įąrne si onų
Monstrancija su, Švenčiausiuo atstovybę, taip kad svetimsaju pastatyta ant “thalamo.” liai negalėtu turėti pilnos va

niPtu jjR buvo ieškomas,

mė (i,290 dol.

ten nustatytos minėjimo ceremonijos.
“R.”

GRIŽO IŠ FRANCŪZIJOS
__________ .

*•'

_____________

r Ponas St. A. Bačkis grįžo

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ

iš Prancūzijos, kur jisai bai-

----------------

gė kriminalogijos institutą ir

Kraupiškių pašte padarytas be to gavo tarptautinių aukšplėšikų įsilaužimas. Pašto vi- tųjų mokslų institute studijų
ršininkas, gyvenąs tuose pat diplomą.
“R.”
namuose, išgirdęs
trukšmą
....... tuoj iššaukė policiją. Pašto
GYVENTOJAI APIMTI
namai buvo greit policijos ap
BAIMES
supti, liet plėšikai suspėjo pa
bėgti, ir tik vienas iš jų bebė
EREEPORT, Ilk, liepos 26.
gant buvo nušautas. Spėjama,
— Elizabetb, Ilk, apylinkės
kad įsilaužimas buvo organi-

gyventojai, vpač moterys, a/.uotas žinomo plėšiko iš Kai- pimti bain).; To kažkur
katu netoli .Tilžės. Policija de-,steN.ta> nlatvtj j. cirko nar.
da visas pastangas plėšikams
didelė g0.

susekti. Įrankius pašto dūri- ri|a _ bezdžionė. ukininJiai
Karingas konsulis
ms išlaužti, kaip paaiškėjo pi-' ir Mti apsiginklavo ir )M,zd.
ktadariai buvo pavogę pas žio„As visur ieSko Moterys ir
Kubos salos konsulis CliiE.
cagoj buvo teisme Evansto-1 ST. LOUIS, Mo., liepos 26. Kraupiškių kalvį.
vaikai namų neapleidžia.
ne, kur j0 ?jnona pagaukta'
*
Lakūnai Jackson ir O’Brin
Kai kas sprendžia, kad tai
deĮ vieno automobiliu jvykio jau <jvi savaiti be pertraukos
IŠSIŲSTAS J GENEVĄ
girtų prasimanymas.
Evanstone.
I orlaiviu skraido. Kalbama, kad

LAKŪNAI DARO RE
KORDĄ

Vidaus reikalų ministerijos
emigracijos referatas p. Ka- AŠTUONI ŽUVO TYRYNE
rdinolų ir gvardijos.
'sakaitis vyriausybės siunčiaGINA KARO SKOLŲ
Šalę didžiųjų Bazili
mas į Ženevą susipažinti su1 EL CENTRO, Cal., liepos
tarptautinio darbo biuro vei-j25.
Tarp šio miesto ir Blykos durų ant aukštų laiptų
SUTARTIS
kimn ir organizacija. Ten di-|^ie tyryue nuo karščio ir trošbuvo pastatytas altorius. Te
Konsulienė paliuosuota nuo'
---------------------rbs 3 mėnesius.
“R.” ku,io žuvo 8 asmenys. — vy
PARYŽIUS, liepos 25. —
nai Šventasis Tėvas ‘podium’
atsakomybės.
PRIEŠ MISSISSIPPI
ras, moteris ir 6 vaikai. Vaapleido, monstranciją pastatė Francijos senate užsienių mi
PROJEKTĄ
ant altoriaus, paskiau paėmė nisteris Briand ragino sena
PASKIRTAS GENERALI žiuojant jų nutomobiliaus inSusirgo penki gaisrininkai
žina's atsisakė veikti. Tad lei
padarytas
į rankas ir suteikė laiminimą. torius patvirtinti
NIU SEKRETORIUM
VVASHINGTON, liepos 27.
Priguli
Lizino
kompanijai
dosi pėsti. Kiti paskui kitus
karo skolų išmokėjimo sutar
Po to giedota “Te Deum.”
•u. su Amerika ir" Britanija.'101 1*»«
Bmir-j— Chicsgos sumanymui vanMinių entuziazmui ir krikVidaus reikalų ministerijos tečiaus parblokšti saulės spi
Rri.„d '.™ Mitą
-L W> užvalgę mėsos. Pasirodė, *«•
smisickti su jura
štavimams nebuvo pabaigos. Briand tarp kitko pareiškė,
generaliniu sekretorium pas ndulių ir troškulio.
kad mėsa nuodinga. Gaisrini-j ~ Meksikos užlaja, pagaliau
Tik laiminimo
laiku viskas kad Francija su tom valstykirtas pulk. Štencelis. Minis-f.
bėm turi atsiteisti, jos gelbėjo "k»i P®’1"'1 ' Sv'
P«in° kit“
terijoj dirbti jis pradėjo jau' Evanstone vienoj žvyro duo
nutilo visiems suklaupus.
kovoti priešą.
ligoninę, kur jiems suteikta susisiekiančios sesios valsty- nuo pereitos savaitės pabai- j
nuskendo A. Locascio, 17
bės. Prezidentui Hoover tuo
_____________
I pagelba. Pavojaus nėra.
kp »>.m.
SUKELTAS DIDELIS
gos.
tikslu įteiktas nurodymas, kuNEPASITENKINIMAS
1,493 ĮSTATYMAI
riuomi reikalaujama, kad Chi
Nauja paskola
SUGRIAUTA
PINIGŲ KURSAS
cagos sanitariniai perkasui SUSPROGDINO GRANATĄ
"VVASHINGTON, liepos 26.
Chicago šen it arinio distjikbūtų naudojama mažai van— Kongreso narių tarpe ki
Pagėgių apskrytv, Gudų kai
HARTFORD, Conn., liepos to valdyba išsprendė išleisti
jv
an e.;ero
Lietuvos 100 litų
$10.00
27. — Connecticut valstybės dar 10,050,900 dol. paskolos
ic ngan
lo didelis nepasitenkinimas,
me buvo rasta nuo karo laikų
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
vyriausias
teismas
panaikino
bonų
įvairiems
darbams
vekada prezidentas Hoover su
užsilikusi didelė granata. Jos
Francijos 100 frankų 3.91
HICAGO IR APYLTN- apžiūrėti buvo pasiųsta kelio
stabdė kelių karo laivų staty 1,493 įstatymus. Tai dėlto, sti. Einant įstatymais, tam
Belgijos 100 belgų
13.89
mą. Sakoma, tas klausimas kad gubernatorius ne laiku tikslui piliečių balsavimas ne- KĖS. — Nusakomas dailius lika karių, kurie granatą su
Italijos 100 lirų
5.22
bus Iškeltas Kongreso sesijoj. juos pasirašė.
reikalingas.
oras; Šilta,
sprogdino.
“R.”
Vokietijos 100 markių 23.80
šventasis Tėvas apsuptas ka ldybos.

Skundėjas konsulienę pava- jie norį be sustojimo skraidydino melage. Tada konsulis,ti 509 valandų, arba kaip ilpašokęs norėjo įžeidėjui laz- gai laikysiąs inžinas. Žibalo
da per makaulę užtraukti. Vos ir maisto jiedviem kitu orlaisnlaikytas.
Įviu pristatoma.

v
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DRAUGAS

musų bendras veikimas turi suktis. Be cen

PRENUMERATOS KAINA; Metams — $«••. P«-

M

Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $1.00, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metams $7.00, Pusei Me*
$4.00, Kopija ,08c.

tf —

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų»
■na, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui palto lenkių.

ReCaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

P0relbima.i sekančiai dienai priimami iki B
vai. po piet

DRAUGASn
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Bunday.

BUBSCRIPTIONS; One Tear — $0.00, Blx Months
i— $$.60. Three Months — $$.00, One Month — Tie.
Burope — One Tear ■— $7.00, Slx Months — $4.00,
Copy — ,03c.

Advertlslng ln "DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertlslng rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

MUSŲ CENTRAS.
Artinasi A. L. R K. Federacijos devynioliktasai kongresas. Laikas musų spaudai
ir visuomenės vadams bent kiek pagalvoti ir
pagvildenti tas problemas, kurios iškils šia
me kongrese, kuris bus taip svarbus, kaip ir
praeity buvusieji, o gal dar svarbesnis.

Kongreso reikšmės didumas, žinoma, daug
priklausys nuo musų pačių; Jei nebusime prisirnošę, jei svarbios išeivijos problemos mu
ms patiems bus nesuprantamos, išanksto ne
prirengtos, tuomet ir kongresas praeis mažą
vagą, musų visuomenės veikimo dirvoje teiš-

Nėra, tur būt susipratusio lietuvio ka
taliko, kuris nepripažins lietuvių katalikų
DARBAS IR DARBININKAI | daugiau dirbti bolševistinė
centro reikalą. Negali būti lietuvio kunigo, ar
RUSIJOJE.
J valstybės gerovei.
šiaip veikėjo, kam šis klausimas nerūpėtų.
Nuolatinis darbas.
Nes, jei esame lietuviai katalikai, mums ru
Žiniomis iš Europos, bolšeCentralinio komunistų pil
pi katalikų reikalai, mums rupi lietuvybės pa
vistinėj Rusijoj iškelta nauja
domojo komiteto narys Larin,
laikymas. Tik iš vardo katalikui, ir tautiniam
kampanija. Kiekvienos pra
kurs pasižymėjęs kova prieš
ištižėliui bendras veikimas ir to veikimo cen
monės trustų dirbtuvių darbi
darbininkų girtavimų, turi su
tro reikalai nerupi.
ninkai skatinami savo darbu
manymą darbininkams visoj
Iki šiol musų centru buvo Lietuvių Kata
konkuruoti, tv. darbuotis kuo
Rusijoj įvesti darbuose' atmai
likų Federacija. Per daug metų ji vadovavo
daugiausia visokio darbo at
nas. Jis nori, kad visose dirb
musų veikimui, centralizavo musų pajėgas,
likti. Darbininkams aiškina
tuvėse ir kasyklose butų nuo
bendrino visus tuos darbus, kuriuos dirbome
ma, kad tas esą reikalui ga
latos dirbama, išėmus reika
Lietuvai ir išeivijai.
valstybės gerovei.
lingą ir nustatytą darbinin
Federacija daug padarė. Jos reikšmė
Matyt, iie visų dirbtuvių kams atsilsį. Tas reiškia, kad
musų gyvenime buvo ir tebėra didelė. Del to
ir šiandien, kai kalbame apie centrų, turime darbininkai yra palankus tam dftrbininkai pasikeiždami dirb
naujam Rusijos valdovių žy tų ir ilsėtųs ir dirbtuvėse dar
kalbėti ir apie Federacijų.
Vaizdas is Rainier nacionalio J. A. \ ąlstyoių parko, prie
Deja, buvo ir yra žmonių, kurie Federa- giui. Jie žino, kad konkuravi bai nei kiek nebutu nutrau- '
į Paradise užeigos, prie kurios laukinės meškos ateina kų nors
cijos, kaipo vyriausios organizacijos ir kaipo j mas yra reikalingas daug c kiami.
Ir štai jis iš to daro išvadų,' pusryčiams gauti. Jei durys nebūna uždarytos, meškos pačios
centro nenorėjo pripažintinti de faeto. Bet nergijos, gi už tai aukštesnio
kad tada daug daugiau visko įeina į virtuvę ir reikalauja pusryčių. Atvaizde parodoma mešvisvien dėl to jos reikšme- nesumažėjo. Nesu atlyginimo nesitikėk.
butų pagaminama ir dirbtu-į ka “Bruin“, kurį dėkoja vienam prižiūrėtojui už pusryčius,
mažėjo dėl to, kad tie, kurie Federacijai ne
Dirbk ir nieko nuosavaus
vių
konkuravimas nebūtų rei-į Toliau matyt juoduke meška, “Bruin’o’’ “tarnaitė“. Nacio
pritarė, kurie jų tarpais norėjo visiškai su neturėk,, tai svarbiausia Rusi
jnaliuos parkuos valdžios uždrausta laukinius gyvulius šaudygriauti, kurie jų pamatuotai, ar nepamatuotai jos bolševikų vadų doktrina. kalingas.
Šiandie Rusijoje darbinin- į ti, dol to jie pripranta prie žmonių ir nei kiek nesibijo.
kritikuodavo, jos vieton kito centro sukurti
Tad via labai mažaš skaičius
. .................................... lt-*.,-1 ,
,
nepajėgė. Tokio tvpo žmonėms užtat reiktą tu entuziastu, kurie atsidavę kai į vienerius metus turi i____ __y—— ’ -ra ■
apie 300 darbo dienų. Larin
Nežiūrint to, bolševikai paskiau išsirituliuoja
nauji
primesti ir blogos valios. Tai sakome dėl to.|tį„,s paŽTa]g0„ls. ...
nori
kad tų darbo dienų bu-! apgaĮvoja visokius
naujus' planai.
kad žinome lyg ir taisyklę: geros valios žino
Kad
darbininkus
paraginutų
360.
Kelios
dienos
pašvenį
dalykus,
kad
tik
pasauliui
dau
gus nieko negriaus, jei griinėsių vietoje ne
Nežiūrint tų visų pastangų,
parodyti
daugiau
savo
energi
čiama
revoliucinių
švenčių
mi-\
g
į
au
užimponavus
ir
šiaipturės plano pastatyti kų nors geresnio ir
Rusijoje kaip nebuvo, taip
jos,
į
dirbtuves
siunčiami
rau

nešimui
tvirtesnio.
i taip valstybės ekonomišką, pa nėra ir negali būti gerbūvio.
donosios
kariuomenės
parin
il

Toks
nuolatinis
Rusijos
Girdime balsų, kad Federacija nebėra
, dėtį pagerinus. Kada jie gir- Tai dėlto, kad darbininkai
tini
kareiviai.
Tie
neva
vyksta
dirbtuvėse
darbas
gal
ir
butu
tas, kas buvo. Susilpnėjęs jos veikimas. Yra
vergijoje gyvena. Dirba ir
galimas, jei butų turima n,a'-.lli «P» gerbūvius kapitalisUŠsusipažinti
su
dirbtuvėmis
ir
ir tokių geradėjų, kurie mano, kad jau jokio
nieko neturi. Dirba, kad tik
šinerijų ir visokios žaliosios koše salvse, ima juos kaukiuvedamais
darbais,
gi
tikreny

badu nemirus. Jie neturi laiscentro mums nebėra reikalinga. Esą', ar ankš
niedžiagos.
Deja
to
viso
trųk-ti
baisi
neapykanta
ir
iš
fo'ė
s ir nei mafįausįos inicluty
bėje
jie
darbininkus
skatina
čiau, ar vėliau, visvien žūsime. Bet į tokią žmo

nių nuomonę daug dėmesio netenka kreipti.
Jie yra bailiai, nęs bijo patys savęs.
Kitas dalykas yra su Federacijos silpnė
aręs.
jimu. Mes ir negalime norėti, kad šiais laikais
Kokie klausimai šiemet kongrese bus
musų centras butų tas, kas pirmiau buvo.
svarbiausi ?
Tuomet buvo daugiau veikimo Lietuvos la
Kongreso rengimo komisija, pasitarus su
kai kuriais centro valdybos ni|waįs,^ kongre bui, į tų darbą,-eidavo beveik visi' lietuviai
katalikai, buvo daugiau pajėgu.
sui nustatė tokį obalsi “Už bendrą lietuvių
Musų vyriausįjį centrų ir bendrai centra
katalikų veikimą“. Obalsis gražus ir begalo
lizuotųjų organizacijų veikimų žymiai silpni
platus. Jis viską inima ir labai daug ką pa
na besireiškiantis lokalizmas, tai yra kolonisako. Čia įeina visi tie klausimai, kurie mums
jų apsirubežiavimas vien tik vietiniais reikarupi ir kurie privalo būti vykinami.
lais ir nebesidėjimas prie bendro visų Ameri
Kokie tie gali būti tie klausimai? Štai
kos lietuvių katalikų veikimo.
jie:
Lokalizmo liga labai ryškiai pasirodė
'1. Musų centro reikalai;
praeitų metų kongrese. Kongresas įvyko
2. Jaunimo organizavimas;
Hartford-, Conn. Bet skaudu buvo pastebėti,
3. Musų spauda.
kad kongrese nebuvo reprezentuojama nei
Šie trys klausiniai bus patys svarbiausi.
viena Iš artimų, kaimyninių kolonijų, net to
Del to bus paruošta keletu referatų, kurie
kių kaip AYaterbury, Ne\v Britain, New 11aturės nurodyti kelius, kuriais eidami ga ven- Bridgeport, Ansonia. Juk tos kolonijos
lėtume subendrinti savo veikimą.
seniau buvo pačios veikliausios, kur tiek veik
Šiandien kalbėsime tik musų centro rei lių žmonių ten gyvena.
kalu, kuris yra pals svarbiausias.
Lokalizmas mums yra pavojingas. Jis la
Jei kalbame apie bendrąjį lietuvių kata biausia smaugia musų bendrąjį veikimą,. Kaip
likų veikimų, pirmoje vietoje ir turime kal gendančios žmoguje gįslos gadina kraujo cir
bėti apie centrų, kaipo apie ašį, apie kurių kuliacija ir greičiau pakerta žmogaus gyvybę,

Justus.

KATALIKIŠKOSIOS LIETUVIU JAU
NIMO ORGANIZACIJOS.
(Tąsa)
Bet prof. J. Eretui visa tai buvo vien
proga parodyti savo vadovavimo gabu
mus. Atsistojęs Sąjungos pryšakyj jis
pirmiausiai pavasarininkus sudisciplinuoja, ruošdamas vadą kursus rajonuose re
gionuose ir Kaune. Išleidžia “Jaunimo
.Vadą“, kame dumia daug praktiškų nu
rodymų, kaip reikia organizuoti bei va
dovauti kaimo ir miesto jaunimui.
Susitvarkins vidujiniai sąjungos vei
kimas praplečiamas. Narių skaičius di
dėja. Užsimezga santykiai su katalikiškuo

DĖKOJA UŽ PUSRYČIUS.

tro negali būti ir bendro veikimo.

Uelna kasdien, Kakyrua sekmadieniu

*
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kų centrų, tuomet greičiau susirišania su vie
tos įvairiomis svetimtaučjų organizacijomis,
taikomųsi prie jų papročių, pamėgdžiojama.
O tuo tarpu nutautintojai nesnaudžia. Jie
moka pasigauti tuos, kurie bent vienu žings
niu nutolo nuo savo tautos.
Taigi, lokalizmas iiiu>ų tautinį \eikimą labiausia silpnina, silpnina ir musų centrą —
Federaciją. Kaip galima tą. blogą, ir lietu
viams kenksmingą', ligą pašalinti, mes apie
tai nekalbėsime. Tekalba apie jį kolonijų at
stovai, suvažiavę j kongresų, nes jie labiau

Iškėlę čia keletu klausimų, mes, toli gra
žu, nenorime, kad pas ką pasiliktų įspūdis, jog
mes manome, kad musų centre yra viskas
gera, kad nieko nebėra taisytino. Anaiptol!
Nieko nėra, sakoma, pasauly tobula. Buvo ir
yra trukumų ir musų Federacijoj, Bet tam
jiongresaį< Įani yra Spaut{a, kad tuos tru

kumus pastebėjus, juos, kiek tik galima grei
čiau, šalinti.

I’rie musų centro klausimo teks dar su
grįžti. Būt gera, kad prieš kongresą ir musų
veikėjai apie jį spaudoje pasvarstytų. Musų
yru kompetentingi.
Yra ir daugiau priežasčių, kurios ir-gi ne-j dienraščio skiltys yra visiems atviros

ma atsiliepti Į visus svarbiuosius gyveni
mo klausimus. Galų gale po daug ir dide
Kaip jau minėjome, “Pavasario“ Są
lių patangų jis atsiekia savo tikslų. “Pa
junga savo gyveninio metus pradeda 1912
vasaris“ religina, dorina, auklėja, švie
Tu. nuo “Pavasario“ pasirodymo. Gegu
čia ir žadina prie aukštų idealų savo skai
žės mėn. 10 d. išėjo pirmas numeris, ku
tytojus. Tam tikslui spausdinama daug
riame visas Lietuvos jaunimo darbas au
straipsnelių iš mandagumo srities, įveda
kojamas Aukščiausiąjam Ad. Jakšto ei
ma eucharistinis skyrelis ‘Prie Kryžiaus’,
lėmis :
rašoma apie valios ir būdo auklėjimą. Bet
“O Tu Dieve Visagalis
jaunimas ieško grožio, pasiilgsta gražesnio
Laimink dirvą musų jauną.
pasaulio, svajonių ir įdomių gyveninio
Tenedygsta joj kūkalis
vaizdų reikalauja. “Pavasaris“ ir tuos jų
Te kruša jos neužgauna“.
norus patenkina duodamas daug eilėraščių
Su dideliu džiaugsmu katalikiškasis ir beletristinių dalykėlių. Neužmiršta ir
jaunimas sutiko “Pavasario“ pasirodymą. praktiškų patarimų iš medicinos ir kitų
Iš 3,000 atspausdintų egzempliorių vos sričių. Redaktoriai supranta, kad skaity
keletas teliko administracijoj. Redakcija tojui nori sužinoti kaip gyvena jų draugai
kasdien gauna šimtus pagyrimo ir sveiki Lietuvoje ir užsieny. Tani tikslui spausdi
nimo laiškų. Prenumeratorių skaičius vis na korespondencijas iš kuopų gyvenimo ir
auga ir auga. Prasidėjus didžiajam ka veda nuolatinę kronikų. Iš kažkur užklys
rui “Pavasaris“ nustoja ėjęs, bet po Lie ' ta. ir “Rėdė Viską Žinąs’’ su savo gal
tuvos nepriklausomybės atgavimo jis vėl vosūkiais ir visokiomis štukomis. Kuo
met jau “Pavasaris” mane visus paten
tuoj pradeda lankyti musų jaunimą.

Organai.

ju užsienio jaunimu.
Prof. J. Eretas pats vyksta pas Ame
rikos lietuvių “V’yčius”, kad labiau su
artinus tas dvi giminingas organizacijas.
Ir tai jam kuogeriausiai pavyksta. Grįžęs
Nežiūrint į sunkias gyvenimo aplin
į Lietuvą tęsia toliau pradėtąjį darbą. Per
ilgus jo vadovavimo metus pavasarininkai kybes visą laiką rūpinamasi kiek galima
tiek sustiprėjo, kad šiandie nebaisūs jiem# prisitaikinti prie kaimo jaunuomenės dva
sios, jos išsilavinimo ir nuotaikos. Nori
jokie priešai.

i vos. Toli, toli blogiau, kai
I
Į caro laikais.
Darbininkams atsilsis
,v ,
, ,
. , .
Dirbtuvėse nuolatos darbui
einant, tas pat Larin turi su
manymų, kaip paskirstyti dar
bininkams atsilsi. Turi tris
planus. Kuris jų tinkamiau
sias, tik komunistų vadai ga
li tai pripažinti.
Štai tie planai;

„
taip atsiskyrusios nuo centro kolonijos, jį silp mažai trukdo lietuvių katalikų bendram veinina ir ruošia greitesnę mirtį Amerikos lietu- kiniui. Vienų iš jų yra: musų vadų ir vaduviams.
; kų užsispyrimas, ieškojimas tuščios garbės ir
* .
...
Del ko taip — nesunku bus įspėti. Jau egoizmo liga. Didele musų inteligentijos dali
pats faktas, kad jei kuri iš lietuvių koloni nebeturi idealizmo. Ji tik savais reikalais te
jų nebesidomi bendrais Amerikos lietuvių rei sirūpina. Jei kas ir panori tokius ponus į vi
kalais, ji yra pasiskyrusi tautinės mirties ke suomeninį darbų įtraukti, jie pirmoje vietoje
lių. Gal tuo keliu neina sąmonini, tik iš sa savo “aš“ klausinių iškeliu. O kai inteligen
vo apsileidimo, ar savo vadų kaltės, bet kad tija vien tik savim tesirūpina, egoizmu ir dar
eina prie greitesnės tautinės mirties, vargu blogiau materializmu serga, tuomet visuome
nė jaučiasi palikta viena, be atatinkamo vakas tai galėtų užginčyti.
Kai jau atsiskiriama nuo musų lietuvis-|dų skaičiaus,

kinęs, jį užpuola mergaitės

ir pradeda,

skųstis, nes esą jos nuskriaustos.' Nyrė

damas ir jas nutyldyti įvedu mergaičių
skyrelį ‘Laukų Lelijos’. O kad skaitytojai

beskaitydami “Pavasarį“ neužmigtų, tai
jis rašo visiems suprantama, vaizdžia, gy
va, kur reikia jumoristiška (juokinga) ir
dažnai drąsia ir galinga kalba. Taip pa
tenkinęs visus skaitytojų norus “Pavasa
ris“ susirinko virš 10,000 prenumeratorių
ir linksmai šypsodamasis lanko savo skai
tytojus net du sykius į mėnesį.
Kas kita su “Jaunimo Vadu“. Jis
daug jaunesnis negu “Pavasaris“. Iš pra
džių ėjo “Pavasarininkų Vado“ vardu,
bet ilgainiui užsibrėžęs sau platesnį aki
ratį pasivadino “Jaunimo Vadu“. Pirma
sis buvo leidžiamas tik pavasarininkų va
dams, o šis eina pagelbon visų jaunimo
organizacijų veikėjams. Sau tikslu jis sta
to:
L auklėti Lietuvos jaunimo vadus,
2. duoti jų praktikai ir esamam lai
kui reikalingų žinių,

3. nurodyti budai sėkmingam veiki
mui,
4. supažindinti vadus su užsienio ka
talikų jaunimo vadų veikimu ir
5. kelti vadų dvasių ir stiprinti jų jė
gas.

Tačiau gėda prisipažinti,

Vadas” rado daugiau

“Jaunimo

skaitytojų musų

1. Kiekvienos pramonės dar
bininkai paskirstomi Į septy
nias grupes; kiekvienas dar
bininkas dienoje dirba 7 va
landas ir kas savaitė turi vie
nų dieną atsilsiui.
2. Darbininkai per dvi die
nas dirba po 8 valandas ir po
to 40 valandų atsilsiui.
3. Visi dirba per 5 dienas
po 8 valandas kasdien ir po
to dvi dienas atsilsiui.
Tas reiškia, darbai nebūtų
nutraukiami, nes kada vi<ni
(Tąsa ant 3 pusi.)

, idėjinių priešų negu katalikiško jaunimo
į vadų tarpe. Bet ir pavasarininkai paniaĮ žu pradeda susiprasti, nes pamatė, kad

“Jaunimo A’adas“ yra geiiausias jų drau’ gas ir mokytojas.
Bet pavasarininkais ir ateitininkais
dar nesibaigia lietuvių katalikiškųjų jau
nimo organizacijų skaičius.

Pavasarininkų Himnas.
Nauji laikai mums spindi, žiba,
Laisva galinga Lietuva!
Už bočių žemę ir tikybą.
Štai plevėsuoja vėliava!
Petys petin jaunime,
Dvasią atgaivinę,
Drąsiai pirmyn:
Mus šaukia Dievas ir Tėvynė!
Gražiai jaunystė musų žydi,
Neboja vėtrų, nė audros;
Mus idealui nuolat lydi
Blaivumo mokslo ir doros.

Petys petin...
Nors griaus įniršusiai ne vienas
Ir musų darbus ir mintis,
Tvirti mes busime, kaip plienas
Ir bus tik musų ateitis!

Petys petin...

deitadiecis. , Liepos

27. 1929

saunusis

pikniką

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL.
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Bus Visko: - Kviečiame Visus, Ciceriškius,. Bulvariškius ir Apielinkės Lietuvius. -- Music by BUCK
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BERGMANS GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

JONĖS. Pradžia 12 Vai.
Klebonas, Komitetai, Federacijos 12 Skyr.

> kalingu įtaisymų, mašinerijų su.;audytas kun. Oristeo Podlaikraščių. Šiandien skaičiai kų dienraštį. Šiandien tas aAutoritetas protingam —
arba žaliosios medžiagos.
roza Meksikog valdžia pran<?.
neišmatuojamai skirtingi. Vo merikietis turi jau 24 dien malonus bendrakeleivis, pai
Nedarbas retkarčiais padi- šė, kad tas kunigas buvęs sū kietija 1926 m. turėjo 3812
raščius ir 25 žurnalus, iš viso kam — būtinas vadovas.
dė įa, tai vėl sumažėja. Kada 'kilėlių vadas, jis suimtas ir
“
Kiek
kainavo
Amanulai
Prof. Kampininkas
dienraščiu ir 4309 žurnalus, išeina po 13 milijonų egzem
akloji žarna'’. Uždėjusios to- nedarbas ima plisti, darbmin sušaudytas.
i Belgija iš viso su žurnalais ir pliorių. Jo laikraščių spaustu
Atleisti skriaudų, padarytų
ki antgalvį “L. Ž.” rašo, kad ka* *,na nerimti, pasigirsta
Dabar patiria, Kad sušaudv- <aeni arčiais turi IKK), Kalin vėse dirba 38,(MM) žmonių. Už
Afganistano karalius Ama- daug nepasitenkinimo ir net tas kunigas nėra buvęs joks <kl
Kinija 3000, Ispanija laikraščius per metus gauna mums kieno nors iš paikumo
tai reiškia: išvadinti jį kvai
nullali Šveicarijoj “norėjo pa- murmėjimų.
vadas, tik sukilėlių kapelio 2000, Danija 320 dienraščių ir 15 mil. gryno pelno.
! daryti aklosios žarnos operaTokiam atsitikime komunisliu ne žodžiais, liet darbu.
(“R.”).
nas. Ton tarnybon jis buvo (5 žurnalų; Amerikos Jungti
; <*i.ją ir suieškojo du geru gy-jlų vadai
turi atatinkamų
varu paimtoj ir apie du me nės Valstybės turi 4510 dien
i dytoju, kurie padarė operaci-'priemonių darbininkų malšinitu rūpinosi išimtinai dvasi raščių ir per 20,000 žurnalų
ja, bet už tai pareikalavo 25,- mui. Jie tuojaus pakįla šauk(kasdien išeina po 35,780.000'
niais sukilėlių reikalais.
'(MM) frankų (50,000 litų).” Ka ti, kad kapitalistinės valsty
iegz.). Daugiausia dienraščiu
Kada valdžia paskelbė, sukalius nesutiko. Turėjo įsikišti bės ruošias pulti Rusiją, kad kilėliams ir jų vadams amnes- į'he’na Pai}ž-iuje per 1(MJ ir
Forest Parke, Brooklyne, šveicarų valdžia, kuriai tar- tos visos nedarbo nelaimės, tijų už pasidavimų, sakoma J g*aU"ias laikra^iais m^tas.
liepos 21 <1. Įvyko viens nuo i pininkaujant gydytojai nusilei tai užsienių kapitalistų žygiai kunigas pasinaudojo ta proga.
Amerikos laikraščių
kito netoli trys išvažiavimai: do iki G,(MX) franku (12,000 li- Jie šaukia darbininkus nepa Jis su kitais militariniams au- uirba 238’5SO darl)ininkų
10 tubu Kaina $155.00
katalikų, laisvamanių ir bol-įtų).
siduoti.
toritetains —
..........
_
įdedant
nuo
redaktoriau
ir
pasidavė ir gavo
ševik,,. Ant rytojaus Prūso- į
negU(lvl.s j tuod„ dak.
baigiant raidžių
rinkėju). ATamsuoliams
užtenka to pasą,
pasų. gryztii j savo parapija.)
' parapijų.
,n.s iriasi v,s,mos ,avo .Imu-(taru Jei p,.ie5 operacik bn,„ baubo ir jie aprimsta, kadir jam grvžns į parapija tuojaus1 "T SW v,s0> Pr“ncuzW
ginas, kini komunistų išvažia-; pn.niknlavn 25,000 frankų, ka- kelias dienas butų nevalgę. suimtas ir be jokio teismo su- Par-Wl“«s ‘lienrašč.ai turi po
vnnass bu™ skaitlingiausias. įralina butl(. gutikęs mok(1į
pusę milijono skaitytojų. An
Pasirengę net imtis ginklų šaudytas.
Kiok žmonių Inu n kata-j nenorėjęs keliauti pas Aitra- prieš užsienių kapitalistus,
Ne jis vienas panašiai pa-i'glija turi 2400 dienraščių (viel.kų išvažiavime? - kas tai
Gi.ra lek,.ija visiems
skaičius virš
Gi tikrenybėje tie darbinin kliuvo j.....
veidmainingos vai- no skaitytojų
j
.1 i
Pakinusė.
dytnjains.
kų vargai paeina nuo pačių džios nagus. Daugelis tos rų milijono). Italija turi maža
— 10 žmonių. — atsakė Pru-1
'vadų, nuo bolševistinės val šies žmonių ir šv. Tikėjimo gi laikraščių, bet visi jie dide
sokas.
!
------------lio tiražo, Japonija 3(MM), Len
džios apsileidimo ir nerangu nėjų nužudyta.
— O laisvamanių?
i Ponas Broun Chicagoje lai- mo.
kija turi apie 5000 periodinių
Štai, ir priežastis, delko
— Ir-gi ne ką daugiau. : k(> bičių. Jos yra jam mylileidinių, Šveicarijoj 2(MM). Če
Darbiniu.
sukilėlių didžiuma atsisako
— O jūsų?
Įll,os ir pelningas investmenkijoj 3000, vien Pragoję išei
pasiduoti. Tik tada, gal, jie
•
(
tas.
Bet
jo
kaimynai
nepatenMes gavom du nariu
MEKSIKOS VALDŽIA IR padės ginklus, kada jų gyvy na 710 leidinių, tai gausin- ;
neuyorkiškę ai di ai di kuc-'|kintl Brovn’o entuziazmu ir
merikos laikraščiai per metus Į
SUKILĖLIAI.
bei nebus pavojaus. Bet kas
pų.
iF ^(1
ka<^ bitės jiems
suima 750 mil. dolerių, vien
tai gali užtikrinti. Veidmai_________
" ramybės neduoda. Sveikatos
BaŽnyČiai su Meksikos vai- ninga valdžia niekas negali už, skelbimus i>aima 400 mik
Grigaičio Padauža su savo |koniisionierius davęs pataridolerių. Anglų reklamų laik
džia šiaip-taip susitaikius, bu- pasitikėti
bingaliniu
binokliu surado)11'9 — bites suvaldyti,
raščiai suima per metus Į mi- 1
vo spėjama, kad skaitlingi su-j
_
naujų ligų ir paskelbė, kasi Ar bandėt kas nors iš ju’ kilėlių būriai padėsią ginklus ;
Ii jardų aukso frankų. 1927 m.
Spaudos galybė.
jonus sergu.
su bites suvaldyti?
vienas Londono laikraštis tu- j
j ir pasiduosiu valdžiai.
Ale yra da viena “zaroza
rė.jo 5,650,000 frankų gryno
Betgi ligšiol vos menka da
Genevos statistikos biuras
ir labai pavojinga, kuria iri Apdraudimo
agentas. — lis sukilėlių pasidavė. Tai dėl
pelno.
išleido Įdomių spaudos ap- j
pats Padauža yra “apsizarozi- 'Tamsta, atstovauju labai ge- to, kad Meksikos valdžia pa
žvalgų. Brošiūroje pastebima, į 1887 111. vienas amerikietis
.jęs" — tai merginų nuogiz- rU ir žymių gyvasties apdrau
sirodė yra veidmaininga. Po kad prieš 100 metų visame i San Francisco mieste paveldėinąs. Be Padaužos šia “zaro- dimo kompanijų. Apdrausit susitaikymo su Bažnyčia ji pa
pasaulyje vargu ar buvo 100 jo nuo savo tėvo vienų men-į
za serga dabar visi, kurie, joj savo gyvastį?
skelbė, kad pasidavę sukilė
Markso mikrobais buvo užsi-i Bolševikas. Apdransk musų liai, ypač- jų vadai ir kiti Įžy
krėtę ir kurių šiandie jau ne-1 ]< omunizmo, gyvastį, nes jau- mesnieji, nebusią baudžiami.
Pamatykite pas
gali pažinti — kur galva, o | Čiame, kad
,. iame, kad jo amželis jau ne Valdžia pareiškė, kad gana va
Jeigu autu važiuojant atsitiktų nelaimė n- sužeist tint žmogų,
kur kulnis.
*Į bei |gas.
arba sudaužytum svetimų autų, ir teiMnas nuspręstų, kad turi ap
dams bile kur kariuomenei pa
moki tt didelius nuostolius ir atimtu nuo tavęs visa turtą, kų tada
siduoti ir jie busią Iiuosi.
darj'tum ?

Prašau Į Mano Kampelį

J

NAUJA VICTOR RADIO

GALI PRARASTI VISKĄ

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI.

(Tąsa nuo 2 pust.)

Ii gražu su tuo įvykiu nieko
Tikrenyljėje pasirodė kitbendra neturi. Bet, komunistų ' kas.
Pasidavę vadai imta

gaudyti, tat kaikurie sukilėlių
vadai nemano pasiduoti. Jie
11,1,1,,
Darbininku, malšinimo prie
sako, kad garbingiau žilti ko
monės.
vos lauke kovojant už laisvę,
Ypatinga darbininkams apsau.
a
Kaip žinoma, Rusijoje yra negu būti budelių sušaudy
Į daug nedarbo. Viskas suirę,, tais.
Kad parodyti savo “gailės- betvarkė. Daugiur dirbtuvėse
Nesenai mums teko skaityti
tingumo
darbininkams, ko-j nedirbama, nes neturima reižinių iš Meksikos, kad tenai
inunistų vadai visose dirbtu
vėse, darbo įstaigose ir prie
kiekvieno darbo turi įvedę ypatingų darbininkams ap
X
saugų. Jei darbo laiku darbi
SAY OO YOO OUKMTA 6o
AUOMG \MITH ME OM A
ninkui įvyksta kokia nelaimė,
DETECTIVIMG 4OB? l'M
tuojaus suimami darbų vedė
GdlMG OO VMM TO THE OLD
CAVE TO CATCH A
jai, inžinieriui ir kiti dirbtu
ricene-f-iKrC to A uVDcOOFn
vėse tarnautojai.
Atliekami
tardymai, kad patyrus, kas vra kaltas už nelaimę. Susekti
kaltininkai baudžiami.

darbininkai

nuomone, jie turi atsakyti,

ilsėtųsi, tai kiti

TUBBY

Antai, anot žinių, liepos 3
d. gumos dirbtuvėje. Odesoje,
Įvyko sprogimas ir 11 darbi
ninkų žuvo. Tuojaus suimtas
dirbtuvės vedėjas, inžinierius
ir net kai-kurie Raudonojo
Kryžiaus nariai. Kai-kurie to-

Važiuok atsargiai ir užsirašyk auto Public IJabflty ir Property
Dainnge inšurinų geroje ••Stock” Kompanijoje. Tada nelaimėj at
sitikus lniurlno kompanija atsakys už tave. Prie to užsirašyk Pire
ir Theft ir Collision inšurlnus dėl savo auto apsaugos.
Musu raštinėje rašoma inšurinal tik geriausiose kompanijose, čia
užsirašęs inšurlna gausi "patarnavimo" karta, su kuria nelaimei
atsitikus gausi greita pagelba bile kur suvienytose Valstijose ir Ka
nadoj.
Platesniu Infotfaacljų ateik, telefonuok arba kalus.k laišku.

JosFBudrik
Inc.

WAITCHES BROTHERS CORPORATION

3417-21 So. Halsted St,

Real Estate — Loans — Insurance
52 E. 107th STREET
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 4705

Telefonas Pullman 5950

He Concedes ... aptarė to Spider.
\xtOMOEQ
UJHAT A OLE
TRAIM R0BBER.'D
DO IF HE CAU6HT
05

CEE.THEyfeE TERRkBOL,
THETt> COT OFF OUl*
MO&ES F0U MEDDLlM'
THEIR 6US1MESS AM" KAKt
US ŠTAMO OM ome FOOT
AL t DAT AMOMLYGlUe
<OS CASToaOiLTO DB1MK

SUPPOSUO' HE CATCHES
OME OE O$ UOHAT
DO StoU VUAMT ME TO
TELL VOUR motheq?

SeStadienTs,

D R R U O n B

<

LIETIJVlAI AMERIKOJE

gražus.' Gatves medeliais apso- venęs 101 Main St., Annapo

kilęs iš Gaurės valse., Taura kavalieriai. Visi laužo galvas,;

Liepos

57, 1929

— Matai, Tamsta — atsakė švelniau Briandas. — Bu
vau triskart susižiedavęs ir
jau turėjau vesti, bet po kiek
vieno susižįedavimo, pasiro
džius laikraščiuose mano ka
rikatūrai, visuomet gaudavau
arbūzą, ir todėl likau nevedęs.
(“R.”).

kodėl tie ponai, užimą taip
dintos. Randasi keletas dirb lis, Md., buvęs Lietuvos ka gės apskr,
Matulevičius, Vincas gyve aukštas vietas, nesiveda, kai
tuvių, kuriose* išdirba skuras, riuomenės karys,
Clionelis,
gimęs nęs Wyatt, W. Va,; nėra ži tuo tarpu tiek daug esama
eiją, kad lietuviai neitų į va popierą ir ima iš žemės drus- Į Martas,
ka. Bet darbai silpnai eina. Į1895 ni. Kovarsko miestely, nios ar jis gyvas ar miręs.
gražių moterų. Ir tik nesenai
karus. Esą, ten ne svetainė,
Smirnavičius - Smirnovas, Briandas pasisakė, kodėl jis
tarnavęs
bet skiepas. O kai sužino, kad Mokestis maža. Darbas sunku Ukmergės apskr.,
Klebonas Kviečia.
Aleksandras, seniau prieš 1924 'iki šiol nevedęs.
jų draugai buvo vakare, tai gauti. Apielinkėj yra gražių Lietuvos kariuomenėje.
Širdingai kviečiu visus Ci- grąsina išmetimu iš komunis-; ūkių. Šių metų derlium ukiPer Tautų Sąjungos posė
Švailaebas, Abromas, gimęs m. gyvenęs Natron, Pa., Alledžius Genevoje, kaip papras
glieny County, Cox 256. *
čeros, Bulvarų, Chicagos ir akuopos, jei ir toliau lankys ninkai nesiskundžia.
1894 m. Giedraičių miestely,
pielinkės
lietuvius į antrąjį batalikų rengiamus vakarus.
Nors ir darbymetis, bet Ukmergės apskr.,
Blank, Prano, kuris žuvo ka tai, daugelis dailininkų mėg
gyvenęs
musų parapijos piknikų, lie
'Toronto lietuviai, neklausy kaikurie ūkininkai nedėkiie- Į-į? Varet ar Varick St., Bos- sykkT sprogime 1928 m. Mat- sta piešti ten susivažiavusius
Mass kvieįiamas a’tsijra. her, Pa., G reen County, _ les aukso dievaičius. Labiausiai1 — Bijok tu Dievo Pranai,
pos (July) 28 d., 1929, Berg kite raudonųjų agitatorių. Gy niais, mane aplanko, suteikda-!
mans daržan, Riverside, III. venkime vienybėje ir kur į- nii daug ramybės.
Briandą. pardavei man spangą arklį.
ti savo kariuomenės rezervis- J10111* J° giminės. Jo biolis Jo- dailininkai piešia
Už atsilankymą ir visa para vyksta pasilinksminimai, lietu
Inas bene esąs miręs taipgi. Kai paskutinėje T. S. sesi Tai apgavystė!
Atvykęs čionai gavau iš h liudymę
ma iš kalno tariu visiems nuo viška programa, šokiai, ar ki- Chicagos, per p. A. Bacevičių,
Consulate Gen. of Lithuania joje Briandą norėjo nupiešti
— Mano drauge, tu klysti.
Zganas,
Jokūbas,
Izrajo
sū

širdų ačiū.
iš eilės 30 tas dailininkas, jis
15 Park Row„
tokis parengimas —*■ eikite, aukų nuo L. Sąjungos 6 kuo
Kad arklys yra spangas, tai
nūs, buv. 1-jo pėstininkų pul
Kun. H. J. Vaičiūnas, kleb. draugiškai laiką praleiskite.
pos, kuri iš iždo aukojo: $5.00
New York City, N. Y išvestas iš kantrybės sušuko: ne apgavystė, tiktai didelė
ko ir vėliau 3-jo pėst. pulko
Po $1.00 aukojo: A. Nausė
Visus mylintis.
— Duok Tamsta ramybę, nelaimė.
karys, gimęs 1900 m., žydų
da, A. Janauskienė, M. Tamogana tų piešinių!
į--------------------tikėjimo, kviečiamas atsiimti
ševieienė, R. Laurynaitienė,
Kodėl?
—
paklausė
misi• ATYDŽIAI PERSKAITYKI—
savo rezervisto liudymą.
J. Berkelis, A. Rugienis, A.
gandusiu balsu dailininkas.
TE BIZNIERIŲ BARGENUS
Atgaivinta Vyčių 28 kp.
Kuliašius, Ignas, kilęs Lš
Bacevičius.
Kodėl Briandas nevedęs?
Liepos 28 d. susirinko šios Mercy ligoninė ir senatorija. į Po 50c.: B. Kizolevičius, P. Otskavieių
kaimo, Kamajų ’ Gal ne visiems žinoma, kad
kolonijos jaunuomenė tikslu
ligonine tarpe lietinių Vaškunas.
valšč., Švenčionių apskr., balt- tiek dabartinis
Prancūzijos'
perorganizuoti l yčių 28 kp. luažai kam žinoma. O ji yra
Po 25c.: P. Alekna, J. gildys, iki 1913 m. gyvenęs prezidentas Doumergue, tiek'
Susirinkime dalyvavo: A. E- naudinga- ir garsi minerališ- Šlauta.
Į prancūzų užsienių ministeris
• ; 'TfU Boston, Mass.
voškaitė, A. Grudutė, A. Pul- kom ™riom vanon, kurių
Sykiu $13.50.
Jurkonienė-Ramanauskaitė, j Aristides Briandas yra seni
kūtė, A. Šimkiutė, S. Joku- vanduo ateina iš 2,000 pėdų
Širdingai ačiū labdariams ir i Palmira, seniau gyvenusi Li-!--------------bauskutė, M. Pilipaitukė, M. gilumos. Tas sūrūs vanduo y- visiems prieteliams.
vingston, UI., P. O. Box 689.
Palengvinimui gauti Amerikos pilietybę, Kon- |
Ivanauskienė, P. Ivanauskas, ra ivestas į ligoninę ir priBroliai ir sesutės, lietuviai,
gresas išleido Įstatymą, užtvirtintą Kovo 2 d., 1929 *
Čerakavieius, Izidoris, KaS. Brusokus, K. Pilipaitis, J. taikintas laipsniais pagal stip- turiu vilties, kad- ir kitos
or‘ jetono ir Jievos sūnūs, kilęs
m. Tuo įstatymu einant, svetimtaučiai, kurių atva- u
Petkus, P. Ivanauskas.
rumo* Dėka toms vanoms, ganizacijos, ar geros širdies
žiavimas Amerikon nėra rekorduotas, gali išpildyti |
iš K lu pikų km., Kaupiškio v.,
Išrinkta valdyba: P. Iva-^aug ligonių pasveiksta nuo žmonės, suruoš mano naudai
blanką Nr. 659 ir tuomi įrodyti savo legalį stovį šioj U
Vilkaviškio apskr., gyvenęs
Pirm. A. Nausėda
nauskas — pirmininkas, A. p isok’ll užsisenėjusiij ligų.
šaly. Po tokio užsiregistravimo galima gauti Ame- |
kokią pramogą, ar tarp savęs Mabanoy City ir vėliau Ma
1024 Center St.
Šimkiutė — raštininkė, A. Pul
as’ Per
nietus būdamas kiek ūmiau man pagelbės. Jū
rikos pilietybės poperas, arba leidimas išvažiuoti b
banoy Plains, Pa., esą miręs
Tel. Lincoln 3044
kūtė — iždininkė, K. Pilipaisuspaustas,, geraširdžių sų pagelba gal galėsiu čia pa
Lietuvon ir sugrįžti atgal.
|
1918 — 1924 m. nežinomoj pa
y 7,
Rašt. P. Fabijonaitis
tis — maršalka. Komisijon iš- aukomis, atvyka u iš Oak Fo- būti keletą mėnesių ir visiškai
Mes suteikiame padavadijimus, blankas, ir pri- |
rapijoj.
2350 So. Oakley Avė.
rinkta A. Grudutė ir P. Iva- les^»
prieglaudos čia pasi- pasveikti, už kų esu ir busiu
gelbstame
atlikti visą reikalą.
|
Kriščiūnas, Juozas, taip gi Ižd. Kun. F. Kudirka
nauskas, kad susirašinėtų su 87 dyti. Gavau apie 10 kartų Visuomet dėkingas.
vadinęsis Krisk ir Kristian,
Parduodame laivakortes, siunčiame pinigus, da- |
2334 So. Oakley Avė.
jeentru apie mokesčius ir t. t. i Vanose būti, tas palengvino
Reikale prašau kreiptis se
rome
paskolas, ir teikiame įvairius kitus patarnavi i
u
kilęs
iš
Panasupio
km.,
PaŠ. Jokubauskutė išrinkta ko-,n,an «k^snm, ir jaučiuos ge- kančiu adresu:
AGITATORIAI.
dovinio v., Mariampolės apsk.,
mus.
respondente.
riau ir tikiuos pasveikti. ToJoseph Lapinskas,
R
esą miręs neturtėlių namuose, Kun. K. Matulaitis
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 6 vai. va
Senoje kuopoj randasi 50
putaiciau ir kitiems serMercy Hosp. and Sanitarimn, Sbenandoab, Pa., nežinia kada
2334 S. Oakley Avė.
kare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai.
dol. (bonas), victrola ir sce- gautiems vykti čionai. Ligonių
Manistee Mieli.
ir
kur.
A.
Valančius
vakaro. Nedėldieniais iki 1 vai. po pietų.
nos užlaidos.
Randasi iš įvairių valstijų. Li1226
S.
50
Av.,
Cicero,
Iii
Motiejaitis,
Andrius,
kilęs
1
Jnešta, surengti pikniką, riig
.veda šventos Marijos
J.
Dimša
iš
Dotnuvos
valšč.,
tarnavęs
a gera; pa-\
sėjo 11 d. ir pakviesti keewai
3221 Lime Street.
Amerikos armijoje ir įniręs
niečius. Duota Įnešimas j,ad tarnavimas mandagus. Atvrv-1
kareiviu Brooklyn, N. Y. Jo i M. Šlikas
kožnas vienas bei viena už kus, iš anksto užsidėjus “de
1
10555 So. Stare St.
draugai prašomi pranešti, ar
mokėtų 50c. pikniko reika-|1)OZ^5
galima vieta gauti.
Visokiais
Labdarybės rei
jis buvo kada vedęs ar ne.
lams. Įnešta ir nutarta važiuo-' Jeigu įeikalinga gali turėti
R
H
Telefonas
Yards
4669
kalais
kreiptis
į
valdyba
arba
Paulikas,
Antanas,
Motie

ti netoli nuo Keewanes. į§ P1 Ratinį gydytoją, kokį nori.
PAIEŠKOMA.
R
jaus sūnūs, Amerikon atvykęs agitatorius.
rinkta komisija pikniko iš J Ligonine stovi gražioj vietoj,
M. Ivanauskienės, A. Evaškai Įprie ežero’ ant kalno* Miesta?
Jasaitis, Jonas, seniau gy- 1919 m. į Pbiladelpbia, Pa.,

CICERO. ILL

~

i

SPR1NG VALLEY, ILL.

MARGUMYNAI,

MANISTEE, MICH.

NAUJAS ĮSTATYMAS

I

LABDARlįĮ CENTRO
VALDYBA

|
1

i

Iš LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

tės, A. Grudutės, M. Pilipaitukės, J. Petkaus, K. Pilipaičio
ir P. Ivanausko. Įnešta ir
nutarta pakviesti Alex Evašką griežti piknike. P. Iva
nauskas ir A. Šimkiutė Įgalio
ti susirašyti su keeivaniečiais.
Nutarta kitą susirinkimą
laikyti liepos 28 d., 1:80 po
įlietų. Taipgi priimtas laiškas
nuo E. Pajaujo, Vyčių orga
nizatoriaus iš Ketvannee, J11.,
kad dalyvaus susirinkime, lie
pos 28 d.

Nesi raibis daugiau

reikalų,

susirinkimas uždaryta malda.
Koresp.

TORONTO, KANADA.

Pamatę tai Toronto lietuviski komunistui pradėjo, kur
susitikę, ypač parkuose, ągita- ii

3327 So. Halsted Street

Dabar Geriausias Laikas
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti pinigus. Sunau
dojant laiką, daugysite savo pinigus. Atneškite savo knygutę,
kurios bankos ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su
visais nuošimčiais j DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir SENIAUSI lie
tuvių Banką, būtent, METROPOLITAN STATE BANK.
Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į metus; ant
aukštos vertės pirmų mortgičių mokame šeštą (6%) nuošimtį.
Norėdami platesnių žinių, kreipkitės ypatiškai arba laišku į val
dybą, nes mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

Agituoja neiti į vakarus.

Toronto lietuviai katalikai
sutvėrė parapiją, įgijo bažny
čią. Parapijos veikimas žen
gia pirmyn.
Po bažnyčia yra svetainė.
Nors labai jai reikalingas re
montas, bet, kol pinigų nėra,
tai lietuviai pasitenkina taip,
kaip yra. Visos katalikiškos
draugijos joj daro savo susi
rinkimus ir beveik kas šešta
dienis Įvyksta vakaras — ar
šok-ai — veltui arba su įžan
ga 10c. bei auka. Lietuviai la
bai skaitlingai susirenka į '
rengiamus Vakarus.

PAUL P. BALTUTIS & CO.

Kapitalas Ir Perviršis
$400,000.00

Turtas Virš
$3,500,000.00
\
Po Illinois Valdžios ir Chicago
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR.,

CHICAGO, ILL.

Jūsų Gimines
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingą ir greitę
patarnavimą.
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So, Oakley Avenue,

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

r

Šeštadienis, Liepos 27, 1929
&W5$

Gimimo Par. 2 Metų Sukaktuvių PIKNIKAS
BUS

, LIEPOS JULY 28 0., 1929 M.
| Černiausko Darže, 79th ir Archer Avė., Justice, III.
Pradžia 1O Vaiandą Ryto.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų dviejų metų parapijos gyvavimo sukaktuvių pikJame bus visokių įvairumų. Dainuos parapijos choras po vadovyste p-no B. JANUŠAUSKO.
Muzika bus L. Vyčių 36 kp. po vadovyste p-n® SIMUČIO. Net ir Telšių Pliumpis su Raseinių
Magde bus. Juodu po dviejų metų bastymosi kažkur vėl pas mus visų juokų maišų atsiveš. Trokai
bus prie bažnyčios 12 vai. ryto ir norinčius važiuoti nuveš.
Kviečia,
KLEBONAS IR KOMITETAI.

.niki*.

SHARKIO KUMŠTYNĖS SU Meet will consist of the folEpitetas “nepaikas” gali
Gudrumas — tai ta proto. Protai — kaip padidinami
SCHMELINGU BUS
loving events: 100 and 220 dalelė, kuri pasitarnauja sa-! stiklai: mikroskopai netinka būti pagyrimu tiktai gyvu
CHICAGOJ.
Yd. Daslies, the Half Mile vimeilei.
f
į sekimui dangaus kūnų.
liams.
Run, the Alde
Relay, the

New York. — Vietinė Atle Running Broad Jump, the
tinė komisija nutarė neleisti High Jump, and the Sliot
Sclnnelingui kumščiuotis Nev Pilt. The Girls’ Meet: 100 yd.
Yorke, jei jis neišpildys jo ne Dash, Half Mile Relay', Runpripažįstamo
menedžeriaus, jning Broad Jump, the High
i Aitho tlie K of L baseball Buelovo, pasirašyto su Fuga-f Jump, and the Shot Put.
įseason is almost at an end, zy kontrakto*, kumščiuotis su
The Tennis Tournament on
Sports Editor,
I štili it is veli nigli inipossible anglu Scott. Jei Madison Są the afternoon of Aug. 25th
Plione: Canal 1603
i to statė vitli any degree of vare Garden korporacija reng- 1 vili comprise the folio\ving:
įcertainty as to vho vili be the tų jam kitokias kumštynes, Men’s Singles antį Girls’ Sin’cliampions in each division.
nors ir kitoje valstijoje, tai gles to lie lieki simultaneously,
RYTOJAUS ŽAIDIMAI.
i Cicero and Roseland having komisija žada
korporacijai the Men’s Doubles and the
lošt būt one gailio each are laisnį atimti.
Girls Doubles
iminediately
E taures sekcija.undisputedly at the top each
Todėl, spėjama, korporacija Į tolioving, and finallv the
Providence su To v n o f Ladivision respectively būt Bri veiks per kitus žmones ir Mixed Doubles. The only reske McKinley Paiki 2 vai. po
dgeport and So Chicago are rengs Sharkio
Schmelingo triction placed by the Sports
pietų.
riglit their lieel.- \vith only' a kumštynes Chieagoj, taip kaip League for the Mixed Doubles
Bridgeport su Cicero Mark
pair of losses. Tomorrov is ’,r..v.„uu„p
Richardas per kitus žmones is lliat the participants be boWliite Sųuare Parke 29 ir S.
the crucial day for the con- rengė ten kumštynes Demp- na fide K of L members.
Halsted 1 vai. po pietų.
iender.- ot the coveted tirštį j<įui ir Tunney, kada komisija
The prizes vili be deeided
\Vest Side su North Side
positions. If Cicero loses to j uždraudė jas Nev Yorke.
on at the next Sports League
McKinley Parke, 12 vai. Įlietų. Bridgeport in tomorrov’s ga-|
(“V.”). j meeting to be lieki on Aug. 2,, į
FRANK L. SAVICKAS
726 West 18th Street

•ne tliere vili be a tie for the
.................................... i8:00 P. M. at the ProvidenParisli Imli. EveMarųuette su (Jarv, Ind. Northern Division’s first po- P. Laurinaitis
27 7 259 iee
sition;
and
if So. Chicago
Byrnes Field, 59tli ir Robey
‘Lapinskas
23 2 036 r» council is asked, to send
beats
Roseland
a
likę
situation
|
I
Stankus
0 l) (XX)! rePresentatives of both sexes
Sts., 3 vai. po' pieftj.vili fesui t in the Southern
meeting.
Roseland. su So. Chicago
I Laskev
0 L) 0(XI | to
l Section. Since all teams are
For
furtlier
Tmoiination
Palmei- Parke.
about ctpmlly matehed, it is
comniunicate vitli the commiTRACK MEET AND
, I difficult to prophesv the victtee.
i o-moorrv s gailies coniple11
TENNIS.
I
tors. If the present leaders
Al. Jesulaitis,
te the official schedule of the
should
lose
tomorrov
the
lea

4626 So. \Vinchestei-, Avė.,
Chicago District K of L Base
The annual K of L Midvest
gue
race
for
the
jiennant
vouChicago, Ilk,
ball League, excepting
of
States Track Meet and Ten
Id
hecome
exceedingly
interesPhone: Lafayette 7699
course. a fev gailies vhich
nis Tournament vili be held
ting
- and exciting.
liave been postponed on acMiss Frances Graibus,
this year at Davis Sąuare
count of rain. Again the offi
Jos P. Giedraitis.
Bark, 45th and Paulina Sts.,
cers of the league reąuest the
BATTING AVERAGES.
i Chicago, on August 24th and
managers (o play off their
j23th. Naturally, the coopera- GIRL PITCHER MAKING
postponed gaures not later
Cicero K of L’Ciuncil 14.
GOOD.
tion of the various councils
tlian the sccond Sunday of
AB H Pct. i in tilt* support of the meet is
August. 'filis reąuest should
• 8 - 4 500'vilai to the meet itself. The, Miss Dessie SIcele, portside
Laurinaitis
be complied vitli by all teams
29 12 414 j Sports League is anxiouš to'fKnger for the Riverton semiJ. Žukauskas
concerned and the managers
27 11 407 have as large a representation protesssional team, is makingO
Budrikas
should advise the Sports edi
in semi-pro baseball
30 12 400 as possible in both nieets, and good
Vaitikaitis
tor the date, time and place
23 9 391 for tliat reason is reąuesting around Springfield. Tliis is
F. Žukauskas
the postponed gailies vili be
22 8 364 the officers of every council the seeontl year in semi-pro
Į Balsis
played.
18 6 333 to stress tliis niatter during ranks for Miss Steele and she
II Juknis
15 5 333 the ensuing veeks at theii is getting better riglit along.
10 PIECE COSMETIC I Žirgą it is
Jukaiiskas
13 3 231 meetings. The Men’s Track This season she liūs von ten
SĖT $1.97
Thls I. a Fnmoua Vlvanl Sėt nn<l Instraight gailies, the one game
cludca fnrn pow(|pr, ,1.00; Rourc, 75c,
Tlsauo Crcam $1.00, Dcpilatory »l.oo|
Įtlie
team lošt vas the one she
Faclal AstrlnKcnt $1.75, Bath Salt 1.00.

DABAR IŠPARDUODAM VISOKIŲ AMERIKOS
GERIAUSIŲ 1SŪIRBYSCIŲ

RADIOS

Kaipo HiMii Sempeiiiis Ir DemonsMiriiis
Už Bar Metai Žemas Kainas!

Pietų, sekcija;

Toilet NVater $1.25. Pnrfumo $2.75, Brilllantlnn 75c, Skin TVhltennr 75c.
Totai
Valuc $12.00.
Sporini prlcc, $1.97 for all
ten pleces to Introduce thls line.

Vardas

....................................

Adresas ........................... .............

Siunčiame per paštą COI)
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Bca Van 580-5tb Avenue, New York

HA8
MADE GOOD with

millioms!

Šame Price for Over
38 Years

25 ounces for

25^

Pure — Economicat
EfHcient
MILLIONS OP POVNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

GREATEST HURDLER IN AMERICA

didn’t piteh.
Rumors Ims it tliat she is
being scouted by several minor league clubs and many
people tliink llmt it vvon’t
be long before she liits the
“big time”, serving in the
capacity- of an attraction and
draving card.
Tlie sports editor is eagerly
avaiting the “euts” of tliis
giri vonder and vou vili soon
!se.e her ap]x>aring in this page
jin a half dozeii different poses.
The K of L Chicago DisSteve Anderson. greatest hurdlcr in America, as the l'ni- Liet Ims deeided to have Miss
versity of \Vashington star flashes over the harrier at the Steele’s team play our All
lluskv pavilion. In the indoor meet against Stanford lie ran Star team at the end of tlie
the 80 yard liighs in 9.8, announced as the voHds record, season. Tlien the fans \vill get
and the 180 lovs in 20.5. In the higlis he beat out Nichols j» real treat and surprise.
pf 8tanfor«i, bis ancient rival.
I
Al. M.

* J' ; Z **

$125.00 Vertės užtikrinti Radios po .

$65.00
$98.00
$87.50
$110.00
$122.00
$137.50
$150.00
$175.00
$190.00
$495.00

$137.50 Puikiausiuose Kabinetuose .

$150.00 Vertės Pilnai įrengti Radios
$168.00 Radios gatavi dėl Vartojimo
$180.00 Dailus Radio įrengimas ....
$200.00 Aukštos Rūšies Radio
$250.00 Radio dailiausiame Kabinete ..
$300.00 Aukščiausios Rūšies Radio . ...
$395.00 Radios už mažiaus pusės kainos
$875.00 Puikiausi Radio Setai ...............

Taipgi daugybes kitokių panašių bai genų ant radios, kuriuos vi
sus sunku čia surašyti. Atsilankykite tuojaus i šias
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE
ir pasirinkite viena iš minėtu radio, nes dabar turite didžiausių
progų savo gyvenime įsigyti gerų Radio iš pilnai atsakančių krau
tuvių su pilnu užtikrinimu.
LENGVUS IsMOKRJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS.

Pristatome ir įrengiame namuose per musų patyrusius
radio mechanikus VELTUI —

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Kampas Richmond St.
Prie Maplewood Avė.
Hemlock 8400

Lafayette 3171

/

■

T
DRAUGAS

6

liepos

. I

27,

LIETUVIAMS PREMIERA ATIDARYMAS

OMUV

T

O

T

(Prie 35-tos ir Halsted gatvių - Bridgeport - Chicago)

Sekmadieny, Rugp.-August 18, 1929
H

Premierinis Airiarvmas Skiriamas Vien Tik Lietuviams.

n

Abelnai publikai teatras atsidarys keliomis dienomis vėliau.

1

Ruošiama GRANDIOZINE PROGRAMA

Pakvietimai - Tikietai Nebus Pardavinėjami Prie Kasos.
Tamstos tikietas bus Tamstos pakvietimas. Tikietus—pakvietimus galima įsigyti tik iš kal
no perkant iš musų įgaliotų pardavinėtojų, arba šiose įstaigose.
Drauge, Marguty, Naujienose, Sandaroj, Vilny ir Universal State Banke.

Visu laukiamas ir daug kalbamas naujas lietuvių pastatytas teatras ROMUVA atsidaro
rugpiučio mėnesy. Lietuviai jį pastatė, lietuviai jam vardą išrinko, lietuviai jį ir pašventins
dalyvaudami in corpore atidarymo iškilmėse.

Kuriems butų nepatogu pirktis tikietus suminėtose įstaigose, arba iš pavienių pardavinė
tojų, reikalaukite per laiškus adresu: A. Olis, 3241 So. Halsted St., Chicago, III.

Įstoti Į kovų. su ištvirkimu, [paskelbė naujai išleista įsta- rie vaizduotų tai, kas sulig [kuri dirba Pittsburglie, M i- jeerernonijų, jam teko garbė
JUOKAI IR DAR SIS-TAS
, Pradžioje aplinkraščio pažy-įtymų kovai su ištvirkimu. Ita- kvesturos nuomone išrodytų ners banke.
i aJ’Biį padaryti Piratų jauktai pirmi, kad italų tauta yra dari)- Ii joj griežtai užginta vaidin- visuomenei pavojinga.
Motinai buvo suteikta gra- Įmųjį įbėgimų. Lošų Giants pra
Ūkininkas į žydų: — Pa- £ti, tvarkinga, dora ir parnal- t i veikalai, kinai, paveikslai,
— Vaistui turėtų Iruti kuožus gėlių bukietas, kurį įtei laimėjo, gavę tik 3 įbėgimus, o
Julius Vasiliauskas.
sakyk
man,
Maušiau, delko di Italų tauta mažai telinku-Į knygos ir laikraščiai, 1) kurie
pigiausi.
kė mayoras. Publika stovėjo Piratai pasidarė 5.
(“R.”).
žydai
nenori
užsiimti
ūke?
— Delko, daktare?
si prie pasismaginimų kurių ; vaizduoja ir išteisina visus
skrybėles nusiėmusi. Po to A(“V.”).
Mansius:
—
Nu,
kaip
žy

galėtų
— Dėlto, kad visi
taip trokšta kitos Europos i prasikaltėlių,
paleistuvių,
(iomui tapo įteikta gražus,
BEISBOLĖS ŽAIDIKĄ. PA
dai butų ūkininkais, kas tada tautos. Nors Italijoj nesą dar į žmogžudžių darbus ir prasisirgti.
&
deimantais nusagstytas, belgų
GERBIA LIETUVĮ.
Paikam žmogui
nereikia
darytų gešeftų?
tokios ištvirkimo epidemijos žengimus; 2) kurie įžeidžia
mados laikrodėlis. Pasakyta
teikti protingo patarimo: jis
— Ka«. veiktum radęs
kaip kitur, tačiau tautos va garbę karaliaus, popiežiaus,
kalbų ir linkėjimų.
*■ dvijo nesupras; gi klausys; o jei
Kirpykloje.
dešimts tūkstančių dol.?
dai privalo budėti, kad joks valdžios vado, ministerių, val
New York. Pirm
(liants
Adomui, kuris
angliškai gu ir paklausys, tai bus iš
Kirpėjas: — Tas ponas, ku ištvirkimo gaivalas nepatektu dininkų ir visų valdžios or jaukto lošai su Pittsburglio
— Nieko neveikčiau.
rašosi “Coinorosky”, tų dienų juoktas kitų paikuolių ir gai
riam prieš savaitę nusiuntėm Į darbščios tautos sielų. Po ganų ; 3) kurie įžeidžia ar pa- Piratais, arenoje įvyko įspū
gražiai pasisekė. Po tų visų lėsis delei to.
— Tas svaras sviesto per bonkutę tepalo plaukams au karo žmonės turi didžiausi pa- juokia tautinius ar religi- dingas, pagerbimas
lietuvio
linkimų, prie materialių gėry-į n ius kitų Įsitikinimus; 4) ka beisbolininko, Adomo Kama- j
ginti — vėl buvo pas mus.
daug mažas.
Svečias; — Nejau jis antrų bių ir pasismaginimų. Rodos, rie Įžeidžia svetimų valstybių ruskučio, iš S\voyersville, Pa. '
— Svėriau jį ant tų pat svar
styklių, ant kurių tamista'bonkutę nusipirko?
kad žmonės nieko daugiau atstovų garbę ir tautų solida Iš to miestelio atvyko 8 basai
Ki rpėjas: — Ne. užsisakė nebegali nei mastyti nei no rumų; 5) kurie kenktų ge žmonių, daugiausiai lietuvių,
vakar svėrei svarų kavos.
perukų.
rėti, kaip vien materialių ge ram šeimynos santykių palai taip pat, daug- privatinių au-1
Ligonė: — Susimylėk, dak
Varlė.
rybių ir pasismaginimų. Visi;
kymui; 6) kurie savo objektu tomobilių. Viso apie 500 žmo
tare, liepei parodyti liežuvi,
vis siekia linksta Xprie irory- Į
run kuri nors nusikaltimų ar nių, Įskaitant ir miestelio maKur galima bučiuotis?
o aš jau laikau dešimtį minu
bių ir pasismaginimų. Tautos
1
Ta dovana vyrai, deja, gali vadų tikslas sulaikvti tuos vi- neištikimybę valdžiai; 7) ku jora, Adomo motinų, ir seserį,
tę iškištų, gi tamista nei ne
Laivais
dirstelėjai.
.džiaugtis tik vienoje vietoje,'sus pavojingus gaivalus. ApDaktaras: — .Tau dabar ta-'būtent: mažame Anglijos mie-įlinkrašty ypatingai liepiama

KELIAUK | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ

mista gali Įtraukti liežuvį. į
Norėjau tiktai turėti ramybę pakol parašiau receptų.
--------------Gaila.
— Girdėjau, Tamstos mvlimas šunelis žuvo?
— Taip. Paskutinėje mano
kelionėje jį traukinys suvaži
nėjo, o aš išlikau gyvas.

stelv, Hartforde. Tas įprotis Į kovoti su pornografija, prosten įsigalėjo jau nuo senų lai-j titucija, burtais ir alkoholizkų. Paprastai kiekvienais me-į nm bei šmeižtais. Italijoj nėra
tais pavasarį esti diena, kada 1 tokio didelio pavojaus nuo ai- *1
vyrai gali laisvai bučiuoti bet koliolio kaip kitur. Musolinį
kurių
pasitaikusių
moterį. vis tiek liepia smarkiau ko-J

’ai tarytum kokia bučiavimosi į voti prieš šį vidaus priešų. Į
šventė, i kuria atvažiuoja ne sako visai neleisti atidaryti
maža svečių iš kitur. Sugau naujų traktierių ar svaigina
ta mergaitė ar moteris turi mųjų gėrimų sandelių. Be to,
teisę tik pabėgti, bet nesiduo kiekvienas svaiginamųjų gė
ki bučiuojama negali. Tačiau rimų sandėlis turi būti griež
[tai dienai praėjus — vėl vis toje kontrolėje, kad niekur
kas ramu. Užkalbinęs kokių nepaskirtu laiku nebūtų gali
ražuolę ne tik gali išgirsti ma pirkti svaigalų. Smarkiauprastų atsakymų, bet kokios šiai Italijos diktatorius nori
kovoti prieš

nešvarius
atrai,

pornografijų ir

šlamštus.

kinai,

net

laikraščiai laikomi

Visi

te

iliustruoti

griežtoje

tam tikslui paskirtos kvestu
ros cenzūroje.

“Gazzeta Uf-

BALTIC AMERIKOS UNIJOS

TAUPYKITE PINIGUS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

Kiekvienas žinote, kad ateinančią žiema
reikės apsišildyti; todėl • dabar nusipirkite
ANGLIES, nes yra pigiausis laikas ir ge
riausia ANGLIS.

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ............................. $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
tiktai .................................
181.00
Turistine trečia klase,
Main Deck ....................
129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir
atgal, tik ........................
216.00
Cabin......................................... 147.50
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną’’ važiuojant į Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 j abu galu.

THE VILIJA

COAL, WOOD & COKE CO.
3700 So. Spaulding Avė.
Telephone Lafayette 2584
Mes panaikinę LEDO užsiėmimą, turi
me progos sutvarkyti ANGLIŲ biznį kaip
galint geriausiai, o pirkusieji nuo musų, bus
pilnai patenkinti.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

fieiale’’, diktatūros oficiozas,

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
“Estonia” Aug. 10
“Lituania” Aug. 31

I
|

“Polonia”
Sept. 7
“Estonia” Sept. 17

Del visų Informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So.'Dearbom Str.
I

Chicago, III.

—

T

I

ŠeStadienis,

D

27. 1029

Livpoa

CHICAGO

m D O J S

A

progos aukomis prisidėti, nes Ine sakosi važinėjimas jiems
tai visų musų reikalas. Ben- jau nusibodęs.
tirai padirbėję, vėliau ramiai
Parapijos darže malonu bus Telefonas Boulevard 1939
atsidusime,
kai
išlyginsim
par^
visiems dienelė praleisti tar
Vlrglnla 0389
Rugp. 3 d., t. y. ateinantį
Tel. Canal 6764
DIEVO APVEIZDOS PAR.
skolų.
Padėkime
musų
gerb.
pe
savųjų,
pažaisti
ir
laimių
šeštadienį “Bovvling Alieys”
ŽINUTĖS.
klebonui tai įvykinti. Vieny pabandyti.
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 3
steigėjų draugija rengia podieną, ir 6:30 iki 9:30 vakare
GYDYTOJAS,
bėj galybė.
Visi kviečiami 28 * d. liepos
s p-uualdos į
piknikų Suroniskio dar
CHIRURGAI
šv. Onos novenos
rugiausiai
j
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
IR OBSTETKIKA0
Koresp.
3 vai. po pietų į N. P, Š. M.
___ . ..v_: iže. Tuo reikalu daugiausia
vakar vakari ke kliaugai uzsii Netoli 46th Street
Chicago. 111.
Nutarta atspausdinti 300 įP. parapijos daržų.
Gydo stalgias lr chroniškas ilga*
darbuojasi
parapijos jauni
baigė. Per visus devynis va
.
...
vyrų, moterų lr valkų
PIKNIKAS NAMIE.
Komisija.
t
. .
• *
mas, kuriam labiausiai rupi, statų knygelių. Darba atlikti
DARO OPERACIJAS
kare sėkmingai užsibaigė. Per
’
1
Rea. Tel. Mldway U1I
Ligonius priima kasdieną nekati įvykdinimas to sumany apsiėmė pirm. J. Blankus ir
karus
žmonių
skaitlin
platų lr 8 vai. vakaro.
Dr. R. O. O U P L E R
West Side. — Šiemet Auš
mo, būtent ‘‘alieys” įrengi prot. rašt. J. Jakubauskas.
Nedėllomis
lr seredomis tik
PATS
SKAITYK
IR
KITU?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gai
lankytasi
į
bažny
lškalno susitarus
Nutarta padirbti 100 mote ros Vartų parapijos pirmųjį
Oakley Ava lr 14-tas Street
mo, greičiau pavyktu. L. VyPARAGINK SKAITYTI
čių. Gerh. pamokslininkas ku
Telefonai Canal 1711-9141
rių 4 kuopa, visomis jėgomis I riškų ženklelių. Darbui atlik piknikų sutrukdė lytus. To
Ofisas ir Laboratorija
Valandos: 1 Iki 4 p. p. Panedėliais
‘
DRAUGA
”
nigas P. Karalius iškilmingai remdama šitų reikalų, tikisi Eti įgaliotas M. Bankevieia.
lr Ketvergais vakare.
dėl, kad atsigriebus, rengiair x-ray
skelbė Dievo žodį dideliam
2130
WE»T
22nd STEEL
Knygų
patikrintojas
Ant.
mas
antras
piknikas
rugpj.
daug paramos ir visų Cliicažmonių pasitenkinimui. Savo
CHICAGO
S't
•v •
DR. M. T. STRIKOL
Chicagos lietuvių Grisius išdavė raportų apie 1 d., savame darže.
grąžuose
pamoksluose
na- į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
parapijų gyvenime tai butų draugijos stovį, Turto dr-ja' Prie pikniko prisirengimai
4601 South Ashland Avenue
grinėjo šeimynos gyvenimų ir j
Telefonas Boulevard 782*
'jau
daromi
ir
norima
padarytlidelis žingsnis pirmyn ir turi $4,403.42.
Tel. Lafayette 5793
Rea., 8(41 SouthAlbany Avenue
kitus aktualius kataliku reiGydytojas
ir
Chirurgas
Tel.
Prospect
1988
nuo
klebono,'
ti
taip,
kad
į
jį
atsilankyti
Gauta
laiškas
! viena sporto šaka butų pil
Valandos 1-4,8-8 NedėlloJ 19-11
kalus. Pamaldose dalyvavo ne
Ofisas 2408 VVEST 88 STREET
kuriam kviečia draugijų prisi-, butų smagu ir malonu, Bus
nai aprūpinta.
Kertė So. Western Avenne
mažai žmonių iŠ kitų parapi-i
dėti prie pikniko, kuris bus 8‘era muzika, smagus šokiai I
Tel. Prospect 1028
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
jų. įspūdis malonus ir matyt,'
-------------Residenclja 2869 So. Leavitt St.
18 d. rugpiučio. Pakvietimas ant nepjautos žolės/Bus strai- Ofiso Tel. Canal 2118
Tel. Canal 2389
Office; 4459 S. California Avė.
B. Urba
Namų Tel. Lafayette 8098 Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
kad pamaldumas prie šv. O-l Gerb. Prof. kun.
mielu noru narių priimtas ir kieris, rūtų darželis, žaidimų,
Nedėlioję pagal sutartį
NedėlloJ pagal susitarimą
nes lietuvių katalikų tarpe y-į vakar sugrįžo
į Cbieagų.
išrinkta 2 atstovu lankyti su- luimėjimų, dovanų, užkandžių,
ra didelis. Tai buvo trečioji Džiaugiasi smagiai praleidęs
\
rinkimus, būtent M. Banke-gėrimų.
iškilmin gOJl
OFISAS
novena, dabar savo atostogas vakarų Kanavičia ir V. Saulis.
’| Tikietųs prašome
įsigyti
PILNAS EGZAMINAS
.1 doje. Ten teko patirti daug
lauksime kitų metų.
1900 S. HALSTED STREET
__________ .
j rsanksto. Tikietai po 25c. Jie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
$5.00 TIKTAI $5.00
malonių įspūdžių iš nepaprasX — Spinduliai
P-lę Mikuškaitę, laimėjusių tinka ineiti daržan ir laimėNAMAI:
specialistą s
tai gražios gamtos, augalų ir
Parapijos draugijos vis
Ofisas
2201
West 22nd Street
Taigi nenusiminkit, bet eikit
!pirmų dovanų ir “karalaitės : ti dovanas. O laimėjimui yra
4193 ARCHER AVĖ.
pas
tikrą
specialistą,
ne
pas
koki
Cor.
So.
Leavitt
St. Tel. Canal 6223
didesniu smarkumu rengiasi gyvulių. Tai, sako* tikra A-j
' titulų” atidarant Clark St. ,§yva* paršas, ;Ą|jlys ir daug Valandas; prieš pietus pagal sutartj. nepatyrei!. Tikras specialistas, ar
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
,prie parapijos pikniko, kuris merikos Šveicarija. Taip pat
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Avenue
Tęl. Republic 7868
i tiltų dabar lenkai pradėjo sa-p;’t°Dių daiktų.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Namuose 2-4 po plet, ofise 8-8 v. v. Jums kenkia, ar kur skauda, bet
įvyks rugniučio 18 d. Oer- • laukiama sugrįžtant iš atosto-:
pasakys pats, po pilno lšegzami, vintis: laiškus rašinėja, ii- į Tikimės turėti skaitlingų
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
navimo. Jus sutaupysit laiką ir
nausko darže. Vakarykščiame ' gų kun. P. Gasiuno.
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
sveikina, kaipo savo tautietę.1 publika iš vietinių ir iš kitur, iKes tel Van Euren 635S
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
susirinkime dalyvavo atstovų1
--------------Tel. Canal 025/ Res. Prospect 6659
I P-lė Mikuškaitė žada “Dr- APač buvusių vvestsid iečių.
jie neturi reikalingo patyrimo, su
iš naujų draugijų. Rengėjų u-' Draugijos savo susirinkirėdymui žmogaus kenksmingumų.
Pikniko Rengėjai.
augę” protestų išnešti. Sako, į
Mano l:adlo — Scops — Itaggi
upas kuogeriausias ir pilna muose daug kalba apie FedeX-ltay Roentgeno Aparatas ir vi
aš esu lietuvaitė1, o ne lenkė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siškas bakteriologlškas egzamina
pasiryžimo surengti nepapras-! racijos Kongresų, kuris įvyks
VISŲ DOMEI.
vimas kraujo atidengs man Jūsų
ir tegul tie ponai ramybę duo
Sulte
206
1579
Milwaukee
Avė.
Ciceroje. Klfebonui paraginus
tų piknikų.
tikras negeroves, ir jeigu aš. pa
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Brunswlck 0624
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
! renkama atstovai ir tokiu bu- da.
1821 SOUTH HALSTED ST.
i
Brighton Parkę — Apašta-, valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. lr gyvumas sugryš jums taip kaip
Rap.
du tikimasi, kad musų koloni
ai i i
i
| kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai. buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
įlystos Maldos draugija renge-lpo pietų.
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
ADVOKATAI:
Valandos. 11 ryto iki 3 po pietų
ja, bus skaitlingai reprezenkraujo,, nervų, širdies, reumatiz
• si prie išvažiavimo į Mar-' "
t iki 8:30 vakare
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
! tuojama.
pnų
plaučių,
arba
jeigu
turit
ko

PIKNIKAS PAVYKO.
fjuette parkų. Vienok dėl kaikią
užsisenėjuslą,
įsikerojusią,
Bruzdelninkas.
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
--------------'kurių aplinkybių išvažiavimas
4910 So. Michigan Avenue
net gabiam šeimynos gydytojui,
1 North Side. — Liepos 21 bus ne parke, bet parapijos .
m
neatldėliokit neatėję pas mane.
Išklausyta ligonių lankyto
jų raportai. Paskui buvo ra
portas išvažiavimo, kuris da
vė pelno $50.00.
Dabar, kai moterys ir mer
ginos priimamos,
draugija
vadinsis: Susivienijimo Broįlių ir Seserų Lietuvių dr-ja.

DR. S. A. BRENZA

DR, A. RAČKUS

I

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. L. YUŠKA

DR, S. BIEŽIS

DR. T. DUNDULIS

DR. P. Z. ZALATORIS

A. L DAVIDONIS, M. D.

JOHN KUGHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

18 KOLONIJOS ŽINUTĖS. i d. Šv. Mykolo parapijos pik- darže. Vadinas, nereikes me- ,r ,

n

. ,,

DR. CHARLES SEGAL

DR. J. E. ZAREMBA

,

pavyko. ‘ Dievas davė kam toli važiuoti, nes kaiku- Į &1'\
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016
’
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Pereitų šeštadieni čia buvo gražių dienų, taigi visi par. i
29 W. JACKSON BOULEVARD
: šventadienio ir ketvirtadienio
Arti State Gatvės
vestuvės. Lietuvių jaunimas linksmi dirbo, kaip viena šei-į
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7
buvo pabroliais. Per dienų rnyna. Ir dabar galime džiau j
Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 1
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
OPTEMITRISTAI
linksminos. Neapseita ir be'gtis tuo pasidarbavimu, nes' Liepos yra smagiausias mėnuo.
J
po pietų.
kare. SeredSKUis ir Pėtnyčio. .
„.
_ .
į
. . v.
.
I Miškai, ežerai, kalnai jus kviečia,
v
_____________
svaiginančių gėrimų. Jsilinks-; gryno pelno iki šiol jau su- visi jaučia, kad gyvenimas malonus.
mis nuo 9 iki 6.
minę grįžo namo. Eidami už- daryta $750.00. Tikimas, kad ^^au^NeS ųSuSms i
OFISAI:
i gadinti
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashlngton
puolė ir sumušė ramiai prie ,bus da daugiau.
įgadinti
jūsų
gyvenimą,
pašalinki

nikais

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

JOHN B. BORDEN
(John Bagriziunas Borden)

,

ADVOKATAS

GYVENIMAS MALONUS

,

įjuos!

savo namo sėdintį K. Bladikų.
Piknike buvo daug svečių i TRINERIO KARTUSIS
Žmogui visų veidų sudaužė.
iš kitų kolonijų, ir buvęs kleb. I
VYNAS.
Gėda tau jaunime, kurį taip kun. Baltutis atsilankė, UŽ kų >’» tikra pagelba. Jis išvalo vidurius, i
>1 •
v •
•
v. t
. palaiko atdaras žarnas, teikia sveiką
elgėsi.
nortllSl(i'16cifl.l JHI11 sirdlIlįęHl miegą. Visose aptiekose.

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

dėkoja. Mes neužmiršime paTelephone Randolph 6727
Serga M. Rimkus. Guli Au- remti tų, kas mus remia,
į4 ■ D ■ ■ ■ R ■ ■ ■ ■ ■ » !
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. gustano (? Red.) ligoninėj.1 Ačiū ir kitiems svečiams,
Turėjo operacijų .ant “goite- kurie mums gerų širdi ir ar-,
- .. ....
.
Telephone Roosevelt 9090
I .
_
° /
l_
Neslkankykite—aavęe, skauaI,
mala, Reumt-izmu, Sausgėle.
Sveiksta ir neužilgo ža-įtimo meilę parodė,
Namie: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9800 rio
.
ii-.,
.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
da parvažiuoti namo.
Acill darbininkams, kurie O— raumenų sukimu: nes skaunergingai piknike dirbo; Mo-1- dėJ,mal DaIk,na kuno <yvyb’
lr dažnai ant patalo paguldo.
Serga J, Gereltauskas. Buvo terų Sųjungos kp., kuri Sau
CAPSICO COMPOUND mo; g stla lengvai prašalina vlršml(Juozas J. G rišius)
šv. Juozapo ligoninėj. Dabar niai dirbo ir nemaža pelno
nėtas Ilgas; mums šiandie dauadvokatas
randas
namie.
padare;
musų
biznieriams
ir'"
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
profesionalams, kurie parėmė;1H pa<t* 8Bo arba dvt ui h.ib.
Telef. Boulevard 2800
Dukart tvirtesnė 75c.
RESIDENCIJA:
Sergųs A. Šimkus yra pa- parapi jonams, kurie parodė ■
8515 So. Rockvvell Street
Knyga: “flALTINIS SVEI
Telef. Republic 9723
KATOS" augalais gydytles, kai
vieto ligoninėj.
daug geros širdies. Kurie pik
na 89 oentų.
nike dėl vienokių, ar kitokių'.*
Sergųs I). Svaikauskas, bu-priežasčių nebuvo, gražiai pa-Į*
\ o akių dispensery. Dabar na- sirodvs per parapijos 25 mJ®
2259 Scnth Halsted Street •

■Reumatizmas sausgėlą

’ JOSEPH J. GRISH

Justin Kulis

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

line

jubilėjų.

127 N. Dearborn Street
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 Iki 9 vakare
88 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5960

6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS
134 Norlh LaSalle Street
CHICAGO. ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Lacal Office; 1900 So. Union Avo.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

A- A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. I4i Šalie St., Room 2191
Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
Vakarais
■241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 9862
1-9 ▼. ▼. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčloa

Liepos 15 d. mirė P. Dvaranienė, Streeter (? Red.) ligo
ninėj, po sunkios ir skaudžios '
operacijos. Buvo jauna mote
ris, 34 m.
Laidotuvės buvo liepos 18 1
d. iš airių bažnyčios (ant 55 Į

ir Kedzie avė.), kur atlaikyta*
trejos šv. Mišios, prie trijų
altorių. Palaidota šv. Kazimie
ro kilpinėse.
Paliko vyrų, du sūnų ir vie
nų dukterį.

Rap.
Dievo Apveizdos Parap.Siisivienijimo Brolių Lietuvių
draugija laike pusmetinį susi
rinkimų, litųios 14 d., pampi .

Įjos mokyklos kambary.

Tada

visiems

bus,«

CHICAGO- ILL.

(■■■■BaNaaN

CUNARD LINIJA LIETUVON
G.relČlausl plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai IS New
Yorko Į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

o paskui sau žemi u į Kauna.
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai į Londo
ną kaa Pėtnyčlą nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios
klesos laivakortės J abu ga-

MAURETANIA

lu iš New Yorko J Kauną |203
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis. mandagus tarnavimas. Del
kitų Informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rašykite
tiesiai pas:

CUNARD 1INE

■
■

Lietuvis Akių Specialistas
Palengvins aklų įtempimą ko
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo,
nervuotumo, skaudamą aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regystę ir tolimą regyste.
Prirengiu teisingai akinius vi
enose atsitikimuose, egsamlnavltnas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 19 ryto iki
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AV2.
Tel. Boulevard 7589

25 METĮĮ PATYRIMO
JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

ŠV. KAZIMIERO KAR. DRAUGIJA

NEDELIOJ, LIEPOS; (JULY) 28, 1929
SVILAINIO FARMOJ, JUSTICE, ILL.
Priešais Tautiškos Kapines
Inėjimas Visiems Veltui
Visus širdingai kviečiame į š) išvažiavimą.
KOMISIJA.

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4848 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

DR. V. A. ŠIMKUS
Chirurgas

ir

Akušeris

3343 SG. HALSTED STREET
N uo 2 — 4
7—9 vakare

P. P-

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 24
metus kaipo patyręs gydytojas, chi

rurgas ir akušeris.

Gydo stygius
lr chroniškas 11gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Iiay ir kitokius
elektros prietaisus.

i

Ofisas ir Laboratorija
1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 6 Ik, 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 ltez. So. Phore
2238.
Jei
neatsiliepiama,
šauk
Randolph 6800.

1222

DR. MAURICE KAHN

DR. G. I. BLO2IS

Gydytojus ir Chirurgas

Canal

dentistas

2201 West 22nd Street

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

(Kampas Leavitt 8t.)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Yards 0994

DR. A. J. OUSSEN
Lietuvis Dentistas
1179 MILWAUKĘB AVENUE
Valandos; 9-18, 1-1, 4-8:29
Sekmadieniais tr trečiadieniais
pasai susitarimą.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių
Platt £ldg„ kamp. 18 St 2 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:89 va
karo. Seredomia nuo 9:30 lkl 12 v.
ryVx Nedėllomis nėra skirtų
valandų Room 8.
Phone Canal 9482

1401

Netoli Morgan Street

Tel. Brunsvvlck 9624

1801 South Ashland Avenue

Boulevard

Gydytojas,

DR. A. J. BERTASH

Tel.

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

numeriu

pietų: 7—8:30 vakare
Nedėiiomis 10 iki 12
TELEFONAS MIDVVAY 2880

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DENTISTAI

po

SPECIJALISTAS

Nedėiiomis
Susitarus

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo, 1 iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Rea. 3201 S. WALLACE STREET

ofisą,

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

Valandos:

Bpeclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

Chicngo, III.

Rengia

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

346 No. Michigan Blvd.

METINIS 1SVA2IAVIMAS

ir

savo

4729 S. Ashland Avė.

1 Tel'
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd. Į
Tel. Cicero 6G2 Tel. Kedzie 2450-2451

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Central

Perkėlė

Rezidencijos Tel.

Plaza 3200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakaro.
Nuo 10 iki 12 diena.
Nuo 2 iki 3 po pietų.

Ofiso Tel. Vlctory >687
Of. lr Rez. Tcl. Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
Tel. Lafayette 8829

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue

8133 8- HALSTED BTREET
Antras ofisas lr Rezidencija
6504 3. ARTE8IAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo
7- 9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-4
po plet: Utai n. Ir Subat Nuo
8- 9 vak. šventadieniais pagal satarįma.
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1
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PRANEŠIMAS.

Paskutinį liepos mėnesio tre
X Nikodemas Karlaviėius
ir .Juozas Dabravalskis, West čiadieni 31 d. Aušros Vartų
Sidės smarkus biznieriai išvy par. svetainėje 2323 W. 23 PI.
Chicago, IJ1. įvyks nepapras
X K. (Jličius, gyv. 3433 So. ko vakacijų j AViseonsinų ir
tas Marijonų Kolegijos Rėmė
Emerald avė., dėl nesveikatos, atsidūrė netoli Kanados rube
ju susirinkimas lygiai 8 vai.
negalėjęs būti “Draugo’’ pik žiaus. Ten ilsėsis, medžios, žu
vakare.
nike, įteikė “Draugui” $1.00. vaus, maudysis, ant saulės deBus pasakyta tinkama praK. Gricius nėra turtingas, bet j ginsis ir su dideliais laimėji
rudeni-‘ka!ba
ištrauktas laimingas

žinių žineles

VAKARINIS PIKNIKAS.

karu ir kapelionu;
Šleinis, Naumiesčio vikaras dar bue baigias šiemet. Neū
— Ylakių vikaru, kun. K. Ste jasis tiltas kaštuos apie 6OO
ponavičius, naujai įšvęstas, iš 800.000 litų.
“R.”
leidžiamas užsienin tęsti mok
slo.
“R.“
ATBĖGO LENKŲ KA

North Side. — North West
Amerikos Liet. Politikos Kliubas rengia vakarinį piknikų
šeštadieny, liepos 27 d. Dam
brauskų farmoj, netoli Willow
Springs. Piknikieriai išvažiuos
TILTAS PER NEVEŽĮ
3:30 vai. po pietų nuo šv. My
kolo bažnyčios. Į piknikų pra Susisiekimo ministerija pro
šomi visi. Važiuojant imti Ar- jektuoja Kaunas—Raudondva
cher Ave iki Oer’niausko dar. ris kely pastatyti per Nevėžį
paskuį privažiavus pirmų moderniškų pastovios konscenienfjjų kelių pasukti i de- trukcijos tiltų. Kadangi ta
*jnę jr
jau |jUS ženklų ro- krvptimi eina didelis autobudan£i,j į farmų, kur piknikas sų susisiekimas su Klaipėda,
įvyks
manoma statybų varyti visu

kinosi, kad atvykęs savo va
lia, nes esąs baltgudys ir ta
rnauti lenkų kariuomenėj ne
norįs.
“R.”
Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Ulsella šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

REIVIS

Lenkų pasienio Korpuso 6
brigados 22 batalijono kareivis Yladimir Sacboniu ginkluotas jierėjo per administracij08 linijų mūs pusėn ties šėštuoju rajonu. Sulaikytas aiš-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

turi daug užuojautos katuli-Įmais grįš į “Draugo”
4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889
nį piknikų su dovanomis ir vajaus bilietas, kuris laimės
kiškos spaudos reikalams.
auksu $100.00. Kas nori saX J. K. Milius, lietuviškų papasakos apie savo nuotivo laimę išbandyti, lai pasisfilmų gamintojas, iš Lietuvos kius AVisconsino miškuose.
PRANEŠIMAS
X 6v. Antano par. pikni kubina gautuosius Vajaus birašo, kad ten žmonės oru ir
Turime
garbės pranešti lietuviams,
lietus grąžinti. Rėmėjų Cenkad mes dabar esame paskirti par
derlium patenkinti, Kaune kas jau užriktuotas. Makabidavinėti naujus NASH “400’’, kurie
tras nuoširdžiai dėkoja vi
vadovauja
pasaulyje
automobilių
viskas esą gražioj tvarkoj, po liai, trokai — dideli ir maži
vertybėje.
Mes
telkiamo
visiems
siems, kurie prisidėjo darbu
teisingų patarnavimų.
visas miesto dalis
lakštų sustatyti su įvairiomis dova
REIKALINGA Mergaitė, i
Automobilių sales rulmis atdaras
ir pinigu, kad Kolegijos va-> LOFT. INC. KOMPANIJA.
vakarais ir šventadieniais.
daug autobusų, kauniečiai esu nomis ir su lietuviškais saly gyvenanti Roselande arba aw kiek pa-1
Parsiduoda geselino stotis
švariai pasirėdę, vyrai vaikš dainiais. Tik laukia valandos, !*“
pielinkėj, mokanti “shortBALZEKAS MOTOR
vyko, sužinosite liep. 31 d.'
,
Ši
kompanija
yra
viena
iš
b
a
nd
”
ir
rašyti
ant
masinė-]ant
Cottage
Grove
ave.
arti
kada
su
orkestrą,
švilpynėmis
į
čioju daugiausia be kepurių.
SALES,
tame susirinkime.
didžiausių
Amerikos
saldainių
jg
s
o
fį
so
darbo.
Kreipkitės
Marąuette
Rd.
Gera
vieta
leisis
į
Bergmano
daržų.
Bus
Žemė jau esanti pabrangus ir
4030 Archer Avenue
'kompanijų. Ta kompanija ple- laišku
(bizniui, parsiduoda bargen
vis brangstanti. Toliau rašo, ten ir Mariampolės kupčius
Tel. Lafayette 2082
EXTRA.
čip savo veikimų ir bizni po
-pigiai. Del platesnių informa
kad Palangoj rodysiąs Lietu su rūgščiais pipirais.
‘DRAUGAS’
visas valstijas. Atidarinėja ne j
X Visi pirmojo “Draugo”
cijų atsišaukite:
vos valstybės prezidentui ir
J. P. W.
Langams užlai
Federacijos Chicagos Aps vien saldainių krautuvės, bet
dos 35 colių pla
A. N. MASULIS & CO.
kitiems augštiems ponams ju- pikniko tikietų platintojai
I . ■ I
tumo 7 pėdų Il
kričio prieškongresinus, svar ir restoranus. Tai pagarsėju
6641 So. Western Ave.
gumo
visokių
domus paveikslus iŠ Amerikos prašomi iki liepos 31 d. atsisY
bus susirinkimas įvyks antra- siai kampanijai
spalvų tiktai 59c.
vadovauja
Telef. Republic 5550
kaityti. Kaikurios kolonijos
.
lietuvių gyvenimo.
Taip-gi imam or
i
tuoj
po
pikniko
atsiskaitė.
Ik«*
“
'*
30
4
1
"
’
“
8
’
ataBd
»
AKred
R. Miller. Jis yra tos
derius ant speX Gimimo Panelės Šv. par.
cialnų
užlaidų
komP^> Ridentas ir ro
pigiai.
piknikan, kaip girdėti, iš vi šiol žinoma, kad daugiausia vflJtareDaržų laistoma
=
W. 23 PI. kuojamas vienu iš gabiausių Savininkas R. Andrellunas
sur rengiasi vykti. Rengiasi tikietų išplatino Bridgeporte j°s svetainėj,
roberlnė
paipa
Kviečiami atsilankyti gerb. biznierių. Tos kompanijos šėUžlaikau visokių auk- 1
% colių storumo
biznieriai, darbininkai, profe p-lė Staražinskaitė.
elnių lr sidabrinių dal- •
tiktai 9Į4c. pėda
Del
žmonių,
kurie
perka
su
<tų, vėliausios mados
..
.
,
St. Louls
"Dutch Boy”
white
X Nuo rugpiueio 1 d. prasi- kunigai, parapijų ir draugijų rai yra jjew Yorko biržoj
sionalai, vyrai motęrvs ir vai
adio. pianų rolių, re- apsigalvojimu. Mes turime ke lead 100 svarų ........................... $11.50
kai. Juozas Berkelis iš North deda rudeninio “Draugo” piki®4®^“ 1)61 veikejailistuojami ir jie augštai laikoTurpentine ................. 80c. gal.
SdžVir muzikė lėtų
letų labai puikių naujų na- Pure
....
.
-A
prašoma atsivežti naudingu si.•
Pure Boiled Linseed Oil
Sidės issijuoses visa savaite <uko tikietų platinimas. Dar- 5_
‘
lnstrumentus.
98c. Galionas
mų, šie namai yra biskutį kiKongresui sumanymų.
PRISTATOM VISUR
darbavosi, kol išlavino mišrų huotojai, kurie dar nėra tikie2650 VVest 63rd St. Chicago. tokesni, nes yra daugiaus pri
Valdyba.
vilniečių chonj. ir pasirodys tų pasiėmę prašomi taip paTelefonas HEMLOCK 8380
taikinti prie dabartinių laikų,
piknike su savo stipriais bal- daryti. Daugiausia tikietų iš
3 iš tų namų yra keturflačiai,
4414 So. Rockwell Street
racijos 3 skyriaus mėnesinis
gaiš. Bus ten visokių laimėji- platinusieji gaus dovanas,
tai
yra
2
flatai
po
4
kamba

Chicago, Dl.
Marąuette Park. — šv. Kamų, bus lietuviškų saldainių į X &v. Antano Dr-ja iš Ci- susirinkimas, kuriame turime
rius
ir
2
flatai
po
3
kambarius,
Telefonas Lafayette 4689
.
ir kitokiij gerybių ir pagerbi- įcero> UI, savo par. piknike pasirengti prie Seimo, busian- z’ni^ero Akademijos Rėmėjų
visi
kambariai
yra
labai
dide1
—
.......... -................ ■
PELNINGI BARGENAI!
tikisi laimėti dovanų už ge čio Cicero, III., ateinančio rng- 8 skyriaus mėnesinis susirinmas piknikierių su maršu.
Savininkas yra priverstas Ii ir erdvus. Prie kiekvieno J VAIRUS KONTUKTOB
riausių pasidarbavimų. Ta dr- piučio 20, 21 ir 22 dd. Tad mu- kimas lvyks penktadieny, lie greitai
parduoti už nužeminta namo yra ir mūriniai garažai
7:30 vai. vakare, Gija piknike ves barų ir turės sų parapijos visų draugijų dar P°8 ^6
<iRABORIAl:
kaina bizniavų lotų prie mili3 karų. visi namai įrengbuotojai bei jų pavaduotojai lu’mo Panelės Šv. par. auditožemaičių chorų.
teatro ti sulig vėliausios mados, štyBuvęs vedėjas Brldgeport Palntlni
(2500 sėdynių). Labai gera vie
'
teužeina susirinkiman.
į
k
ft Hardware Co., datar perėmė visą
ta
dėl
“
Hot
dog
ir
minkštų
rau
apšildomi,
su
bungalow
X Kitų sekmadienyje Auš- • •
Valdyba,
bizni į savo rankas lr duoa visose šie
MUSŲ RADIO.
________
gėrimų stand” arba kitokio stogais, gražiai išdekoruoti, biznio šakose pirmo* klesos pator
ros Vartų parapijos piknikenavlmų.
Town of Lake. - šv. Frau- Į>“#- Stf’^aidaviratū plestenloti Amoniai, Steel
Lietuvla Graborlui
lyje
parapijos
darže,
gros
muWest Side. — Ryt, 28 lie
HARDWARE PAINTS
Patarnauja
laido
zika ir svečiaspriiminės nau-’ciSkans Rėmėjų 3 skyriaus iš- $4,(100. Ateitis rodo gerų už- oonstruction, geriausia plūmtuvėse kuoplglauaia. j
pos, tuojau po sumos Aušros
& WALL PAPER
Reikale meldžiu atjai
išpuoštame
restorane.
važiavimas
bus
Marųuette
darbi
—
naudokitės
proga,
bingas, showers, 8**™“ P«;
Vartų mokykloje musų FedealšauHtl,
o
mano i
Palnters A Decorators
Priimsime pasmlymus nuu- ėrai, rce boxes ir kiti velausi
darbu busite ūžta- į
J. S. Ramanclonls, savininkai
X Anglių kolektos aukuPark. nedėlioj,- liepos 28 d. nais
i lotus ir visokius namus jrengimai. Parsiduoda labai
nedintl.
3147 So. Halsted Street
Aušros Vartų parapijai pri Nuoširdžiai visus Įšviečiame ant gero kampinio 3
Tel. Roosevelt S61S|
pįgjai ar|ja priimsime į maiTeL Vlctory 7281
arba 2518
atsilankyti.
bizniavo muro namo su storų r b
.
duota viso $71.57.
>814 W. 23rd Place U
ir 5 pagyvenimais ant gyvos nūs mažesnį namų.
Narė.
X Rytoj Aušros Vartų pa
LIETUVIS GP.ABORIŪa
Chicago. HL
biznio gatvės. Remiu neša Turime vienų biznio namų,
Ofisas:
»
rap.
chore
išvažiavimas
į
(ža

-----------$182.00
į mėnesį. Kaina $18,4881 S. MARSHFIELD AVENUE
Namq Statymo Kontraktorlns
ge
ežero
pakraščius.
Taigi
sa

Brighton Park. — Apašta- 000, vertas $30,000 mainais. kuris randasi priešais Mar
Tel. Boulevard 927 7
Simpatiškas —
Statau įvairiausius namus prieinam*
ąuette Park kampa, šis namas
vo pareigas choras atliks 6 v. lystės Maldos dr-jos pramoto- Matykit tuojaus.
kaino.
Mandagus
—
rin
susirinkimas
įvyks
30
d.
Priimsime
bungalow
6
kam7217
S.
California
Avenue
yra
tinkamas
dėl
Meat
Marlyto per pirmąsias šv. Mišias.
lGeresnis ir Pigesw
, ,T- •
bariu mainais i beveik naujų ket ir Grocernios. Tai yra di
Telef. Hemlock 552d
liepos, 7 vai. vak. Visi pro- vieno ftngSto bizniavą inuro
’nis už kitų patar
štoras, 3 flatai po 5 Telefonas Canal 7288
ŠV. KAZIMIERO VIENUO moteriai malonės atsilankyti, namų su 5 kambariais užpa- delis
navimas.
Graborius ir Balzamuotojas
O rugp. 2 d. bus visos drau- kalyje ir karšto vandenio šilu- kambarius ir 2 mašinų muro
LYNO NAUDAI — ME
gijos susirinkimas tuoj po "!a-. ^era vieta vlsokia,n blz* garažas. Visas namas įrengtas
Mes sutei
TINIS PIKNIKAS
kiam manda
Mallavojlmo Kontraktorlui
RUGP. 4 D.
Šv. Jėzaus Širdies pamaldų., Su viriSminėt9iK
gų, draugišką
viršminėtais reikalais
reikalais sulig vėliausios mados. ParPAGRABŲ VEDĖJAI
Dažų lr Popleros Krautuvė
patarr.avimą.
duosime labai prieinama kaina 2984 8. LEAVITT 8T.
Chicago
Nepamirškite.
matykitės su
Didysis Ofisas:
Iv
Patarnavimas
Joseph
Yushkewitz
(arba mainysime.
Metinis piknikas, rengia
4605-07 So. Hermitage Ave. visose Chica
Koresp.
3347 Archer Ave.
gos dalyse Jr
Tel. Yards 1741 Ir 1742
mas Šv. Kazimiero Akademi
Turime dar viena biznio
priemlcsėuose.
Chicago, III.
SKYRIUS
jos
Rėmėjų
Dr-jos,
Šv.
Kazi

HARDKARK STORI
RED.
ATSAKAI.
Grabai pigiai
Valandos: Prastadieniais nuo namų, kuris randasi ant 71st.
4447 So. Fairfield Avenue
(I y. -.m. .41 * « 11
I
A. z 1I
net už $25.
Palnt, Oll A GIom
miero Vienuolyno naudai į9 iš ryto iki 9 vakaro. Nedėl- Street, tai yra 2 nedideli Sto
SKYRIUS
*701 West 47th Street
OFISAS
1410 So. 49 Ct, Cicero
- P° P^b.1-_____ rai, 5 po 3 kambarius flatai
vyks sekmadienyje, 4 d. rug Ulei Skarulienei. Tamstos
Tol. Lafayette 1887
8238 South
Tel, Cicero f794
Halsted St
pjūčio (Augusto), 2 vai. po pasveikinimo eilėse nėra nei PARDAVIMUI AR MAINY ir 2 mašinų muro garažas.
SKYRIUS
Vlctory 4988Phone Virginia 2054
3201 Auburn Avenue
89
pietų Marąuette Parke. Bilie-. trupučio eilevimo taisyklių,
Tel. Boulevard 3201
MUI.
JOSEPH VILIMAS
Rendos;
tai iš anksto skleidžiami ko-j dėl to ir laikrašt. negalime dė4424 So. Rockwell st,
Namų Statymo
1 f1.....................$45.00
lonijose tam piknikui. įžanga ti. Jas pasiuntėm M. S. 14 Tlemsticbing ir fancy goods
Virginia 1290
Kontraktorins
2 fl........................ $45.00
su išlaimėjinm ir vakariene Seimo rengimo komisijai, kuri krautuvė. Geras biznis mote
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
4556 So. Rockwell Street
3 fl.................... $45.00
rims, išdirbtas per 2 metu.
CHICAGOJE
tik 50c. Visas pikniko pelnas be abejo perduos Seimui,
I.
J.
Z
O
L
P
Laidotuvėse
pa
4 fl.................... $45.00
Rokuosirn tik už stakų, nieko
Tel. Boulevard 8114
eis seserų koplyčios dekoravi
tarnauju
geriausia
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
1
štoras
.........
$40.00
nerokuosim už biznį arba j
lr pigiau negu kiti
VEDtJAS
mui — malevojimui,
M. YUSZKA & CO.
KUNIGŲ PASKYRIMAI
tedel, kad prlklau2 štoras........... $40.00
“
listų
”
.
Mainysim
ant
karo
ari
PLUMBING A HKATIMG
1650 We«t 48th Street
uu prie grabų 14TELŠIŲ VYSKUPIJOJ
Nuoširdžiai prašome visų

DIDELIS BARGENAS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

T

TĖMYKITE.

JOHN DERINGIS

PRANEŠIMAI.

NAMAI - ŽEMĖ

J. S. RAMANGIONIS

S. D. LAGIIAWICZ

EZERSKI

M. ZIZAS

A. PETKUS

PETRAS CIBULSKIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

V. PAUKŠTIS

rn

J. F. RADZIUS

dlrbyntėa
Kampu 48th lr Paulina Sta
OFISAS
Tel. Blvd. 5208
8(8 West 18 St
Nulludimo valandoje
kreipkitės
Tel.
Canal
8174
prie manei,
patarnausiu slmpatlBSKYRIUS:
S2S8
kat, mandagiai,
gerai
lr pigiau
So. Halsted Street
negu kitur. Koplyila dėl >ermenų
Tel. Vlctory 4088
dykai.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes n įtari
me Išlaidų užlaikymu’
įkyrių.

Nauja, graži k*
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1198

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIU8 IR
BAL8AMUOTOJA8

Tur’u automobilius
visokiems
rei kai imi. Kaina prieinamo.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Dl.

2 garažai .... $14.00

troko.

Sesučių Kazimieriečių prietelių ir rėmėjų savo atsilanky-

Taip-gi didelis lotas BrookKun. J. Butkus, naujai įšis yra naujas namas, visas
mu paremti šių vienintelę me- švęstas —- vikaru į Viekšnius; fielde, 20 mailių nuo Westem į§renjuotas Parduosiu prieikun. V. Gerasimavičius. nau- Electric,
jai įšvęstas — vikaru į Švėk4357 So. Mozart St.
Piknikas pasižymės įvairu
Tel. Lafayette 1540
šnų; kun. J. Eičas,’naujai įmais ir valgių bei gėrimų ap

Kaipo

lietuvio, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4894 80 PAULINA

hnę pramogų.

narna kaina arba mainysiu. Vi
si viršpažymėti namai randasi
arti
Marąuette
Park, arti
švęstas —i vikaru į Plungę;
mokyklų ir bažnyčių.
stumu. Viskas koskaniausia
EXTRA 3 PUIKIOS UKES.
kun. St. Sakutis, naujai įšvę
Del platesnių žinių pašauki
pačių sesučių suruošta sutai stas — vikaru į Naumiestį; Turi būt parduotos už trečia
te arba atsilankykite ypatišsyta.
kun. B. Pąvilanškis, vikaras <i«lj «<«« > kainavo į truni-

Prašom nepamiršt rugpiuČio
4 d. Visi pasimatysim

Linkuvos vikaru; kun B. pų laikų. Jei nori pasinaudoti
e

__

lzi.Ln

I>ve

n tV»n nzl/\l ■

šiame Lašas, Viekšnių vikaras ir ka- ffera Pr<)ga matyk mane Lie-

gražiame piknike — Marąne- jjelionas — Šačių vikaru; kua. pos 27-28 antros lubos.
Pr. Bajerčius, Ylakių vikaras
P- D. ANDREKUS
tte Parke.
Kvieslys.
,ir kapelionas — Viekšnių vi-,3052 W. 54 St.
Chicag.o

*

JOHN PAKEL & CO.
(Pakalnis)
2621 West 71st Street
Telef. Hemlock 0367

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieniu dien*
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 8600.ono no
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 8788-0718

