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Katalikai paaaullonya turi kilnų nldavinį, — lnefttl 1 kelmynas Ir j rlauoment Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. Jėzaus Širdies vlelpatavlmas milijonų širdyse — tai musų
užduotla "Draugas'’ padės jums tą
apaštalavimo
darbą atllktL
Užtat,
skaitykite Ir platinkite "Draugą.”

"Draugas” ■ atstovauja organizuotų
katalikų mint}, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungaa para
pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletellškl Jausmai.

-V///
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“Draugas” 2334 So. Oakley Aožimm
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SIAME PIRMU KARTU GAMINAMOS F1LMOS

ORLAIVIS “GRAF ZEPPELIN”
ATSKRIDO^ AMERIKĄ
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Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
M
KLAIPĖDOS KRAŠTO
BIUDŽETAS PRIIMTAS

i KLAIPĖDOS KRAŠTO GU
BERNATORIAUS PRANEŠIMAS

Klaipėda, VII-17 (Elta).
Liepos 15 d. Seimelis galuti Klaipėdos krašto guberna
nai priėmė šių metų Klaipė torius šiomis dienomis pasiu
dos krašto biudžetą, prieš lie ntė. krašto direktorijai raštą,
tuvių bloko ir darbo partijos kuriuo jis reikalauja, kad di
atstovi} balsus. Biudžetas su rektorija imtųsi atatinkamų
SIBERIJOS-MANDŽIURIJOS PASIENY
balansuotas 18,606,150 lt. Pa žygių, kad Klaipėdos krašto
BOLŠEVIKAI ŽUDO KINIEČIUS
prastos biudžeto pajamos su- notarai surašinėtų aktus su
M
j daro 18,436,150 Jitų ir nepa- lig klijentų reikalavimu abiem
M
VOKIEČIŲ ORLAIVIS AT
Už J. EUROPOS VALS
‘i L
| prastos 170,000 lt. Išlaidos — kalbom. Ligšiol notarai aktus
TYBES
SKRIDO J AMERIKĄ
(paprastos 17,297,850 'litų ir surašinėdavo tik vokiečių kal
ba.
“R.”
nepaprastos 1,308,300 lt.
PARYŽIUS, rugp. 4. —
LAKEHURST, X. J., rugp.
M
M*-:
Posėdžio metu seimeliui bu
4. — 1 vietos karo laivyno Francijos ministerių pirminiu
SB
vo Įteikti du skuboti pasiūly 1 BŪRINIŲ ŽVEJŲ LAIVŲ
orlaivių stoti šiandie atskrin kas Briand ima darbuotis už
LENKTYNES
mai — abu volkspartei. Pir Į
da žinomas vokiečiu - -’^ivis Jungtines Europos Valstybes.
mas pasiūlymas skamba taip;
Tam tikslui jis planuoja su
“Graf Zeppelin.”
šrj
Būrinių žvejų laivų lenkty
“Ateinančio seimelio posėdžio
Orlaivio pasitikimui ir nu šaukti Europos valstybių kon
nės
įvyko liepos 11 d., ketvir
darbų tvarkon įtraukti atverleidimui čia viskas pilnai pa gresą.
Krutomiems vaizdams filmos Siame gaminamos iš tos šalies istorijos. Bus atvaiz : tinimo įstatymą tokioj pat fo tadienyje, Juodkrantėje, ku
Einant sumanymu, pirmiau duota siamiečių civilizacijos pažanga pradėjus senovės laikais, kada į tą šalį ėmė
ruošta.
rmoj, kaip jis buvo šių metų riose dalyvavo apie 50 laivų.
Be 40 vyrų Įgulos orlaiviu šia Europos valstybės turi veržtis baltieji žmonės, ligi musų dienų.
kovo 23 dieną priimtas, pa Lenktynes laimėjo žvejys Teatvyksta 18 keliauninkų, tarp būt sujungtos ekonomiškai.
leikis. Klaipėdos direktorija
PERSASLYVIŲ DERLIUS kartotinai jį svarstyti.” Šis
Paskiau bus pagalvota apie ' tasis Tėvas nauju vyskupu ,
kurių yra dvi moterys.
lenktynėms buvo paskyrusi
pasiūlymas priimtas.
paskyrė vyskupą Noel de
ILLINOISE
Be kitko atvežama pasta ir politinę sąjungą.
Cleene.
,
Tuo būdu atvertinimo įsta 200 litų dovaną. Į lenktynes
įvairių prekių.
Persaslyvių (peaches) der tymas bus svarstomas seime iš Klaipėdos buvo atvykęs di
AREŠTUOTI 6 POLICOrlaivio komendantu yra BOLŠEVIKAI ŽUDO KINIE
Dabar atgal gryžo. vysku
rektorijos narys p. Reizgys,
lius Illinois valstybėje šįmet ly trečią kartą.
ČIUS.
Dr. 11. Eckener.
pas veteranas. Gryžo į savo
uosto direkcijos narys p. BoA^>NA1
labai didelis, kaip angliški
Antram pasiūlyme volkspa
mylimąją dirvą, ne kaipo val
rchertas, policijos viršininkas
TOKYO, rugp. 4. — Iš Ifar dytojas, bet kaipo “papras
C’hicago Ix)wn stoties šeši laikraščiai pažymi, istorinis. rtei prašo krašto direktoriją p. Šneideraitis ir kiti.
FINANSINIS EKSPERTAS
K.
bino, Mandžiurijos, praneša, tas kareivis.” “Aš užimsiu policmonar atestuoti ir bus
PAŠALINTAS
Būsią apie 3,700 vagonų. sustabdyti mokesčių ėmimą
kad Amūro upėje bolševikai vietą kur kokiam centre,” sa pavesti “grand jury.” Tai į- Jau pradedama skinti. Kele- sulig mokesčių įstatymo dėl
ATSTATĖ GAIRĘ
ROMA, rugp. 4. — Iš Ita užgrobė kiniečių garlaivi. Du kė atvykęs vyskupas, “kadan vyko einant teisėjo Jonas pa- tas rėksčių bus pasiusta pre- nejudomo turto įgijimo 10
str., iki šis klausimas bus su
lijos politinio ir visuomeninio kiniečiai nužudyta.
gi negaliu iš vienų i kitas vie rėdymu praeitą šeštadienį. J zidentui Hoover.
Prieš porą dieni} buvo pra
reguliuotas naujo įstatymo.
Bolševikai, sakoma, turi su tas kilnotis. Tik jauni vyrai
aktivumo ministerių pirminiu
nešta, kad Ukmergės apskri
Chicago Lawn policija areš
(10 str. liečia daugiausia akci
kas Mussolini pašalino finan ėmę kelis šimtus kiniečių. Ki gali leistis per balas ir pel tavo du jaunu vyru, Įtariamu
Chicagoj lakūnai siekia
nes bendroves. Šis pasiūly ties trečiam rajone lenkai bu
sini ekspertą Ernesto Belloni, nija reikalauja juos palinosuo kes.”
rekordo
automobiliaus vogime. Prista
mas buvo atmestas. Kitas sei vo perkėlę į mus pusę vieną
buvusi Milano majorą. Sako t i, nes j tai atsižvelgus, dery
tė abu į stoti ir skaudžiai
Trys lakūnai: Mossmen, melio posėdis pavestas sušau į gairę. Dabar gairė vėl įstaty
ma, jis išeikvojęs dideles pi bų vedimas negalimas.
IŠNAIKINTI ŠLAPIAI
apmušė reikalaudami prisipa Herren ir Steele, dideliu Det kti prezidiumo nuožiūra.
ta į senąją rietą. Bare ramu.
nigų sumas.
žinimo.
“R.”
roito orlaiviu (monoplanu)
! BUKOBA, Tanganyika tePenktadieni jie pristatyti vakar Municipal stoty pradė
ŠIAULIŲ KOMUNISTŲ
Įritorija, Britų Rytinė Afrika.
ATGĮJA UGNEKALNIS
teisman. Tenai)jie pasisakė, jo siekti rekordo ilgiausia be
IŠPAŽINO TEISME
BĮ
IYLOS
ETNA
[— Ukerewe saloje šaitano
kad areštuoti be jokios prie- pertraukos skrajoti. Kitu orMELAVUSI
j Gabrieliaus valdoma neprikžasties ir buvo mušami be • laivių jiems bus pristatomas Pereitą savaitę i Šiaulius
BOKSERŲ SUKILIMO
ROMA, rugp. 4. — Sicili
• lausoma viešpatija pasiliuopasigailėjimo. Vienas apmuš-Į žibalas ir maistas,
KENOSHA, Mis., rugp.
KENTĖTOJAI
buvo išvažiavusi kariuomenės
jos saloje ugnekalaiis Etna
į sarusi nuo šlapių ir kitų di
tų teismo rūmuose išsirengė
St. Louis lakūnai be per teismo sesija, kuri vietoje na — Mrs. Auna Mimmaugh p<
pradeda veikti. Iš žiočių ver
delių laukinių pavojingi} žvėir
teisėjas
matė
jo
suraižytą
PEIPING, Kinija. — Nau Į rių. Gyventojams prisiėjo
traukos skrajojo 420 valan grinėjo kelių komunistų bylas. licijai išpažino, kad 1917 n
žiasi pelenai ir kita sutirpusi
nugarą.
dų. Jie gi nori ore išbūti 700 Teismo pirmininkas buvo pu Alma, Mich., ji teisme mėli
medžiaga. Girdimi požeminiai jo Yungnien teritorijos, Chi- • statytis namelius miškuose,
gingai Rūdijusi prieš Alberl
hli provincijoj, apaštalinio bet dėl šlapių nebuvo galima. Antrytojaus — šeštadienį, valandų.
lk. Įeit. Budrevičius.
dundėjimai.
prefekto kiniečio vyskupo J. , Tad sultano parėdymu gyven (teisman pašaukta 10 policmoLiepos 10 d. teismas nagri Eicborn, kurs, einant jos tu
[nų. Areštuoti vyrai nurodė 6 Pagrobė troką su sviestu nėjo Manšos Šapiraitės bylą. liūdymu, apkaltintas žmogži
Ts
’
oei
motina
ir
brolis
bok

MAŽINA LAIVYNĄ TARPtojai atliko medžioklę ir šla
seri}
sukilimo
laiku
1900
me
ŽEMIŲ JŪROJ
pins ir kitus žvėris išmušė ar poliemonus. Kitus keturis pa Clinton gatvėje penki plėši Ji Šiaulių stoty buvo sugau ,dystėje ir nubaustas kalėjim
tais yra nukentėję už tikėji ba išvaikė.
teisino. Jie sakė, kad vienas
ta su valiza komunistiškos li visam gyvenimui. Eicborn į
kai
pagrobė
troką,
kuriuomi
policnionų net priešinosi mu
teratūros. Suimta aiškinosi, ra Marąuette kalėjime.
LONDONAS, rugp. 4. — mą. Motina su trečiuoju savo
buvo
vežama
sviesto
vertės
|
Sultanas
Gabrielius
Katali

šimui.
kad tą valizą jai įdavęs vie
Britanijos valdžia ateinanti sūnum vyko aplankyti savo
5,000
dol.
Vežėjas
iš
troko
pa
kų
Bažnyčion
atverstas
1899
NENORĖJO KALĖJIMO,
Teisėjas poliemonams bruta
nas žmogus ir prašęs nunešti
mdeni iš Tarpžemių jūros at kitus sūnus, kurie Sienhien
šalintas
ir
piktadariai
nuva

metais.
Valdovauja
pradėjus
NUGALABINTAS
ją į bufetą. Tačiau tardoma
liams karčiais žodžiais nurėšauks keturis karo laivus ir seminarijoj mokinosi. Bokse
1907 m. Misionieriauja Baltie dė, kad jie neverti būt polic- žiavo.
riai
abu
sulaikė
ir
patyrę,
atsisakė duoti išrodymus. Tei
juos paves tarnybai Atlantikad yra krikščionys, nužudė. ji Tėvai. Ukerewe priguli Bu- monais ir tuojaus parėdė vi
HUNTSVTLLE, Tex., rugp.
smas ją nubaudė 8 metus s.
Automobilių
aukos
Pirmiausia sūnui, motinos a- koba vikariatui. Iš 30,000 gy sus 6 suimti.
4. — Harry J. Lealiy, iikinimd. kalėjimo.
kyvaizdoj, nukirsta galva. Po ventojų yra apie 1,700 katali
481 asmuo žuvo nuo auto
Tėvelio Šero byla buvo na kas, už žmogžudystę pirmu
75 METŲ, NORI BŪT
T
to ir motina susilaukė tokio ku.
mobilių šįmet ligi rugpiūčio grinėjama liepos 11 dieną. Jis kartu teisiamas buvo nubau
Suimtos padegėjos
LAKŪNU
pat kentėtojos vainiko.
3d. Cook apskrity — Cliica- buvo sugautas platinant ko stas 50 metų kalėjimu. Jis
i
Sąryšy
su
bombininkų
areš.
....
ŠV.
TERESĖS
MIRIMO
.
........................
, .'go ir apylinkėse.
munistišką literatūrą. Jam pri I reikalavo kitos bylos ir šioj
LONDONAS, rugp. 4. —Si r Yungnien prefektūroj yra
tavnnu
policija
suėmė
dar
dvi,
SUKAKTUVĖS
teisti du metai kalėti. “R.” pastarojoj nubaustas miriop|
Horaee Plunkett, airis vete apie 40,000 katalikų.
moteriškes, kurios kaltinamos
Nugalabintas.
SURANDA PRIEŽASTĮ
ranas valstybininkas, 75 m.
namų padegime.
LISIEUX, Francija, rugp.
JONO KUPSTO BYLA
amžiaus, mokinasi orlaiviu GRYŽO, KAIPO “PAPRAS
Prieš aštuonis bombų dirbė
Chicago Heights gaisras
TAS KAREIVIS”
4. — Ateinančio rugsėjo 30 d.
AVASHINGTON, rugp. 4.- Kariuomenės teismas liepos
skrajoti. Jo draugai yra nuo
jus
ir
sprogdintojus
policija
sueis 32 metai, kaip mirusi
Susekama, kad federaliam ka 15 d. nagrinėjo Jono Kupsto sunaikino dvi publiškas momonės, kad tas jo žygis, tai
atliko
formalius
kaltinimus.
LEOPOLDVILLE, Belgų šv. Teresė Kūdikėlio Jėzaus.
Įėjime Leavenvortli kalinių bylą. Jis buvo kaltinamas, kad kvklas.
geriausia saužudvstei priemo
Kongo, Afrika. — Vyskupas Šios šventosios atminčiai bus
riaušės įvykusios dėl neturėji 1921 metais iš kariuomenės
nė.
Žuvo moteriškė
C. Van Ronsle išnaujo gryžo statoma jos vardu . katedra.
mo kaliniams ką veikti. Ka pabėgo pasj lenkus. 1928 me
PINIGŲ KURSAS
į Kongo. Pirm 40 metų, 1889 Iškilmės prasidės rugsėjo 15
George M. Keller, su žmo lėjimas kupinas ir kalinių di- tais vėl sugVjžo į Lietuvą, bet
NARŪNĄ ĮLEIS Į VAN
m., jis atvyko į Afriką ir nuo ir tęsis ligi rugsėjo 30 d. Šią na automobiliu leidosi į Wis- džiuma neturi darbo,
buvo suimtas ir atiduotas į
Lietuvos 100 litų
$10.00
DENI
■
. -—... —
'1896 ligi 1927 m. darbavosi pastarąją dieną bus pašven consiną porai savaičių atos- Į
teismą. Išnagrinėjęs bylą, ka Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
PARYŽIUS, rugf>. 4. — kaipo vyskupas. Po to, eida tintas katedrai kertinis ak togų. Vieškeliu . važiuojant ' MADRIDAS, rugp. 4. — riuomenės Teisinas Kupstą
Francijos 100 frankų 3.91
Francijos valdžia rugpiūcio 8 mas 65 metus, jis atsistatydi muo. Iškilmėse dalyvaus daug automobilius apvirto. Žmona Ispanijos diktatorius gen. pripažino kaltu ir nuteisė 10
Belgijos 100 belgų
13.89
d. Įleis į vandenį naują na ni, savo rietą pave7xlamas aukštosios dv&siškijos. šv. žuvo, vyras taipat gal neiš- Primo de Rivera išvyko po- metų sunkiųjų darbų kalė j i- i Italijos 100 lirų
5.22
jaunesniam darbuotojui. Šven Teresė yra Misijų Globėja. I liks gyvas.
rūną (submariną).
I rai savaičių atostogų.
mo.
“R”
Vokietijos 100 markių 23.80

Francija Darbuojas Už Jungt.
Europos Valstybes
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DRAUGAS

Ualaa kasdien. Uskyrus sekmadieniu

PRENUMERATOS KAINA: Metama —

p»-

tą veikalą išsitarė: “Jokis rašytojas niekuo
met nesuteikė tokio simpatingo, tokio natūra
laus paveikslo moteries, kokią mes visiškai
nemąstydami vadiname ‘‘paprasta moterimi”,
kaip ponia Gilmer.

Pirmadienis, Rugp. 5 d., 192UĮ

KOMUNISTŲ SUAGITUOTAS

JAUNIMAS.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

šaliai, kurioje tos dvi valdžios,
t. y. dvasinė ir pasaulinė pra
Ui ji pati taip rašė: “Yra Andriaus Car- Katalikiškų, organizacijų liki
dedu kovoti, urba, kitaip sa
mas.
negie’s medaliai didvyriams. Aš norėčiau gau
kant, pasaulinė valdžia ir/.gro
ti ją vieną, kad galėčiau prikabinti prie krūNe geresnis už politinių par bia dvasinė- valdžiom teise-, ii
RoCsUttoriua priima — nuo 11:00 lkl 11:00 vai.
tinės paprastai moteriai. Tai tiesa, kad ji nie- ^įjų R- kultūrinių katalikiškų ' p, jevu,tu darom a lažnyčiai.
kna41eo.
kuomet nevaldė laivo ant audringos juros, ne- organizacijų likinius, ir čion, .lokiuos pavyzdžius išrodė
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
_
šoko upėn gelbėti skęstantį. Tai tiesa, kad Pįneva tautos vienijimo principu ■ musu laikais bolševikui RusiSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 6 nesustabdė pasibaidžiusiu arklio pačiame jo
vaduodamiesi, musų dabarti-tjoje, masonai Meksikoje. Nors
Tai. po piet
įsibėgime, nepuolė į degantį namą, neatliko nės valdžios liberalai, stengia- (skelbiamu lai.-vi
bet toji Jais-Į
kito kokio dalyko, kuris rodytų ypatingą, drą- si savo masoniška letena visą'v,'
uitnlikui
tai tik nuiairsą. Bet ji išstovėjo trisdešimt, keturiasdešimt įlnaį*y^ drumsti ir ardyti. Pa- (į Jei tu neat'ižndėjai Kris-,
arba penkiasdešimt metų savo vietoje, kovo sirašydami kankordatą pripa- taus — Šia tau kulka į kakiiama su ligomis, neturtu, apleidimu ir nepa žino katalikiškąjai akcijai, y tą ir tau vi.-os laisvės.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
!
Atvaizdas vienoj New Yorko prieplaukoj. Suagituotasisekimais ir tai atliko taip ramiai, taip tvir-. pač Katalikų Veikimo Cen- Lietuvoje kol kas Meksikos į
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS; One Tear — 98.00, Slz Montbs
tai, nesiskųsdama, kad pasaulis nei nepastebė trui, laisvę veikti. Tačiau tik- tragedijų dar nėra. Tiesa, vie , komunistų jaunimas “Jauni pionieriai” demonstruoja prieš
— 90.40, Three Months — 92.00. One Month — 7Bo.
■ Amerikos skautus, vykstančius į tarptautinį skautų suvažia
jo josios nudirbto darbo.
■urope -r-. One Tear — 97.00, Slz Months — 94.00,
renybėje darbai eina kita krip tai tautininkui neskelbia ka
Policija “jauną kraują’ išsklaidė.
Cupy — ,09«.
Prieš tokią moterį ir (žaizdomis išbraižy timi. Čion tenka jiems atkrei'p- '.talikams kovos, 1) nes tas bu vimų Anglijoj.
_________________________________________
Ądvertlsins ln "DRAUGAS” brings best resulta
tas kareivis, kurio krūtinė nusagstyta meda ti dėmėsis j K. V. Centrą, kai- tų nesuderinamas su pasirašy▲dvertlsing rates on appllcatlon.
•
~
į .v .
liais,
turi
stovėti
be
kepures.
”
po
visos
katalikiškos
akcijos
tu
konkordatu,
2)
reikėtų
tieP
r
asyino,
viso
susirinkimo
pro
į
darbą
atlikti,
aiškiai suprastu
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago.
Kaip i tokią moterį žiūri, nematai joje tvarkytojų;
sutarties
sąlygas.
Kontraktas
konspekto.
su
vyskupais
įg
ra
mos,
paskaitų
į Ateitininkus, : jOg susikirsti
nieko didžio, nepaprasto. Jos veidas rodo nuo kaipo inteligentų jaunimo or- bei bendrai su dvasiškąja, 3) Žmogus išpildai visa. Žiūrėk, padarytas žodžiu yra lygiai
vargį, rankos — parsidirbuną. Šimtus jų ganizaciją ir į Pavasarininkus, nes tam dar neparuošta dirva, įgauni atsakymą, — leidimas geras kaip ir raštu.
praleidi pro save ant gatvės, net nepažvel kaipo kaimo jaunimą.
nes lietuvio širdy dar yra gy- meduodamas nes paskaitos kon
Kuomet asmuo apsiima dirb
giant į jų. Nesveikini jos, nesakai, kad čia to
vas tikėjimas ir jei saujelė Ii-plaktas pertrumpas. Kitu kar ti kitam, ypatingo dėmesio
I\. V. Centras yra vyskupų
kia ir tokia nepaprastoji moteris. Bet, pažiūTIKROJI MOTERIES GARBĖ.
nelei- turi atkreipti į tai, kiek jis
Saun* atsakymą
žinioje ir savo veikime vengia beralų — bedievių pradės atrėjus j jos „anų, į jos M.I
/ir, k„v», tuojau Kauktu
gaus, kiek darbo turės atlikti,
žinti, kad jai priklauso “Legojos
Tuo klausimu “Laive” taip rašo:
ilgas,
nėr
kada
perskaityti
ar
1 Tačiau, kas bendrai kataliky delį pasipriešinimą.
kiek laiko dirbs ir smulkmeKasdien vartome didžiųjų dienraščių la medalis už jos narsių kovą, ant “Gyvenimo'
,
panašiai.
ningas sąlygas, kurias jis tu
bei ir Bažnyčiai rupi, tenai ne Musų tautininkai, net priepus. Jie marguoja įvairių asmenų paveiks Karo Lauko.”
Šakių apskr. viršininkas iš rės išpildyti. Jisai aiškiai tu
“Valstybės ir visuomenės gyvenimas, jų daro nuolaidos niekam. Tur smgai, nors darbai daug ka
lais. Jų tarpe matome daug moterų. Seka
leidęs tokias taisykles susi ri suprasti, kokios jo teisės
laimė ir džiaugsmas, jų pasisekimas priklau but niekur kitur nėra reikalai me grynai masoniški, ir labai
parašai ir paaiškinimai.
taip aukštai susipynę, kaip užsi gauna ir visomis ketinio rinkimo leidimui gauti, kad iii’ kas atsitiks, jei jis tos suApie vieną rašo, kad ji garsiausia pasau so ne nuo tų garsiųjų pasaulyje moterų, bet Bažnyčios ir valstybės. Viena
m is stengiasi atsikirsti, kad kol gausi leidimą, tai tau ir tarties neišpildys; viską iš sa
lyje šokikė; apie kitą, kad ta garsiausia dai nuo tų paprastųjų moterų.
ir kita apima tautas, viena ir jie tikri katalikai. Mes pasi kaštuos apie 8 litus ir sugaiši vo pusės padarius, galima ti
Pasaulio garsiosios moters — šokikės,
nininkė; ta vėl—krutamųjų paveikslų “žvaig
kita turi žmonių reikalus, vie- rašėme konkordatą, leidome bent tris dienas. O kur kelio- kėtis mažiau nesusipratimų
artistės, sportininkės ir t. t. savo
ždė,” Gi anoji jau pagarsėjusi oru skrajotoja muzikės,
nės. nes leidimą turi atsiminti i bei vargo.
,
3 v • . v
garbe,
savo garsumu daiznai
įneša į visuo- vila ir kita trokšta žmonijos, Katalikų Veik. Centrui lais
ir t. L
i
,
.
• •
. v' tautos, asmens gerovės. Todėl vai veikti, na ir veikite, mes susirinkimo darytojas asineKokybė mokesties yra svar
gyvenimą daug netvarkos, suirimo, tus j ,
Visos jos garsios. Kitos moters, ypač jau menes
,
• i• •
4.......................... 4.
i valstybės
vyras
negali
veikti; tam netrukdome. Tuo tarpu niškai.
bus dalykas. Šiuo klausimu ga
savo tiesioginių, rimtų pa-i
v,
,
v
.
nos merginos, su pavydu į jas žiūri ir apie jas tumo, niekinimo
(Bus daugiau)
4. moterys,
4.
j neuzkliudes Bažnyčios
reikalu, Apskričių viršininkams ir po
Ii susitikti su valstybės įsta
įeigų, ikuomet4. paprastos
parengdaJ
skaito. Jų daugelis svajoja siekti tos garbės.
o ypač auklėjimo, o taipgi ir licijai slaptai duodamos įs-1
tymais. Yra galimybių susitik
mos geras šeimynas, neša visuomenei tikrąją.
Štai viena vargšė motina leidžia savo duk
DARBO SUTARTIS.
Bažnyčios atstovas negali ne trukcijos kiek galint veikimą
ti ir su darbininkų unijos tei
gerovę ir laimę.
.....................
terį mokytis šokių. Ta mat trokšta šokikės
trukdyti. 'Kur viršininkas są
sėmis. Gali būti klausimai ar
Tir
.
i - ibuvo, yra ir
• _
.r, suda-1latsižiūrėti į4 bendrus valstybės
Moters
garbe
pasiliks
•’
garbės; kita tampo ar daužo muzikos instru
v.
3
v ..
-v ,kur reikalus. Laimingos
Algos mokamos sulig sutar mokestis bus nuo šmotų ar
ryme gražios,
doros,
geros šeimynos,
iš
_ a valstybės,
J
’ žiningesnis, tenai sutrukdymų
mentus, nes įsivaizdavusi esanti gabi muzikė.
žmonija susilaukia geros paramos. Juo dau kuriose šių dviejų galybių vei mažiau, nors ir-gi viso pasi ties. Sutartis daroma žodžiu už tam tikrą laiką — mėnesi,
Tep vėl kita, nors turi tik menką, silpną
suderinamas ir savitar- taiko. gi kur viršininkas fana- ar raštu tarp darbininko ir savaitę, dieną. Tas sutartys
giau atsiranda moterų siekiančių “garsiųjų kimas
...
balselį, bet mano būti garsi dainininkė ir t. t.
, , ,,
L-4.-1
i•
Te- tiškai laikosi instrukcijų, te-į darbdavio. Algų
reikaluose būtinai turi būti pažymėta.
moterų
garbes,
tuo jos bus negarbuigesnes
—Į'piuiu
, . veikimu papildomas.
1 1
,
i
4. vis
• nai klesti dorū, ’ be kurios nei- nai susirinkimai beveik neima-Į privalu žiūrėti originalin kon- Ne pro šalį prieš darant su
Taip, tose garsenybėse moters įžiūri savo jos liks
savo •ir vyrų geidulių
aukos.
Bet
garbę ir didybę. Stiebiasi prie to, kiek gali. labiau augs garbė paprastųjų moterų. Sveiko manoma didesnė ar mažesnė nomi. Pav., Ukmergės apskri-1 traktan. Svarbu, kad asmuo, tartį 'pasitarti su advokatu, ar
O kaip jų mažai pasiekia tos garbės! Kiek ji visuomenės dalis vis labiau įvertins jas. žmonijos laimė. Bet nelaimė tv viršininkas reikalauja, be apsiimantis vienokį ar kitokį legalūs pagelbos draugijoj
(Legal Aid Society).
daug krinta šalę kelio, ištiesusios rankas į Joms turės būt statomi paminklai ir teikiama
įsivaizduotą garbę 1
Šiandien merginos skubi anksti ištekėti l moterų doros puolimu, nyksta ir -visuomenės Kol darbas eina sėkmingai,
garbė.
kad
pasiliuosuotų iš tėvų globos, kad joms ne- ' gerumas.
U| $
Bet, ištikrųjų, ar ta garbė yra tikroji mo
Nekurios šalys, kaip va, Francija, jau at
jokių nesusipratimų neiškįla;
teries garbė? Ne. Anaiptol. Argi būtų teisin jautė tai. Ji paprastosioms moterims, ne pa reiktų dirbti, kad galėtų naudotis gyvenimo
Kalėjimų, pataisos namų auga su kiėkvū darbininkas pajus, kad lega
ga, kad tik sanjalei būtų lemta pasiekti tos saulio garsenybėms, skiria dovanas. Tas pap smagumais. Šeimyna, jų tikroji garbė, jų dau gaiš metais. Tos įstaigos pilnėja, jų šeimynų liai dalykai yra menkniekis.
garbės, o kitoms tektų tik laižytis į ją žiū rastas moteris, kurios išaugina gražias ir geliui visiškai nerūpi.
narių skaičiai mažėja.
Bet kuomet susitinka su nesu
rint.
Nei
socializmai,
nei
bolševizmai
su
kru

skaitlingas šeimynas, tas ima pažymėti. Jose
sipratimais ir nemalonumais,
Po vedybų tuojaus nesutikimai, 'peštynės.
viniausiais
savo
perversmais
visuomenės
ne

Tikroji moteries garbė yra kitur ir visos Francija pamatė savo gyvybę, o anose tik tuš Po to dažnai divorsai.
jis jau nori žinoti ar jo, ar
pataisys, jos gerovės nepakels. Jie tik atida kieno kito pusėje yra teisybė.
prie tos garbės gali prieiti. Nedaug kas apie čią garbę ir savo mirtį.
Bet ne vienos jaunosios taip daro. Kiek rys daugeliui akis, kad ne tuo keliu einama, Gali kilti problemos dėl tinka
kelius į tą. garbę rašo. Bet jau rašo.
Laisvamanybė ir bedievybė paviliojo
Keli metai atgal Elzbieta M. Gilmer pa daug moterų nuo jų tikrosios garbės. Jas pas galima rasti moterų, kurios, persiskvrą su kad reiktA gryžti prie gyvenimo sulvg Dievo mo ar netinkamo darbo atliki
įstatymų, kad reikia moterims padėti atsiek mo, dėl sulaužytų ar pražudy
ruošė gražų veikalą', išgirdama ir apgindama tūmė eiti labai slidžiu keliu. Šiandien tode' savo vyrais ir susirišo su kitais.
“paprastą moterį”.
Visa tai rodo žymų moterų nupuolimą, ti paprastųjų moterų garbę, o ne stumti jas tų įrankių, dėl laiko nutrauk
turime daug moterų pasinėrusių visokio iš
netekimų pajautimo savo tikrosios garbės. Su prie tuščių, nors gražių, spalvuotų, burbulų. ta nuo darbo ir dėl daugelio
‘.‘Cosmopolitan’o” redaktorius taip apie tvirkimo ir palaidumo purvuose.

M* Metų — 99.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 75a Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .08c.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne*rųsim jei neprašoma tai padaryti lr neprislunčlama tam
tikslui pašto ženklų.

(Tąsa)
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j viskas. Malonėkite, Tėveli, paklausti jo
1 katekizmo, o pamatysite, kaip jis puikiai atsakys.” Ir iš tikrųjų, jis daug- ir
katekizmo žinojo.
Būtų gerai, jei visi vaikučiai taip
-------------- Rašo J. J. ■............
pat būtų išlavinti. Jie iš tikrųjų būtų
tėvams paguoda, o angelams džiaugsmas.
(Tąsa)
Geri tėvai ne tik mokina savo vaikus
UI Kaip Vaikai Mylėti?
Tėvai neprivalo pamiršti suteikti sa melstis, bet taipgi ir prižiūri juos, kaip
vo vaikučiams tinkamo kūno ir dvasios reikiant. Jie žino, kur jų vaikai eina, ką
išauklėjimo. Jiems nieko nereikia gailėtis jie daro ir kaip elgiasi. Jei kartais patys
savo vaikams, nei laiko, nei turto, nei negali visko atlikti, neturi laiko arba
darbo. Geri tėvai jau iš jaunų dienų mo tinkamų gabumų, tada jie siunčia juos
kina savo vaikučius maldos, pratina juos į tą mokyklų, kur jiems kiti padės išpildy
garbinti Dievą ir lavina juos krikščioniš ti jų priedermes ir aprūpinti vaikus kūno
ir sielos reikalais.
kose %dorybėse.
Tėvai, kurie rūpinasi savo vaikų kū
Kartą kunigas, eidamas gatve, suti
ko mažą vaikutį, kuris žaidė arti moti no ir sielos reikalais, jau ant žemės yru
nos. Matydamas drąsų, tik penkerių metų Dievo palaiminti. Jie turi didžiausį džiau
kūdikį, kunigas paklausė jo; “Padaryk gsmų. iš savo vaikų. Dėkingi vaikui, ma
kryžiaus ženklą, o aš tau duosiu šv. An tydami savo tėvelių nepaprastą rūpesnį,
tano paveikslą”. Vaikutis tuojau paliovė nori jiems kokiu nors būdu atsilyginti. .
Mes skaitome istorijoje apie garsų
žaidęs ir išpildė kunigo prašymą. Jis
taip puikiai padarė kryžiaus ženklų, kad romėnų karvedį Krasų. Tas garsus žmoi gus taip buvo tėvams dėkingas už gerą
kunigas net nusistebėjo.
Motina, matydama kunigą kalbant išauklėjimą, kad kaip tik turėdavo liuoso
su jos vaiku, prisiartino ir tarė: “Tai ne laiko, grįždavo į tėvo namus, padėdavo

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
PAMATAI.

jam laukus arti, javus sėti ir kitus naminius ūkininko darbus atlikinėti.
Karalius Saliamonas kai tik pamatė
savo motiną, kuri ėjo jo aplankytų, pasi
kėlė nuo sosto. Ji kad ir nebuvo kara
liškos kilmės, jis nuėjo ją sutikti ir pa
gerbti nusilenkdamas prieš ją ir pasodin
damas savo dešinėje.
Benediktas XI, sužinojęs, kad jo mo
tina nori jį aplankyti, prašė tarnų, kad
atvestų ją ir liepė jiems jos nepuošti,
nes jis norėjo matyti savo tikrą motiną
taip pasirengusią, kaip ji vilkėjo jį au

gindama.
Kai palaimintas Tomas Morus mirė
už tikėjimą Anglijoje Henriko VIII per
sekiojimų laikais, niekas nedrįso jo kūno
palaidoti, nes bijojo, kad tas pats liki
mas ir jį neištiktų. Tik jo duktė, Marga*
rieta, nesibijojo mirties grąsinimo, bet
nuėjo ir suteikė savo tėvui paskutinį jmitarnavimą.
Dėkingų vaikų savo tėveliams už ge
rą išauklėjimų yra ir mūsų laikais, jei
jie kartu su tėvais gyvena, jiems padeda
I visame ir rūpinasi jais senatvėje. Jei jie
yra nuo tėvų atsiskyrę, ypač jei yra vie-

„
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nuoliai ar kunigai, tai jie kasdien mel
džiasi už savo tėvelius ir dėkoja jiems,
kad juos užaugino ir paaukojo Dievo
tarnybai
Tačiau tėvams nereikia nusiminti, jei
jie tuojau nemato savo darbo vaisių vai
kuose, kuriuos jiems Dievas pavedė iš
auklėti. Jei jie yra padarę, ką galėjo, kad
išaiiklėjus savo vaikučius, tada jie neturi
atsakomybės prieš Dievą. Jie galės Jam
pasakyti: “Viešpatie, mes padarėme, ką
tik galėjome. Auginome savo vaikus, ku
liuos Tu mums davei. Dabar, Viešpatie,
palaimink mus ir priimk nors mūsų gerus
norus ir pasiryžimus.”
•
Bet praeityje buvo daug baisių atsi
tikimų. Priežastimi jų dažnai buvo tie
žmonės, kuriuos jų tėvai gerai neišauklėjo,
kaip privalėjo išauklėti.
Bretins, garsus romėnų filosofas, štai,
kokį atsitikimą jmduoda apie vieną jau
nikaitį. Jis, turėdamas dvidešimts metų,
buvo pasmerktus mirti. Prieš mirtį pra
šė? vienos malonės, prašė, kad jam būtų

1 leista matyti savo tėvą. Kai tėvas prisi
artino prie savo sūnaus pilnas užuojautos
su ašaromis akyse, sūnus, rūsčiai pažvel

..........

—■■

gęs į tėvą, tarė; “Nelaimingas, Tėve, tu,
kuris užmiršai mane taisyti jaunystėje,
esi mano mirties priežastis.” Tėvas supra
to savo klaidą, pradėjo gailėtis sūnaus,
bet jau buvo vėlu. Dešimts metų prieš
tai, jis galėjo padaryti iš jo dorą. žmogų.
IV. Katalikiškas Mokslas.

Nėra nieko gražesnio už tvarką že
mesnių sutvėrimų tarpe. Tik žiūrėkime,j
kaip vienas dalykas priklauso nuo kitoį
Žiūrėkime, kaip mineralai, augalai ir vi-'
sa gamta taurauja gyvuliams. Ji juos
maitina, globoja ir pridengia. Toliau, žiū
rėkime, kaip tie patys mineralai, auga
lai ir net gyvuliai tarnauja žmogui. Jis
jųjų taipgi yra maitinamas, aprūpinamus
ir net gamtos papuošiamas. Visi gyvu
liai jam yra Dievo pavesti ir jis yra lyg
visų Dievo sutvėrimų karalius. Jis visam
viešpatauja ir gali gausiomis dovanomis!
naudotis pūgai Dievo valių.

^Bus daugiau)
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■ Pirtrtadieiue, Rugp. 3 3., 1929
kitų dalykų. Keletas iš šių pro

blemų yra:

3

Rugpiučio 13 dienų miškų
A K
departamentas stato į varžyk
tillOS 37,272 erdmet. pagamin- Telefonas Boulevard 1939
lionių, buvo ir viešnia p. Vilei tų popiermalkių ir 4,637 erd-'
Virtinis 8880
Tel. Canal 8784
met. sparmedžių. Visa stato-i
šiene.
Užkandus, gerb. kleb. kun. moji į varžytines medžiagai ovalandos; 9 iki 12, 1 iki 3
Radio Stotis AJ J.
GYDYTOJAB,
JI. Vaičiūnas pasakė gražių įkainuota maždaug vienu *mi-! dien!»’ ir 6:3° lkl 9:30 vakare
CHIRURGAI
Liepos 28 d. Šv. Antano par.
IR OBSTETRIKAI
prakalbų ir dėkojo svečiams lijonu litų ir pagaminta spe- 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Chicago, III.
piknikas buvo Bergmans darįąliškai
užsienio
pirkliams,
leteni
4cth Street
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas
už atsilankymą į piknikų ir j®
v
vyrų. moterų tr valkų
ze.
“
lt.
”
------------------taip-gi bulvariškiams .už jų
DĄRO OPERACIJAI
Piknikų rengė Federacijos
Rea. Tol. Mldvay 8818
Ligonius priima kasdieną SUS
dosnumų ir gražias aukas ku
12 skyrius parapijos naudai.
pietų tr S vai. vakaro.
Dr. R. O. 0 U P L E B
rie visuomet prisideda prie
Nedėllomls Ir seredomis tik
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAI
,Visi parapijonys prie to pri
DR. M. T. STRIKOL
Iškalno susitarus
Oakley Ava. Ir 84-tas Street
parapijos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sidėjo. Net ir iš AViseonsįno
Telefonai Canal 1718—0241
South Ashland Avenue
Ofisas ir Laboratorija
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals
Dar reikia pažymėti, kad i 4801
Telefonas Boulevard 7820
, p. Antanas G lobis paaukojo
Ir Ketvertais vakare.
Ir X-RAY
Rea., 8(41 SouthAlbany Avenue
! didelį avynų, kuris davė gero šeimininkės buvo labai gar
Tel. Proepect 1080
2130 WKSL’ 22nd STREET
bios; skaniai paruošė vai-1 Valandos t-4,8-8 NedėlloJ 10-11
CHICAGO
kai pelno.
----------gius, tai: p. B, Daukšienė,'v_______________________
Nors šis, antrasis, piknikas
Paseckienė, Černauskienė, Ku-!~ „ , f. ,
...
’
' Ofiso Tel. Canal 2118
nebuvo toks skaitlingas, bet
čienė, Andnulaitienė, Laurinai j
Namų Tei. Lafayette
Tel. Lafayette 5793
įvairumų buvo visokių. Net ir
Gydytojas ir Chirurgas
tienė ir kitos, kurių vardų
'lietuviškas “ vengras” buvo
Ofisas 2408 WEST 68 STREET
nebeatmenu.
Kertė So. VVestern Avenue
su “liekarstomis”, kuris dy
Tel. Prospect 1028
Visos tos šeimininkės ren- į
ofisas
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 rak.
Resldenclja 2359 So. Leavitt lt.
kai davė patarimus apie svei
Tel.
Canal
2388
gia dideli išvažiavimų. Mato- 4900 g. HALSTED STREET Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 v. T. Office: 4459 S. California Avė.
Zoologijos parke, AVasliing- katą., apie skaitymų gerų kny mai, jos nori surengti visiems į
NedėlloJ pagal eusitarlmų
namai:
Nedėliojo pagal sutartį
gų ir laikraščių. Taip pat bu
tone, auginama ši, jau turinti
pikniko darbuotojams gerus
4193 ARCHER VE,
trys metus, beždžionė, gorilos vo atvykęs ir brolis Andrius pietus.
Valaud>a; prieš pietus pagal sutartį.
su “Birutės” saldainiais. Jam
veislės, vardu N’gi. Parko už
Šiame piknike pasižymeji Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
PILNAS EGZAMINAS
pagelbėjo S. Norvilaitė ir E.
vaizdu W. Blaekburn jų ne tik
p. Anderson, gražai pasirodė
$5.00 TIKTAI $5.00
1 Sulgaitė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALISTAI
gerai maitina, prižiūri, bet ir Į
p. B. Šeputis prie baro, p. S. Tel- Hemiock si6i
X — Spinduliai
Taigi
nenusiminkit,
bet
eikit
.kasdien su „ja išeina pasivaikš- v A'įsoms
.
., įvairenybėms
. apra.V Bukauskas, kuris užlaikox dipas tikrų specialistų, ne pas kokį
Ofisas 2201 West 22nd Street
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
čioti, kaip atvaizde matome. j8'*1 D’i^tų pusę laikraščio. džiusiame pasirinkime “Hard
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
ba profesorius, neklaus jūsų kas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
-............................. iT,ek tik
kad visur !ware storc„
,„38 ...
jums
kenkia,
ar
kur
skauda,
bet
2435 Weat 69 Street
K OI PASIVAIKS6I0 J A.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Ar darbininkui reikės už
mokėti ufc įrankius, kuriuos
jį« savo neatsargumu sulaužei
Kiek laiko viena ir kita pu
sė turi duoti, norint sutartis
sulaužyti?
Ant kiek darbininkas gali
nepildyti darbdavio įsakymų?
Galutinų atsakymų į tuos
klausimus duoti negalima. At
sakymai daugiausia priderės
nuo sutarčių ir vietos ąplinky- J
bių. Daugely atsitikimų dar
bininkas už sulaužymų atsako.
Bet atsitikimuose, jei darbda
vys, išunksto nepranešęs, ar
neradęs priežasties atleidžia
darbininkų, jis turi užmokėti
už visų laikų, kuriam darbi
ninkas buvo samdomas. Ir a
balnai, jei darbininkas aplei
džia iš anksto nepranešęs, ne
gaus pilnos algos ir kai ku
riuose atsitikimuose gali ne
gauti užmokesčio už išdirbtųjį laikų.
Jš to matoma, kaip svarbu
.suprasti sųlygas pradžioje
darbo.
Dabar prieinama prie klau
simo, kų daryti, jei algos ne davį ir reikalauti mokesties. į buvo gabus darbininkai, kaip
išmokomos. dei to priežastimi , . * ' .v ,
v.
.
. restorane p. 15. Daukšienė sū
SUZIROlt
ri: ii:;: prirengė “dolerinį sla.yru samdininkas, tokiam atvė- ko.
.
Pasitark tai; dažnai nrii ią •. prie kurio su i; v bitė vtjy sunku ką padaryti. Bot jei
!narna pr.e teigiamų.
• • l h ''
M
samdytojo (darbdavio) kaltė. :
1 langelis darbiniu :<ų t ctl j.?
ivo ir sve:
‘ L ;usautam keletu išeičių galima ras
čia, kad toksai kelias yra pa- j
ti. Pirmiausia eiti pas darb įžeminantis ir varginantis. Bet j
4. Gaidytė Emilija
i reikia žinoti, jei nemėginama
5. Ivanauskaitė Elzbieta
ADVOKATAI:
pirmuoju keliu išgauti to, kas
6. Kisielytė Marytė
kum priklauso, daug daugiau
7. Miškinytė Elzbieta
bus vargo, išlaidų ir laiko gai
8. Meilytė Marytė
šiu’mo.
9. Petkelytė-Sofija
Atsitikime, jei pirmuoju ke
UETUVIS ADVOKATAS
10. Rinkevičiūtė Julė
liu nieko neatsiekta, mokestis
2221 West 22nd Street
11. Ramanauskaitė Vanda
negauta, tuomet reikia žiūrė
Arti Leavitt Street
12- Rizgelytė Marcelė
ti, kų sako tuo klausiniu val
Telefonui Canal 2552
13. Žviriutė Stasė
stybės įstatymai. Nekuriose
14. Amelinas Jurgis
Valandos 9 lyto, iki 8:00 va valstybėse įstatymais neatsily
15. Antulis Povilas
kare. SeredMcis ir Pėtnyčio- ginusieji yra baudžiami. Kito
16. Demšė Jonas
mis nuo 9 ild 6.
se gi valstybėse Darbo Komi17. Keršys Vincas
sionierianis pavesta šie daly
18. Skliutas Jonas
JOHN B. BORDEN kai spręsti. Beveik kiekvienoj 19. Vilkišius Stasys
valstybėj teisės yra kitokios,
(Jolin Bsgdzlunas Bordcn)
IV. Mezgimo Skyrių:
lodei prieš darant kokį nors
ADVOKATAS
žingsnį, ar pūčiam ar advoka
1. Dovydaitytė Marytė
105 W, Adams St. Rm. 2117 tui, ar legalės pagelbos drau
2. Jurgelevičiūtė Elena
gijai vel ta pažiūrėti į valsty- Į 3. Šablinskaitė Jadvyga
TelepboM Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. bos įstatymus.
4. Vaitekunaįtė Stefanija

CICERO. Iii

i ■

JOHN KUGHINSKAS

F. L. I. S.

Tclephaae Roosevelt 9000
Pantie:

I

iki t ryte Tel. Repub. 9800

OKUPUOTOJE LIETUVOJE.

, JOSEPHJ.GRISH

Šie Vilniaus Lietuvių Lab
darybės Draugijos C. Komi
(Juozas J. Grisius)
ADVOKATAS
teto auklėtiniai 1929 m. bai
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) gė mokslų;
Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
6515 |o. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:10 |kl 1 ral.

127 N. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 8 lkl 9 vakare
68 E. 107 St,, Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6960

Telephone Central

6928

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Iloosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAI
11 So. L* SaUe lt. Room 8961
Tel. Randolph 8881-0888 Vai. 9-8
Vabavate
1141 SO. HALSTED STREET

Tel, TVrtery 9169
7-9 v. v. apart Panedėllo tr
Pėtoyčioe

/. Vytauto Didžiojo
Gimnaziją
1. Bileišis Vladas
2. Dvkinis Vladas
3. Konopka Juozas
4. Kraužlys Motiejus
5. Kudaba Alfonsas
6. Kašėta Petras
7. Karpinius Stasys
8. Karužaitė Eugenija
.9, Pivoriūnas Petras
10. .Sekmukaitė L’ršulė
11. Žigaitė Malvina
12. Valiukevičius Stasys.
//. Mokytojų Seminarija
L č'vpaitė Kazė
2. Karuža.' Alek audras
3. Kriiiid aitė

4.
5.
6.
7.

Michalina

Li'vanavirius Kostas
LeiekaLė \ t rorika
Lelekaitė Antunina
Rimšaitė Elena

DR. A. RAČIUS

i

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. J. JAVOIŠ

a

DR. S. BIEŽIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

^5

Vai.:

. '.e Ct. ir 15 st. Jis auko

lie,,. tel. Van

“kekarstas” lietuvis-

’ v.-.

kam

p.

6—9

v. v. Nedelioj susitarus.

Dil’.nika daug “linkių” n.ė’Ro ji. Jankiuiskas, aptioko-

9—12 ryte, 1—4 p

>356

Buri

GYDYTOJAS

IK

Aver.ue

CHIRURGAS

Republic 78<;8

Nt d ’.ioj: iv -- 12 ryto

- :

: .vus
ie.,o:ogi'.iiae egzamina
vimas kraujų aiidecgs tunu jūsų
tiaras uege: oves, ir jeigu aa palinaiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių,
arba jeigu turit ko
kių
užsisenėjuslų,
įsikerojusių,
chroniškų
ligų, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
oeatidčliokit neatėię pas mana.

Te!.

Valai -io;, 1 -- 3 .‘c 7 — ■ v. v.

'• p’nigus. Luutitiia kitų daktarų
i u' g . i j..) ,< ‘. į, c i ■ , 3**11.. ... u.U*. J ■ ’

ii yUtftiįjMy

vengrui”; nemažai pri-

pasakys pats. po pilno liesraeilns.vimo. Jus sutaupysit laikų ir

Vam.i C..,,

us. h

l

..

;o.....et G5C9

ifOiuiiS

•nuėjo prie to surengimo ir p. Suite i.DU 1579 Miltvaukce Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
Tel.
Brunswick
0624
iV. Kakanauskas, kuris užlai1821 SOUTH HALSTED ST.
iko šaltąkošės užeigų po num. Valandos; nuo 2 lkl 7:30 vai. vak.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Av».
) kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
1437 S.” 49 Ct.
į po pietų.
8 Iki 8:30 vakare
i
i..............
—— O biznieriai ir šiaip žmonės
davė savo (rokus ir automo
bilius daiktams nuvežti, taip 4910 Sp. Michigan Avenue
DR. i. E. ZAREMBA
njU
pat ir žmonėms. P. A. BernaPerkėlė savo ofi&4 po numeriu
SPECIALISTAS
Tel. Kenivood 5107
Inėjimas Rūmas 1016
dišius, turįs didelį anglių Į Vai.: nuo 9 iki H vai. ryte;
86 W. JACKSON BOULEVARD
4729 S. Ashland Avė.
“vardų,” prie 16 ir 49 Court nuo 6 iki S vai. vak. .apart
Arti State Gatvės
SPĘCIJALISTAS
Valandos: Nuo 10 ryto ild
daug gelbėjo su troku ii- ma šventadienio ir ketvirtadienio Ofiso
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
šina. Jis žada duoti trokų ir
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
po pietų.
pietų: 7—8:30 vakare
Ofiso Tel. Victory C8 93
automobilių “Draugo” pikniNedėllomls 10 lkl 12
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
ikui, kuris įvyks rugpiučio 25
TELEFONAS MIDWAY 2888
OFISAI:
Į d., Bergmans darže.
1446 S. 4 9 Ct.
2924 Washhigton
P. Putrimas turįs bučernę ir
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd. Tel
Boulevard 1401
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzio 2450-2451
Rusas
Gydytojas
ir
Chirurgas
įgrocernę po num. 1436 S. 49
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
j Court daug prisidėjo prie pik-! Vaiku ir visu chronišku ligų
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
įniko, taipgi žada “Draugo”' Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
Gydytojas Ir Chirurgas
arti
3lst
Street
3343 SO. HALSTED STREET
(pikniko nepamiršti,
REZIDENCIJA
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 4729 W. 12 PI.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
j Žodžiu, antras mus pikniNedėliomis
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais Tel. Cicero 2888
7—9 vakare
Susitarus
(kas, visiems prisidėjus, labai 10-12.
: gražiai pavyko.
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918
V. Batsiuvių Skyrių:
I Pelno liko* su virš $1000.00. Tel. AYentvorth 3000
Rez. Tel. Steivart 8191
! Už tai klebonas, komitetas
1. Damutis Bronius
IS RUSIJOS
ir Federacijos 12 skyrius yra
3464 SO. HALSTED STREET
VI. Šaltkalvių Skyrių:
Gerai lietuviams žinomas per 85
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
'labai visiems dėkingi už darmetus kaipo patyręs gydytojas, chll
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas .
|
1. Marcinkevičius Ignas
Į bus ir aukas.
Res. 3201 S. VVALLACE STREET rurgas ir akušeris.
6558
SO.
HALSTED
STREET
_____________
_________________________
|
Gydo
stalgias
ir
chroniškas
lt*.
VII. Melijorarijos Skyrių: į Dabar cicerieciai smarkiai
_
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau1. Sabas Bronius.
ruošias prie busimo Fed. Kon- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
metodus X-Ray Ir kitokius
jp * *•
Irti
sĮęlįįrųs prietaisus.
7\'iw. P. Bieliauskus. greso.

A, L. DAVIDONIS, M. D.

DR. CHARlfS SEGAL

DR. A. A. ROTH

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. HERZMAN ,

DR. A. J. BERTASH

DR. H. BARTOM

DPNTTęTAT J^lua

OPTEMITRISTAI

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

r»fflce Boulevard 7162

S39

Ii

tos

1’araSoma
apdrauda.

namu, rakandu, autu, langu, gyvasties
(Insurance) geriausiose kompanijose.

ir

Tel.

Priimami
kesčiai.

teksn,

Siunčiami
legrama.

pinigai

J

elektros,

varnietis

Lietuvą ir Lenkiją

ir

kitu

bilų mo

per paštą ir

per te

Skolinami pinigai ant pirmu Ir antru niorgefltj; parduodami
pirmi in..rge«ial; perkami kontraktai ir antri ir plrbil morgeėlal.
P:,r<luo(!ami ir išmainomi namai, žemė ir ukiui.
.’iij-'i rr iii-"'.,.

yra ai rgini ir tvarkingai vedima lietuviu spulku. .!■
■ ' ii c: i .-ai : Iii ..a ;.i. zn peln.-i. Vist prašotnl priil.rašyli.
i’atai .i:,.-.viau , ,c , eik.Juo: e t, c-in.ea ; ir kuo.gf rlautdao.

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ii
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Rhore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN

6828

Gydytojas ir Chirurgas *■

DENTISTAS

Lietuvis Akių Specialistas

2201 Wcst 22nd Street

4631 SO. ASHLAND AVE.

Palengvins aklų įtempimų ku
ria esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo,
aktų aptemimo,
nervuotumo, skaudamų aklų kar
štį, Atitaisau kreivas akis, nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regysttf ir tolimų rtgystę.

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 lkl 18 ryto
nuo i iki B vakare

Tel. Yards 0994

Ordfers".

gasos,

Canal

1025 WEST 18 STREET

DR O. I. BLOŽIS

Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytui, kontraktai, testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašlmai,
ir visi kiti dokumentai.

"Jdoney

LIETUVIU DENTISTAS
6646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekoe

sveika

Parengianti, parašomi Ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir
įgaliojimai dėl atsiėmimo, valdymo, .rcnduojlmo Ir pardavimo že
mės Lietuvoje.

Parduodami

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. D.

WAITCHES BROLIĮI RAŠTINĖJE

; ,į

A ’
T

Prirengiu tų
suose atsitikiu ne r

akinius vi.
tįs i olnav •

Rezidencijos Tel. I’laza 3200

Nuo

VALANDOS;
nuo 19 u,
12
7 |l;į- >i , .•įt.nrc.

Nuo

2

Nedėl.
7 ai

fbi,nswie|<

PR.

e<?4

m i,

du i.n.

Nuo irt iki 12 <;,
i..|

,

,į, i .

'tu š i'aroiuas »u e.tktra, voiV. a>
čia uiu-.au ias klaida*

dirn fale
• » 4 sJiiLu!

Spcctfclė ‘i yda atkreipi, tna
.j U los vaikučiams

KiiųVI

h

52 E. lCVtli ST. KAMP. 107 ir MICHIGAN AVENUE:

III Siuvimo Skyrių
1. Adamavičiutė Emilija
*2. Čepulionytė Prakseda
3. Dabužinskaitė Jonė

DR. S. A. BRENZA

Tclrfonna Pullman 5050

lkl

Raštinės Va!.: Kasdiena nuo B ryto lkl 9 vakare:
piet. Sekmadieniais ir Šventadieniais uždaryta.

ketvergais

-t «>»tfsrt’.

DR. J. P. POŠKA

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va- į
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto lkl
18 po pietų.

Tel. Lafayette 8826

4712 S. ASHLAND AVI.

DR. J. A. PAUKŠTYS

TeL Boulevard 7589

Uf. ir -t-z. i’.'. De,n; ; x 2*76

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avezrae

8188 8- HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Resldenclja
6604 9. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 8-19 rytais:
7- 8 vak. Antro Of. Tek: Nue 6-9
po piet: Ūtarn. Ir Subat Nw
8- 9 vak. Iventadlenlale pa^el EK
tartma.

V.

4

-.......

—*i

P,,R

U

&

jįMiinl’įiJj

IS LIETUVOS BESPOBUKOS GENERALINIO
KONSULATO.

’SS,:

CHICAGOJE

A

VARŽYTINĖS LAIMĖJO
LIETUVIAI

vok., N. N., N. N., po 50c.: E.
Miškų departamente buvo
KUR GALIMA GAUTI FED. jbonijos apšildymui, neskaitant Druktenienė, E. Pocienė, A.
Taratatienė
ir
smulkiomis
au

iš varžytinių išnomuota Mete
KONGRESO VAKA
sesenj-inokytoju namo, kuris
komis
—
$1.57c.,
viso
—
$98.-,
lių ežerų grupė. Varžėsi lietu
RAMS TIKIETŲ.
i aliejumi šildomas, kas metai
!suvartojama virš $600.00 ang- 57. .Jeigu ir likusieji parapijo- Antanas Račys, gimęs 1906 vių bendrovė “Žuvynas”, Vo
Dievo Apveizdos Parap. — ims. Jų nupirkimui gerieji nai kas meno lig naujų metų į m., ir Anelė Račytė, gimusi kietijos pilietis Rudrol’as ir
pas Pankauskicnę, 2022 Canal Aušros Vartų parapijonai de-[taip gausiai aukotų, tai mažai, apie 1904 m., kilęs iš Būdvie vietos žvejų atstovas žydas.
port Avė. ir pas Veronika Lu
da nepaprastųjų anglių kolek- ko truktų, parapijai apmokėti čių km., Keturvalakio v., Vil Varžytines laimėjo “Žuvykošienę, 1928 Canalport Avė.
kaviškio apskr. Tėvų vardai nas.”
tų, kurios tikslu pereitame me visas anglis.
West Sidėje “Draugo” kny
Martynas ir Uršulė. Seniau
Ežerai turi per 4,000 ba plo
nesyje sekanti asmens jau pri
Iždininkas.
gynė 2334 So. Oakley Avė. ir
gyvenę Baltimore, Md. Juos to, išnuomuoti 12 metų su ten
davė savo duoklę: po $5.00 au
pas Aušros Vaitu kleboną,
pažinojęs John Grebliauskas, (*pat įrengtu žuvininkystės ūįkojo P. Kalnys ir J. Miknis;
2327 \V. 23 Place.
PAGERBTUVĖS VARDO
425 So. Paca St., Baltimore, kiu. Metinės nuomos “Žuvy.po $3.00 J. Šaulienė, I). JureDIENOJE.
Md. Ieško sesuo Ona.
nas” turės mokėti p o23,(KMl
i vičia ir J. Raubiškis; po $2.00
MUSŲ RADIO.
CONSULATE GENERAL OF j
'M. Paplauskas, P. Šaurunas,
Dievo Apveizdos Pj.rap. —
j Be paprastų žuvų, ežeruose
LITHUANIA,
West Side. — Aušros Vai S. Žičkus, A. Skrickienė, L. Liepos 31. d. gerb. kun. Ig.
yra vėžių ir sieliavių, kurios
Kruševičius, J. Šarka, A. Ur
15 Park Row,
tufc bažnyčios,
ir klev
/ mokvklos
v
Albavičiui jo vardo dienoje bu
mūs vandenyse yra retos. ‘R.’
bonas, 149 vok. M. Mikšienė, J.
New York City.
vo surengta vakarienė su šal
Pov i lauskas, M. Jakonienė, V.
GRABORIAI:
Radževičia, D. Zimantas, J. Bi tu aiskrimėliu ir gražia mažų
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
vaikučių
programa
Paskui i Kuomet išrasta verpiamoji ma
tinienė, A. Laurynaitis 149 ir
BARGENUS
sveikino su varduvėmis jo
šina.
83 vok.; $1.50 — J. Dorinąs;
Verpiamoji mašina išrasta
po $1.00 M. Masiliūnas, J. draugai kunigai, pareikšdaml
dang
gražių
minčių,
taip-gi
ir
Anglijoje 1730 metais. Vartoti
Sliekas, M. Adomaitis, S. Ži
Lietuvis Grabortua
kiti
kalbėtojai
ir
kalbėtojos.
Patarnauja
laido
plačiau jų imta tik po 80 me
bąs. A. Kraujalis, A. Marozaituvėse kuoplglausla.
Viskas
buvo
gražiai.
Tik
patų. Pirmoji verpiamoji mašina, PARDAVIMUI SU DIDELIU
Reikale meldžiu at
tė, A. Senkus, S. Nedvaras, J.
sišaukti,
o
maao
stebėjau
netiesų
kaslink
pane
patobulinta Akraito, buvo vau
BARGENU
Juzėnas, K. Zaura, J. Gikis,
darbu busite užga
lės, kuri taip-gi pareiškė kele deniu varoma. Verpiamieji siu
nėdinti.
Su $300 cash, likusieji- po
A. Do'viattas, K. Šidlauskas,
Tel. Roosevelt S 61S
tu
žodžių,
bet
ne
lietuviškai
lai
buvo
per
stori
ir
netiko
$35 mėn. nupirksi plytų ir me
arba 2518
P. Jereekaitė, V. Petrauskaitė,
tik
angliškai. Nuostabu, kad 'ploniems audiniams. Mašinų džio namų ant W. 18 PI. arti
1314 W. 23rd Place
M. Petrauskienė, P. TorvainieChicago, nt
nė, V. Glebauskienė, S. Ūsas, ta panelė, gavus pirmų dovanų j ploniems verpimams išrado Leavitt su 6 mažomis remto
------------------------ J. Nausėda, O. Ūsienė, K. U- uz savo gražumų jau užmiršo Chargrersas ir pavadino jų mis. Rendų mėn. $60. Kaina
Simpatiškas — J saite, P. Rainienė, A. Radže- lietuvių kalbų', nes tarp dau norėdamas savo dukteri pa $3,800.
ANNA OGEOLO
Mandagus
— vičia, M. Rinkevičiūtė, E. gybės žmonių pasirodė, kad ne gerbti Janės vardu.
moka lietuviškai kalbėti. Kol
2141 West 18 Place
Geresnis ir Piges-i Motuzienė, A. Kamarauskienė,
Paneliu tarpe.
nis už kitų patar-^M. Miliauskienė, K. .Tušas, P. nebuvo gavus pirmos dovanas
už savo gražumų, tai buvo sa
ravimas.
į Balkevičius, K. Rokas, A. Fa— Žinai, Petras pasisakė
DIDELIS BARGENAS
koma,
kad nesigėdija lietuviii
ibijonas, S. Motuzas, M. Bumylis mane!
Su $200 cash, likusieji ant
kalbos ir ant gatvės lietuviš
Iraeas,
P.
Žebrauskas,
O.
Ju—
Na,
ir
kų
gi
tu
Į
tai?
išmokėjimo, pirksi puikų ke
I
7
7
kai kalbėdavo, ir kad “ružio”
PAGRAGŲ VEDĖJAI
—
Pasakiau:
“
pasieškok
turių
kambarių namų Stickney
nesidėdavo. Bet dabar pasiro
Didysis Ofisas:
v • « kvailesnės”!
su dideliu lotu, 3 blokai nuo
dė kitaip. Mačiau ir /z“ruzio
4605-07 So. Ilermitage Avė.
— Kų jis?
Ogden avė. Kaina tik $4,300.
Tel. Tards 1741 ir 1742
I. J. Z O L P buvo ant veido užsidėjus.
— Jis’ suriko:I «*.. “tu vienintėSKYRIUS
Su $200 cash, likusieji, kaip
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
4447 So. Fairfield Avenue
VEDĖJAS
K. Paukštis.
lė”! ir puolė man Į kojas.
renda, pirksi šešių kambarių
SKYRIUS
1650 West 46th Street
>--------...
- ■■■■
namų, lotas 63x289, 1 blokas
1410 So. 49 Ct, Cicero
Kampas 40th ir Paulina Sts.
Tel. Cicero ."794
nuo Aurora Elgin geležinkelio,
Tel. Blvd. 5203
PANAIKINO VIZAS
SKYRIUS
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
Berkley mieste. Kaina $4,500.
3201 Auburn Avenue
prie manęs,
patarnausiu simpatiSTel. Boulevard 3201
kai, mandagiai.
gerai
lr pigiau
Panaikinamos vizos nuo ru- Šauk arba kreipkis
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų IŠ RADIO STOTIES WPG
FRANK J. PETRU
gpiūčio 1 dienos susisiekimo
dykai.
ATLANTIC CITY,
1443 West 18 Street
tarp Italijos ir Lietuvos. E.

j

S. D. LACIiAWICZ

NAMAI - ŽEMĖ

J. F. EUDEIKIS KOMP.

OFISAS

<88 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
ĮKYRIUS:
3238
Po. Halsted Street
Tel. Victory 4088

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
I’. B. Had'.ey Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Capal

3161

Telefonas Yards 1138

'paprastas veikalas “Madarno
X.” Tai šnekamoji judamuose
-----------paveiksluose drama.
Chicagos Jeatre šiuo tarpu j Orieaital Teatre eina “Pa
eina drama šnekamuose ju-!rįsįan Life”, kur vaizduojadamuose paveiksluose
1 be . įganeijos sostinės gyvenimas
Greene Murder ( ase”. \ aiz- jr kartu “\Yonder of AVoduojama turtinga šeimyna,
kur vaizduojama Her
kulio j; eina ginčai tuitus da- lyno gyvenimas.
linantis. Prieinama net prie I
_________
žmogžudysčių. Bet galop ga
Del geriausios rųšies
baus detektivo dėka viskas
lr patarnavimo, 6auklt
išvelkama aikštėn. Veikalas
GREEN VALLEY
PRODUCTS
nepaprastai Įdomus ir pana
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.
šus į “Canary Murder Case”,
Wm.
J. Kareiva
kurs turėjo, didį pasisekimų.
Savininkas
United Artists Teatre tebei
4644 So. Paulina St.
na garsus veikalas “The GoTel. Boulevard 1889
es to AVar.” Jame randasi
daug karinių vaizdų.

Roosevelt Teatre šiuo tar
pu “ Thunderbolt. ” Vaizduo
jama audringas negrų gyve
nimas New Yorke. Veikalas
panašus į “Undenvorld,”
kurs turėjo dideli pasisekimų.
McVickers Teatre eina ne-

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

GRABORIUS

Turtu automobilius
visokletns
reika]ims. Kaina prieinama.

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

3307 Auburn Avenue

Metinės Sukaktuvės

I

Graborius ir Balzamuotojas
Mes eutei- ,
kiam manda
gų, draugiškų
patarnavimų.

Bronislovas
Petrutis

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse Ir
priemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už |25.
OFISAS
8238 South
Halstcd St.
Victory 408S89

4424

So.

Rockwell

St.

Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU*
Ofisas:
4898 S. MARRHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 927 7

Mirė rugpj. 6, 1928, n pn
laidotas rugpj. 9, Šv. Ka
zimiero kapinėse.
Buvo sulaukęs 17 metų
11 mėn. amž. Paliko di
deliame nubudime tėve
lius, du broliu ir seserį.
Atmintinės šv. Mišios
įvyks rugpj. 6, 7 ir 9 d.
Aušros Vartų par. baž
nyčioje, visos prasidės 8
vai. ryte. .
Visus gimines, draugus
ir pažystamus maloniai
prašome dalyvauti šiose
pamaldose ir pasimelsti
už a. a. Bronislovo sielų.
Nubudusi
Petružiu š'nmyna.

J. BALSEVICIS
2325 So. Hoyne Avė.
Telefonas Canal 6850

Chicago, III.

J. S. RAMANGIONIS
I Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting
i ft Hardware Co., dabar perėmė visų
j bizni i savo rankas ir duos visose šio
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimų.

Palnters & Decorators
J. S. Ramanclonis, savininkas

3147 So. Halsted Street
Tel.

Victory

7261

M. ZIZAS
19amq Statymo Kontraktorlns
Statau {vairiausius namus prieinama
.kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlocb 552«

1

Į KLAIPĖDĄ
RUGPIŪČIO - AUGUST 10, LAIVU ESTONIA

Tad pasinaudokite šia paskutine proga. Visus kelionei reika
lingus prirengimus dar galime suspėti atlikti. Tik reikia tuoj

kreiptis į mus.
(Apie iškeliavimų iš Chicagos bus vėliau paskelbta. Tėmykite musų pranešimų “Drauge”)

Telefonas Canal 7289

PETRAS CIBULSKIS
Ifallavojlmo Montraktorlua
Dažų ir Po pi e ros Krautuvė
>194 S. LEAVITT ST.
Cblca«o

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boal«vard 9914

M. YUSZKA & CO.

Raporteris.

I

JOHN DERINGIS

mėnesį kas pirks musų krautu- į
vėj 100 svaru Ilammer Bro
4414 So. Rockwell Street
thers AVhite Lead, tas gaus
Chicago, UI.
4 colių grynų Chinijos šerių
Telefonas Lafayette 4689
šepetį dykai.
Pristatom visur.
ĮVAIRUS KONTRAKTOR1A!

Pranešame, kad paskutinis šių metų lietuvių ekskursinis lai
vas išplauks tiesiai

Šis koncertas per Radio Sto
tį surengtas rupestimi Mrs.
Llelen M. Taylor (Judickiutė
iš Pittston, Pa.), kuri dabar i
gyvena Atlantic City.

A. PETKUS

AUGUST SPECIAL

,PILSEN

Baltic America Line

Visi Amerikos Lietuviai šį
koncertų galės girdėti per Ra- į
dio iš Stoties AVGP Atlantic '
City, N. J. Laikas: 8:15 iki
8:45 Eastem Standard, arba;
9:15 iki 9:45 Daybgbt Saving '
Time.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

BALZEKAS MOTOR
SALES,
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

Kingston, Pa., Šv. Marijos
lietuvių parapijos choras, ku
riam vadovauja muzikas, Jo
nas J. Šaučiunas, vyksta atos
togoms kelioms dienoms Į At
lantic Ctv, N. J.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams,
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie
vadovauja
pasaulyje
automobilių
vertybėje.
Mes
teikiamo
visiems
teisingų patarnavimų.
Automobilių sales rulmls atdaras
vakarais ir šventadieniaia

vamish ku
Savininkas R. Andreliunas Geras
ris džiuna j ke
turias
valandas.
Užlaikau visokių auk Galima
vartoti
sinių lr sidabrinių dai ant
medžių
ir
ktų, vėliausios mados fliorų
arba kliradio, pianų rolių, re jonkų. Duodame
kordų ir t.t.
Taisau trijų colių brušĮ
laikrodžius ir muzikos su kiekvienu ga
' '’ūlV PIA'G ,-15'.
Instrumentus.
lionu.
Tiktai 93.00 Gal.
2650 West 63rd St. Chicago.
St. Louis
“Dutch Boy”
tvhite
Telefonas HEMLOCK 8380
lead 100 svari) ........................... 911.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.
PRISTATOM VISUR
Per visų rugpiučio (August)

TeL Canal 0806

Naudojantis proga, minėtas
choras rugpiučio (August) 10
d., subatos vakare, duos kon
certų gražiausioje Amerikos
svetainėje Convention Hali.

3 d., J929

«a i ■ ■ ■ i

TEATRAI

J. F. RADZIUS

N. J.

'

BAtABAN & KATŽ

LIET. CHORAS DAINUOS

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16dirbystės.

£

jAmAiiiįi- i LiMrfl*ji.,Įji

Paul P. Baltutis & Co.

PRANEŠIMAI.

3327 So. Halsted Street

—
Bridgeport. — Draugijos
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus
susirinkimas įvyks rugpiučio
6 d., š. m., 7:30 v. v., Cliica' gos Lietuvių Auditorijoj, 3133
So. Halsted St.

CHICAGO,

ILL.

PLUMHIMG A HEATIMG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuorerlausla
<694 80 PAULINA

MŪRTGECIAI-PASKDLŪS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktus.

Telefonas YARDS 4669

Nariai kviečiami į susir.
atsilankyti, nes yra svarbių
reikalų svarstymui, i

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 9500,000.00
9804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette <718-6716

Valdyba.

i

