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“Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų mlntj, remia nuoširdžiai k*
taltklikas draugijas tąjungaa para
pija* Ir lietuvių kolonijas “Draugas'
džiaugiasi didele katalikų carams l<
oort kad toliau pasilaikytu tu ori»
'eilškl jausmai

Katalikai p&aaullonys turi kilni) uldavlni, — (neiti } Šeimyna* tr J vlluomen, Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. Jfizaus Širdies vlefipa
(avimas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padfis jums tą
epaštaiavlmo
darbą atlikti
Užtat
•kaitykite Ir platinkite “Draugą."
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GEN. LEE SAVASTIS ATSTATOMA.

HAGA, Olandija, rugp. 7.
— Vakar čia atidaryta še
FRANCIJA BAIMĖJE; BIJO VOKIEČIŲ šių valstybių konferencija.
Tos valstybės yra.- Britanija,
PIRMENYBĖS ORE
Vokietija, Francija, Italija,
Belgija ir Japonija. Be to,
savo atstovus prisiuntė ir ki
tos mažosios astuonios vals
tybės. Tėmytojų rolėje daly
“GRAF ZEPPELIN” AP- FRANCIJA BIJO VOKIEČIŲ
vauja ir J. Valstybių atsto
LINK PASAULI
PAKILIMO
vai.
! Konferencija svarstys ir
LAKEHURST, N. J., ru
PARYŽIUS, rugp. 7. —
gp. 7. — Šiandie vakare, gal Tautininkų laikraščio La Li- galutinai išspręs: kaip vyki
apie pusiaunakti, vokiečių or berte redaktorius Camille Ay- nti karo atpildymo sutartį,
laivis “Graf Zeppelin” iš čia mard rašo, kad vokiečių or nesenai Paryžiuje pasirašytų,
bus pasuktas skristi aplink laivio “Graf Zeppeliji’o” per ir kaip greit paliuosuoti iš opasauli. Iš čia jis išskris ir Atlantikų skridimas esųs ne kupuotės Vokietijos plotus.
Gen. Lee buvo Virginia kolonijos prezidentu, pas
rugsėjo pradžioje čia gryž.
Be kitko, sakoma, bus sva kiau pirmuoju gubernatorium. 1725 m. gen. Lee pastaty
svarbus prekybos atžvilgiu.
Iš čia skris į Friedrichsha- j Bet tai esųs vokiečių pasiry rstoma Jungt. Europos Vals dino taip yadinamą Stratford Hali, Virginijoj. Tas butas
jo atminčiai atstatomas. Čia atvaizduojamas komitetas,
fen, Vokietijoj; iš tenai per' žimo ženklas gauti viršenybę tybių sumanymas.
.
kurs tam reikalui renka fondą.
Siberijų į Tokyo, Japonijoj; ore.
iš Tokyo per Ramųjį (PacifiVokietija netekusi nei lai KUN. WALSH ROMOJE
SUSEKTAS DIPLOMŲ
ko) vandenynų i Los Ange
vyno nei kolionijų. Jie nega
KLASTAVIMAS
les, Cal.; pagaliau gryž į čia
ROMA, rugp. 7. — Atvyko
li atkartoti kaizerio žodžių
— Lakehurst.
kun. Dr. Edmundas A. AValsh,
Cook apskrities valstybinio
“Mūsiį ateitis ant vandenų”.
NUSTATĖ TAKSAS
Sklindant aplink pasauli
Georgetoįvn Universiteto, AYaprokuroro Svanson tyrinėto
Tad jie šiandie jau šaukia
(MOKESČIUS)
bus paimta tik 18 keliaunin
shingtone, vice-prezidentas.
jų riršiįlinkas P. Roche iškė
“Mūsų ateitis ore.” Ir jie to
kių Vienam keliauninkui lė
Vakar jis buvo ilgoj Šven C°ofrfApskrities asesorių ta- lė aikštėn įvairių mokslo įstai
siekia labai tikslingai.
šos aplink pasaulį yra 7,000
tojo Tėvo audiencijoj. Šian ryba’ffR rities taksoms nu gų diplomų klastavimų.
dolerių. Kurie keliauninkų no
die taipat. Sakoma, jis Šven- statė taip vadinamų “išlygi
DAUGIAU ATSTOVŲ
Suimtas J. Crane, Springrės skristi tik dalis, ty. iš čia
namąjį
da
iĮgįnink
ų
?
’
,
kokiu
ytąjam Tėvui praneša apie Ba
jęjdo spaustųyaūnkas^
LAIMĖJO
ra 37 nucŠ^fe'^atfginink'as
į Friedrichshafen, paskiau iš
žnyčios padėtį Meksikoj. Per
išpažino, kad jis spauzdinęs
ten Į Tokyo ir tt., dalimis iš
bus naudojamas 1928 metų ta
jį
Meksikos
katalikams
bus
diplomų blankas. Jis išdavė
ATĖNAI, rugp. 7. — Grai
mokės 9,000 dolerių. Iš Lake
ksas nustatyti.
suteikta
nurodymų,
kaip
jie
kitus klastuotojus. Daugiau
hurst Į Friedrichshafen — kijos rinkiniuose praeitų sek
turi
elgtis
ateity
’
,
jei
Meksi

madienį ministeriu pirminin
Tai peraukštas “dauginin- sia buvo klastuojamos medi2,000 dolerių.
kos valdžia juos nuolat per- kas”, anot vieno asesorių, Co- kalės diplomos.
kas
Venizelos
laimėjo
dau

Dr. Eekener užtikrina, kad
sekiotij.
nroy, kurs norėjo 32 nuoš. vie
skrindant negali būt jokio pa giau 16 atstovų parlanientan
toje 37 nuoš.
Suimtas galvažudis
vojaus. Kartų orlaivis yra pa iš 25 miestelių. Argos’e rin
DAUG LAIŠKŲ ATVEŽTA
O’DonnelI
kilęs nuo žemės, jam niekas, kimų dienų įvyko riaušės.
ORLAIVIU
Kiniečių tarpe kova
negali pakenkti. Pavojus yra'
Division gatvėje ties Cice
IŠIMTA 52 LAVONAI
Chicagos kiniečiij tarpe ko ro avė. du automobiliai susi
tik alky. Kartais jei nebūtų
NEYV YORK, rugp. 6. — va seka. Du asmeniu daugiau
galima kur keletu dienų nusi
kūlė. Kaltininkas važiuotojas
Orlaiviu
“
Graf
Zeppelin
”
iš
TOKYO,
rugp.
7.
—
Iš
Sunužudyta.
Vienas
Įtariamas
leisti. Tada išsibaigtų mais
su savo draugais pabėgo, kol
Europos
atvežta
30,000
užda

mitomo
Bantan
angliij.
kasyk

kinietis
suimtas
ir
jam
para

tas. Gi nusileidimui gali pa
atvyko policija.
rytų
laiškų
ir
32,000
atviru

los,
kur
įvyko
ekspliozija,
iš
nka
atsakyta.
kenkti vėtros ir viesulos.
imta 52 darbininkų lavonai. čių. Už to visa. atvežimų or Praneša, kad tarpusavę ko Bet jis susektas ir areštuo
24 kitų darbininku nesuranda laivio kompanija pelnė 46,000 vų vedų kiniečiai būsiu iš J. tas. Tai policijai žinomas gaMACDONALD SU
lvažudis-raketeris Mylės O’dol.
ma.
Valstybių pašalinti.
DAVVES’U
Donnell. Kartu su juom are
štuotas ir jo draugas.
MAURETANIA SIEKIA
STREIKUOJA DUOB
Baigias vasara
LONDONAS, rugp. 7. —
REKORDO
KASIAI
Praneša, kad kaikuriuose
Iš važiavusio O’DonnelI ka
Iš provincijos vakar gryžo
Chicagos
parkuose
būriais
re

ltės
automobiliai susidaužė.
Britanijos ministeriu pirmi
NEW
YORK,
rugp.
7.
—
NEVY
YORK,
rugp.
7.
—
nkasi amerikoniškos kregždės Kitam automobiliuj; važiavu
ninkas MacDonald ir tuojaus
Britų
garlaivis
“
Mauretania
”
Calvary
kapinių
350
duobka

(martins) tikslu skristi į pie-, si moteriškė žuvo ir kiti ke
turėjo konferencijų su J. Val
atplaukia.
Siekia
rekordo,
ko

sių
streikuoja.
Mirusių
lavo

tus. Tas reiškia, kaži vasara, turi asmenvs sužeista.
stybių ambasadorium Daivos.
nai laikinai užkasami į paga kį vokiečių garlaivis “Bre- laipsniškai baigias.
men” paveržė.
mintus ilgus apkasus.
KATALIKES MERGAITES
UŽ RIAUŠES KALTI
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PLEČKAITININKAI POLI
CIJOS UNIFORMOJE

SUGAVO USCILOS

UŽMUŠĖJUS

Praėjusios sa\’aitės pradžio Gegužės pradžioj Vievio va
je į mūsų pusę Būdviečiuose lsčiuj buvo teroristų užmuš
perėjo pasienio policijos uni tas Viktoras Uscila, svarbus
formoje persirengę du gink liudininkas Galinio byloj.
luoti vyrai, kuriuos vietos gy
Dabar krim. policija jo už
ventojai įtarė plečkaitininmušėjus sugavo. Jie atvyko
kais. Tuojau buvo duota žinia
iš anapus demarklinijos į Sie
šaulių vadovybei ir vietos po
tuvų ir netikėtai pateko į po
licijai, kurie kalbamuosius as
licijos rankas.
menis pradėjo gaudyti. Ta
čiau “svečiai” pajutę, kad jie Uscilų užmušęs Feliksas
sekami, pradėjo slapstytis Ba- Paškevičius su savo šešiais
gateliaus miškuose Seinų ap- draugais jį išsivedęs naktį į
skr. “Medžiotojų” pastangos miškų ir nušovęs keršydamas
nuėjo niekais, bet vis dėlto už tai, kad jis išdavęs Kauno
buvo susekta, kad jie pasukę ir Trakų apskrities plečkaitiMariampolės apskrities link. ninkų organizacijas.
Po kelių dienų buvo susekta, Kvotų krim. policija baigė
kad jie vėl grįžę į Rudaminos ir padavė kariuomenės teismo
apylinkę ir taikstosi pereiti valstybės gynėjui.
“R,1”
demarklinijų. Jie buvę apsu
pti Baravos šilely', bet vakaro ATLEIDO S. D. KALĖJI
tamsa ir šilelio tankumas juos
MO VIRŠININKĄ
pridengę. Vėliau sužinota, kad
jie vėl slapstosi Bagatėliaus ; “E.” praneša, kad Kauno
miškuose. Dabar Rudaminos sunkiųjų darbų kalėjimo vir
šauliai ir vietos policija budi šininkas ats. maj. Reikalą su
ir stropiai saugoja demarkli grįžo šiomis dienomis iš atos
nijų, turėdami vilties vis dėl togų. Jis iš pareigų atleistas.
to tuos paukštelius sučiupti. , Sunkiųjų darbų kalėjimo vi
^apiTdomų žinių tikimės gau ršininko pareigas eina p. Bar
ti artimiausiu laiku.
“R.” ^nkanskas. Senasis viršininkas
i perdavė pareigas naujajam ir
MELIORACIJOS DARBAI atsisveikino su. tarnautojais.
“R.”
Šiuo laiku pats melioracijos
------------ darbymetis. Prie melioracijos
BUS SKAITOMAS MIR
darbų dirba apie 7,000 darbi
TIES NUOSPRENDIS
ninkų, bet prasidėjus rugiapiūtei, jų skaičius sumažės.
FRANK FORT, Ky., rugp.
Darbininkai šiemet gauti
7. — Eddyville kalėjime du
kiek pigiau, kaip kitais me
žmogžudžiu laukia mirties
tais, dėl to ir patys darbai
bausmės, kokia bus įvykinta
atsieis* pigiau. Paprastam da rugsėjo 13 d.
rbininkui už dienų mokama
Gub. Sampson pasirašė mi
nuo 6 iki 10 litų, bet pavieniu
rties “įvarautus” ir paskel
darbininkų nėra.
bė pareiškimų apie pasmerk
Nusausinimo darbus prižiū tuosius, kurie peržengė vals
ri 80 nuolatinių prižiūrėtojų tybės įstatymus.
ir apie tiek pat samdytų se Parėdyta visuose valstybės
zoninių praktikantų.
kalėjimuose kas savaitė skai
Už skirtų tiems darbams tyti kaliniams tų pareiškimą
4,700,000 lt. sumų buvo numa ligi rugsėjo 13 d.
tyta nusausinti 30,000 ha že
mės plotas, bet, gavus kiek
PABĖGO 13 KALINIŲ
pigesnių darbininkų, iš tikrų
jų bus nusausintas didesnis LOS ANGELES, Cal., ru
Automobiliuj degtinė
EUROPENAI
ĮSPĖTOS
plotas,
“R.” gp. 7. — Spadra valstybinėj
ARKIVYSKUPAS OROZCO džiai jis yra “negeistinas.” ! Evanstojie policija sulaikė
narkotiškiems pacientams li
Su savo sekretorium tad ga važiuojanti įtariamą automo
C APE TOWN, Pietų Afri-i
YRA J. VALSTYBĖSE
HARRISON, N. J., rugp.
RADO
SUSTINGUSIĄ
goninėj kilo riaušės. Pabėgo
vo traukinį ir išvyko.
bilių, kuriam rasta daug deg 7. — Į vietos Šventojo Kry
ka, rugp. 7. — Birželio 17 die-1
MOTERIŠKŲ
13 kalinių.
Kada Meksikos valdžia su tinės. Važiavo W. Cortoy, 25 žiaus bažnyčią daugelis mer
nų įvyko kruvinos negrų riau Meksikos valdžia Jam nu
Bažnyčia padarė taiką, arki m., iš Miami, Fla.
šės Durbane. Teismas atrado,
rodė apleisti Meksiką
gaičių pradėjo lankytis be ko
' Liepos 17 dieną Paežerių
vyskupas Orozco nuvyko į
KINIJOJ TVANAS
kad už tas riaušes yra kalti
jinių. Klebono padėjėjas per
Suplaišiota
bomba
kaime,
Danilevičiaus
durpyne,
LAREDO, Tex., rugp. 6. — Mexico City. Jis kuone trejus
baltieji, ty. europėnai, kurie
pamokslų jas Įspėjo, kad jos
Ties
namais,
6147 So. ArIš Meksikos atvyko Guadala- metus slapstėsi Jalisco kal
negrus užkabinėjo.
tuo būdu neniekintų šventos i rasta sustingusi Marija An- LONDONAS, rugp. 7. —
tesian
avė.,
suplaišinta
bom

jara arkivyskupas Francisco nuose. Meksikos valdžiai jis
vietos. Turi būt krikščioniš [dziulienė iš Pilviškių kaimo ir Žiniomis iš Peiping, Mupeh
ba.
Namuose
gyvena
J.
Slie-I
valsčiaus. Ji buvo jau sena ir Honan provincijose iškilo
Orozco y Jiminez ir čia lai pareiškė, kad jokiuose sukili
STATOMAS KITAS
ridan, “Teamsters”’ distrik-Į kai ir padoriai apsitaisiusios, moteriškė. Mirties priežastis
tvanas. Žuvę šimtai žmonių,
kinai apsigyveno.
muose nedalyvavo, nei žmo
ORLAIVIS
kitaipgi į bažnyčių nebus įlei
to
tarybos
sekretorius.
tiriama.
“
R.
”
s užlieta daug sodybų.
Pirm keletos dienų iš Me- nių prieš valdžią nekurstė.
džiamos.
LAKEHURST, N. J., ru xico City pranešta, kad Mek Nors valdžia neturi prieš jį Penki plėšikai apiplėšė Del
JSTEIGE VI NUOVADĄ
gp. 7. — “Graf Zeppelin” ko sikos valdžia arkivyskupų iš jokių nusižengimo įrodymų, Prado viešbutį, Midvvay ir PAVOGTA DAUG BONŲ
PINIGŲ KURSAS
mendantas Dr. Eekener pra- tremia. Pats arkivyskupas pa tečiaus pareiškė, kad jis Me Blackstone avė. Pagrobė 10,Vidaus reikalų ministeris
IR ŠERŲ
nešė, kad Friedrichsliafene sakoja, kad jam pranešta ap ksikoj “negeistinas.”
davė įsakymą įsteigti Žaliaka Lietuvos 100 litų
000 dol.
$10.00
statomas kitas tos rūšies or leisti Meksiką, bet nenurody Arkivyskupas kokį laiką gy
NEW YORK, rugp. 7. — lny VI policijos nuovadą. Nau Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
laivis. Būsiąs trumpesnis, bet tas laikas. Jis galėjo dar il vens čia, paskiau aplankys di CHICAGO IR APYLIN Iš A. E. Fraud <£ Co. ofiso joji nuovada pradės veikti, ro- Francijos 100 frankų 3.91
didesnio apėmio. Ateinančiais giau Meksikoj pasilikti, bet desniuosius J. Valstybių mie KĖS. — Didžiumoje debesiuo- pagrobta ar pavogta krepšys, 'dos, nuo rugpjūčio 1 d. Įstei Belgijos 100 belgų
13.89
metais bus baigtas. Galės ve išsprendęs pats tuojaus aplei stus ir, sakosi, gal atgal gry- ta; maža temperatūroje atmai kuriam buvo 200,000 dolerių gus VI nuovadą, susiaurintos Italijos 100 lirų
5.22
sti šalį, kada patyręs, kad val šiąs į Meksiką.
žti 24 keliauninkus.
vertės bonų ir šėrų.
na.
i
II ir III nuovadų ribos. “R.” Vokietijos 100 markių 23.80

Valstybių Konferencija Hagoj
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D R A D O S S

Darbininkui kovoja ne tik už savo tei- j
sės, bet ir už didesnį duonos kąsnį, kuris
juos nuo bado apsaugotų.

DRAUGAS

ISeln* kasdien, J»ikyru« eeltmadlcnlua
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.$*, Pa

Tokia padėtis nėra normali. Yra pra- j
našų, sakančių, kad ilgai taip būti negalės. '

ul Metų — $3.60. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam

L. R. K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.
---- (Rašo musų korespondentas) -------

(Tąsa)
jda užuojautos, ten veikimas
Įvyksiųs koks nors krizis, kuris Amerikos
\r-gi tai yra laisvas veiki-Į leidžiamas. Bet, kur pedagogą
gyvenimų iš pamatų turėsiąs pakratyti.
'inas Kad tokius žygius pa—(pažiūros priešingos ateitininAr taip bus, ar ne, mes čia apie tai teisintų tai vėl visą kaltę me- kų tikslams, o tokių randasi
nekalbėsime. Pesimistais tuo žvilgsniu nesą- ta ant Krikščioniu Deniokra- gana dažnai, tenai veikimas
me, bet ir optimizmui perdaug vietos nėra. 'tų, nes, girdi, K. V. Centras, į visiškai uždraudžiamas. Žino-į
Daromos skriaudos, klasių kova neina į\ tai tas pat, kų Krik. Demokra-ima, tuomet veikia slaptai, už I
valstybių sveikatą. Tai parodė Rusijos gy- tai, ir todėl reikia labai da-1 gimnazijos sieliu. Kokis vaiz-I

Mėnesiui — 76c Europoje — Metams $7.00, Pusei Me

tų — $4.00, Kopija ,03c.
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negr*ttna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunėlama tam
tikslui pašto ženklų.

ReCaktorius priima — nuo 11:0* Iki 12:00 Tai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.____

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
vai. po piet

u

Trečiadienis llugp. 7 d., 1929

i

veninius caro laikais, kuomet “ponija” per boti. Į susirinkimus siunčiama das palyginus, su rusų viešpadaug gerai gyveno, o “mužikai” skurdą policija, šnipai ir dar neduo-1 lavimo laikais. .Jei rusai vai -i
kentė ir kuomet tarp vienų ir kitų buvo'darni leidimai ir kaltinami žė by kokį organizuotą veikipasidaręs per daug didelis tarpas.
j Krik. Demokratai, nors K. V. j mą, tai suprantama, nes iie

DRAUGAS

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publluhed Daily, Ezcept Sunday.
8UBSCRIPTIONS; One Year — $6.00. Slx Montha
— $8.60, Three Months — $2.00. One Month — 76o.
Europe — One Year — $7.00, Slx Months — $< ••,
Copy — .03c.
Advertislng ln "DRAUGAS” briuga best reeultA
Advertiaing rates on appllcatlon.

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

NENORMALI PADĖTIS.
Amerika pergyvena gerovės laikus. Žo
dis “gerovė” (prosperity) kortuojami iki
įgrisimo. Valdžios viršūnės per kelis metus
tą pačią pasaką apie gerovę pasakoja. Tas
pats prieš prezidento rinkimus, tas pats
ir po rinkimų.
Daugelio žmonių galvoje kįla mintys, ai
tai jau tokia propaganda yra varoma, ar iš
tikro Amerikoje tasai gerbūvis viešpatau
ja? Ir taip ir ne.
Yra gana skaitlinga piliečių dalis, kuri,
tikrai gali ramia sąžine pasakyti, kad Ame
rikoj gerovė viešpatauja. Toji grupė savo
kapitalo ribų nebežino. Ji savo rankose turi
industriją, eksportą, monopolizuoja pasaulio
rinkas. Kapitalas plaukia kai vanduo, kelia
industriją, ir dėl to ir ant darbo dominuo
ja. Tus gelbsti vesti ilgą kovą ir su streikuo
jančiais darbininkais.
Bet toji padėtis nėra sveika. Ji yra li
guista ir kiekvieną galvojantį pilietį turėtų
versti rimtai tąja padėtimi susirūpinti.
Kada kalbama apie gerovę, apie per
teklių, apie Amerikos įsigalėjimą ir pirme
nybę, iš kitos pusės beveik iš visų Ameri
kos kraštų ateina nemalonių žinių apie ne
darbą ir daug tūkstančių darbininkų ne

Amerika to nesusilauks, ko Rusija susi- Centras nieko kaipo politinė mokėjo įvertinti organizuoto
laukė, bet, kalbėdama apie savo gerbūvį tu- (partija nedaro. Net pinigais veikimo atsparumą, kuris ne-i
lėtų žinoti tą faktą, kad tąja gerove nau-! norima papirkti kaikurie as- kis prigyti ją tik-kims Rusų!
dojasi tik sulyginamai maža žmonių dale mens, kad išduotų visas pas tik.-lai buvo aiškus: surusinti,
lė, kuomet darbininko uždarbiai maži, o pra laptis. Pav. K. V Centro vie- lietuvius ir įskiepinti “šventągyvenimo reikalavimai didėja ir kad tokia nam sekretoriui šnipas įsiūlė ją pravoslaviją”. (ii koki supadėtis nėra normali ir dėl to su ja žaisti į į mėnesį mokėsiąs po 700 Ii-įmetimai yra musų tautininku
perdaug nėra galima.
tų, jei šis sutiksiąs jam pris-iir kodėl trukdomus organizuoRusijos komunistai norėtų, kad Ameri iatyti visus K. V. C. išleidžia- pas veikimas? Jei reikėjo s'apkoje įvyktų kokia nors pervarta. Jie dirba mus aplinkraščius.
stytis nuo svetimų, tai netaip
viešai, o labiausia slaptai. Jie kišasi i kiek
Jeigu trukdomas K. V. C. J’uvo ir skaudu. Bet jei šianvieną darbininką judėjimą, kad gavus pro veikimas, tai čion supranta- (llelb laisvoje Lietuvoje, kata
gos savo agitacijai varyti. Tas jų darbas su
ma, nes jisai, nors nepolitinė likų gyvenamoje šaly katuli-'
lyginamai menku išrodo. Bet reikia turėti partija, tačiau laikas nuo lai- i1<U1 ^mksleiviui tenka lysti i
galvoje ir tą, kad kerštą, yra lengviau pasėti, ko gali pasakyti vieną kitą' katakombas, kad prasilavintų
negu meilę ir kad griauti ir mažesnė pajė tiesos žodį į akis, kada katuli- Aiganizuotai veikti, tai jau
ga gali.
kams daromos šunybės. Ta-i Per ^a,lo graudu. Reiškia, sveKomunistams nerupi
skriaudžiamųjų čiau pažiūrėkime, kokią, lais- timų jungas nebuvo skaudesdarbo žmonių reikalai. Jiems rupi sukelti ve turi jaunimo organizacijos,,11^
savU.)Ll nagaiką. Gi torevoliuciją ir joje nekulto .žmonią kraujo įk;riw> nepriklausomybės kopasisotinti.
vų metu, nešė pąčią atsakoNors ir nėra didelio pavojaus iš komu mingiausią naštą: aukojo ge
nistų pusės, tačiaus iš tos dabartinės nenorriausių savo narių gyvybę.
malės padėties Amerika privalėtų eiti rimtu
Kas išgirdo pirmiausia nepri
ir protingu evoliucijos keliu.
klausomybės trimito balsą, jei

Mes visais žvilgsniais at-

silikę nuo kultūriškų tautų.į
Tik bendromis jėgomis ir nuo

KUN. H. J. VAIČIŪNAS.
Nenuilstantis visuomenės veikėjas, rašo:

pat mažens besilavindami or
ganizuotai veikti, sugebėsime
Paskutiniuoju laiku, kaiku- 6. Musų rolė šios šalies
pasavinti kitų tautų kultūros rie musų katalikų veikėjų, no- [gyvenime, ir daugelis panašių
ne ateitininkai bei pavasari laimėjimus ir pasidaryti ats lėtų skleisti mintis, buk Ka-i darbų, kurių pavieniai budaKARO LIEKANOS.
įtakoms. talikų Federacija —Vienybė, Imi nenuveiksime. Ar tai ne
ninkai. Kaip šiandien už tai parus neigiamoms
atsimokama? Ugi štai kaip. Kodėl šito nesupranta dabar- jau nereikalinga esanti, — ne-'musų darbai? Ligi šiol mes
Pasaulinis karas paliko daug liūdnų lie Ateitininkai moksleiviai viso tinęs padėties viešpačiai, ma-'iesama jai darbo,
;dirbom vien savo tėvynės Lie
kanų. Pirmoje vietoje skolos, kurios sunkina
j tuvos darbą.. Dabar jau laikas
Mano nuomonė:
kiais budais norjma išnaikinti tomai tam yra svarbių prie
beveik visos Europos gyvenimą ir žmonių
čia ant vietos, kur gyvename,
t. Jaunimo klausimas.
iš gimnazijų. Vienas paskui žasčių. M’atbiiiaPTmjaučia, k;ut
skurthg iš kurio dar ligi pat šiol negali išbris- kitą leidžiami---- švietimo Mi- organizuotas katalikiškas jau
Tikėjimo apsauga ir Tau Amerikoje, pasidarbuoti taip
ii. Daug keblumą sudaro ir sienų nustatymus nisterijos apiinkraižiai įsoko]ninias pasipriešins masoniškai; tos klausimas,
minėtuose klausimuose, kad
tarp valstybių, dėl ko kįlą kivirčai ir graso ' suvaržyti veikimo laisvę. Vi- dvasiai
3. Kolegijos auklėjimo ka- musų
jaunimas
turėtų
nauju karu.
ką veikti, kad nors neskaitlinsas veikimas gali būti tik moTiesa. T ateitininku vietą talikų vadų klausimas.
Nereikia didelio pranašo, kad Įspėti, jog kyklos sienose, .lokio bendro stengiamasi šis tas pastatyti,
4. Abelnas Labdarybės klau gi kaipo tauta, bet kultūros
labai greitai Europa gulėtą užsidegti naujaj()|;il| k,j„ bei t. y. prof. Tamošaičio žo-į simas — seneliai,
našlai- darbais parodytume esą ne
karo ugnimi, jei sieną, reperaeiją ir bendrai suvažiaviim; imti negali, l’u- tižiais betariant, sintezė tarp čiai.
i nykštukai.
skolų klausimas nebus teigiamai ir visoms čių kuopų egzistavimas palie-inušrininkų ir ateitininkų, tai
Gie
a. Spaudos klausimas, iae-į
Pasaulinė paroda, J933 m.
valstybėms priimtinai išrištas.
] karna pedagogų tarybos nuo- tautininkai
“.Lietuva
”.. Ši or- tuvių istoiija anglu kalba, Chicagoje, kur mes privalome
...
.
Tiems reikalams svarstyti Įvyko visa eilė ži urai. Gerai, jei pedagogų gamzacija visomis jėgomis Į aukštesnėms mokyklams kny- [tinkamai pasirodyti ir savo
turtą.
konferencijų. Tautu Sąjungos vadai senai dėl larpe ateitininkų vardas ran(Da ne galas).
gos ete.
.tautos vardą iškelti. Būdami
Viena žmonių grupė tikrai gerovės lai to savo galvas suka. Tik, dėja, jie tuos opius į
neorganizuoti nepajėgsime tin
kus gyvena, o Gastonijos ir kitų apylinkių dalykus ima labai lengvai, nesistengdami juos
Šiai konferencijai gana daug reikšmės yra evakuavimas ir kiti panašus dalykai.
kainai pasirodyti. Federacija
darbininkams mokama algos, iš kurių jokiu rišti iš pačių pagrindų
šiomis dienomis Bangoj ivvksta nauja ;Rid"°dama’
ji ^tvarkėje turi tuos
Ar 5iuo tarpu pavyks šiais opiais klausi- turi jungti visai
isas musų pajėbudu negali pragyventi.
'erencija, kurioj dalyvauja dvylika dik“"« knlP tlk ,r. kI,udo kur0Įws mais susitarti, sunku dar pasakyti.
ir vadovauti.
Iš to kįla kova ir, reikia pasakyti dide konfere
valstybių taikingam sugyvenimui ir grąso ka
Vyručiai, pagalvokime. Nelė kova. Gal kam ji juokais tik atrodo, bet dėsnių valstybių oficialiai, o daugelis'pašinu
ro pavojumi.
Nors
tiek
gera,
kad
tokiuose
pasitarimuose
|
1u
]-llle siauražiuriai ir saumyį tė savo atstovus konferencijos eigai sekti. Tokovotojų veiduose juoko nematysi.
Ten svarstoma amerikiečio Young repa iškeliama tokie dalykai, kurie duoda aiškes- Lai bet mo Deo et Patria cvĮsigalėję kapitalistai veda griežčiausią kį atstovą ir Jungtinės Valstybės yra paracijų (karo nuostolių) klausimas, Pareinio nį supratimą, kur eina tikrieji karo pavojai, vi visuomenės darbininkai.
kovą prieš darbininkų organizavimą į unijas, siuntusios.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
PAMATAI.
----------------- Rašo J. J.----------------(Tąsa)
Jo giminėms, tėvui, motinai ir vi
siems buvo įstabu, kai jie matė šitame
jauname vaikutyje nepaprastas
dory
bes, išmintį. Jie visi buvo lyg priversti
sakyti: “Kaip manai, kas bus šis vaikiu

tis.”
Musų laikais lygiai taip ne vienas
tėvas arba motina mąsto, kalba ir džiau
giasi žiūrėdami į savo vaikelius. Būdami
jauni, vaikai yra nekalti, klausinėja vis
ko savo tėvų ir nori žinoti visą, kas tik
jiems į akis krinta. Ir taip, jie atrodo
kiekvienam žmogui taip geli, taip purinu
kas ir savo keliu sumanūs, jog galima
laukti iš jų Dievui paklusniu ir naudingų
visuomenei veikėjų; Be aliejones tėvai la
bai nusimintų, jei iš anksto žinotų, kad jų
vaikai praras savo nekaltybę. Jiems bū
tų liūdna, jei jie žinotų, kad jųjų vai
kai, taip geri, taip gražūs ir taip trokš-

, tantieji mokintis, praras savo gabumus
'praras norą mokslui ir visą, kas tik tobu
lina žmogų ir daro panašų į savo sutvėrė
ją, Dievą. Be abejonės, tėvai nusimin
tu, jt‘i jie žinotų, kad už kiek metų .jųjų
vaikai užmirš visą, kas tik yra tėvams
brangu ir svarbu. Gal užmirš savo tikė
jimą, kuri tėveliai jiems nuolat įkvėpi’',
gal užmirš tėvelių kalbą, kuri buvo jųjų.
širdžiai arčiausia ir gal užmirš net savo
kil,,lv-

;

Taigi, kad tėveliai išvengtų šito nu
siminimo ir, priešingai, kad turėtų džiau
gsmą iš savo vaikučių, .jiems reikia pri
minti labai puikų jiavyzdį iš Šv. Rašto.
Tobijus, kuris mokino ypatingai dviejų
kiekvienam žmogui reikalingu dalykų,
ne tik pats džiaugiasi iš savo darbo vai
siaus danguje, bet, taipgi visas pasaulis
dalinasi su juo džiaugsmu ir stengiasi sek
ti jo sumins dorybes. Bei ko jis mokino
^savo sūnų? .lis mokino jį bijoti Dievo ir

vengti nuodėmių, kurios puduro, kad
jaunimas iš tikrųjų yra nelaimingas ir
niekuomi nėra patenkintas net ir savo tė
vais. Taigi apie šitų dievotą žmogų yra
parašytą’, kad: “Jis mokino jį (savo sū

čiau augtų ir bujotų. Tas pats galima
ir su jaunais vaikais padaryti. Kai .jie
kymo nuo nuodėmių.”
Žmonijos meilę jis jam parodė savo yra jauni, jie priima viską, kas tik jiems
limbais. Kad ir Babilionijos vergijoje bū gero yra pasakyta; jie yra pasirengę iš
damas, kad jam ir gręgė mirties pavojus, mokti, Rus tik jiems yra paduota. Vėliau
tačiau jis naktimis laidojo savo tautie jie stengiasi pagal savo gerą įpratimą gy
čius, žydus, kurie buvo įvairiais būdais venti. Bet kai jie paauga, tai tada jau
žudomi žiaurių priešų ranka. Jis šitą gai sunkiau tas darbas atlikti arba su kai
lestingumo darbą taip ilgai atlikinėjo, kol kuriais jau jokiu būdu negalima to pada
pats prarado regėjimą ir negalėjo dau ryti. Puikybė ir kitoki saumeilingi pa
giau darbuotis savo tautos naudai. Jo linkimai neduoda nulenkti jaunikaičio
puikus pavyzdys privalo paraginti kiek pažiūrų ir net gal blogų įpratimų, kaip
vieną motiną ir tėvą suteikti savo vai medis nenusilenkia, kai jisai gerokai pa
kučiams doringo mokslo. Tai yra jųjų at- auga ir pra*leda storėti.
Tėvai dažniausia negali suteikti savo
sakomingiausia pareiga mokyti savo vai
Kai'
kučius iš ĮHit jaunystės Dievo baimės ir vaikams reikalingo mdkslo patys.
žmonijos meilės, nes be tų dėsnių, mes ži kurie jų yra patys neišlavinti ir niekados
nome iš patyrimo, .jog mokslas yra tuš neturėjo užtektinai progos įgyli tam tikro
čias ir jokios vertės neatneša žmogui, ku mokslo. Kiti vėl neturi laiko. Jie privalo
lis susideda iš sielos ir kimo ir Imtinai rūpintis kitais nieilžiuginiais savo vaike
reikalauja, kad jo kūnas ir siela pasiektų lių reikalais. Tokioje padėtyje jųjų vaikai
privalo būti išsiųsti į tas mokyklas, kur
savo tikslo, kuriam jie yra sutverti.
Šitas darbas privalo Imti atliktas, jųjų vietoje kas kitas galės šį darbą at
kada vaikai dar yra jauni. Mes žinome, ką likti.
Visi geri katalikai labai gerai supran
galima padaryti su jaunu medžiu. Mes ga
lime jį nulenkti į kokią tik pusę norime, ta savo priedermes kaslink jųjų vaikų
mes gulime jį į saulę atkreipti, kad grei mokslo. Kur tik jųjų užtenkamai yra, jie

nų) iš jaunystės baimės Dievo ir užsilai

stato parapijos mokyklas ir už laiko jas.
Pavyzdžiui, Jungtinėse Valstybėse jie mo
ka mokesčius užlaikyti viešas mokyklas
ir be to stato sau katalikiškas parapijos
mokyklas.
Tenai jų vaikai ne tik išlavina savo
protą, gauna reikalingų kiekvienam pi
liečiui žinių, bet taipgi stiprina savo dva
sią. Jie tenai dabina savo sielą dorybė
mis ir apšarvoja tvirtais pasiryžimais
daug gero nuveikti didesnei Dievo garbei
ir visuomenės naudai. Tiesa, negalima
peikti tų tėvų, kurie dėl kokios nors
svarbios priežastie# negali siųsti savo vai
kų į katalikiškas mokyklas. Kaip sakysi
me dėl neturto arba dėlto, kad jie labai
toli gyvena nuo mokyklos. Negalima taip
gi stačiai tvirtinti, kad jųjų vaikai susi
gadins viešose mokyklose. Bet reikia
jiems priminti, kad. jųjų vaikai yra skriau
džiaini. Jie negauna to, ką tėvai krikšty
dami jiems prižadėjo suteikti. Jie |»rižadėjo suteikti pilno katalikiško išauklėjji
mo. O viešose mokyklose vaikai gauna tik
vienpusišką išauklėjimą, Tr šis išauklėji
mus dažnai blogais palinkimais suspaus

tas.
t

trečiadienis Bu£p 7 d. I92f
i.j,

Kaz. Krušinskų, In?. Ant.
Žvirblį, kun. Dr. K. Matulaitį,
L. Simuti, P. Atkočiūną, O.
Aleliunienę, Ant. Nausėdienę,
Ant. Bacevičių, kun. L. Drau

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

j u “tėvynė” ištikro
yra — krūvi našai bolševiką
“rojus” ir dėl to lietuviai
jiems drąsiai ir prie kiekvie- Į
nos progos gal pasakyti: šalin
iš musu tarpo, keliaukit sau,
sveiki, į Maskvą!

geli, kun. Aug. Petraiti, V.
Petrauską, kun. Pr. Strakauską, knn.
J. .Jurą, kun. .f.
Jakaiti, kun. Urbonavičių, ad
vokatą, B. Mastauską, adv.

Ką jus manot? Ir lietuviu
socialistai apsirgo gražuolių
manija. Ir jie pradėjo ruošti
gražuolių kontestus. Mat, at-j
Įnikęs jų skonis nebemato gražirnio žmoguje padoriai apsi- (
rengusiame, nebemato gražu-1
mo žmogaus sieloje, bet jo-ieš- Į

Ugi šiol komunistai tvirti
no, kad jie nepripažįsta jokios
tautos, jokios tėvynės jie netiu-i. Tą pačią pasaką kartojo
ir musą išsigimėliai, lietuviu
tautos išdavikai — bolševikai. ko moten* k°j°se-

Bet, žiūrėkit, kas dabar da
Tuo jie skelbia tikrąjį sočia- j
Šįmet baigusieji Šv. Jurgio parapijos seserų PranciškieČiu vedamaia mokvkla,
rosi. Komunistai atrado savo listu dorini krizi.
Philadekpliia, Pa.
tėvynę! Atrodo ir mūsiškiai
išgamos. Ta jų tėvynė esanti
Šia proga reikia pasakyti,
'liava, siųsti Seiman atstovus. Į
ne Lietuva, bet Rusija.
kad paviršutinė žmogaus iš-1
Sesijos bus laikomos ConnnuKai kilo konfliktas tarp vaizdą nesudaro jame tikrojo '
nity Hali. Po sesijų, vakarais, j
----- 1515 So. 50 Avė., Cicero, Illinois —:—
Kinijos ir Rusijos, kai Rusijai gražumo. Jį puošia jo dora,
j Šv. Antano par. svetainėje i
reikėjo mobilizuoti gręsian-1 sielos skaistumas ir geri dar- CHICAGOS FEDERACIJOS si centralinių organizacijų ap- bus pastatytas puikus veikalas
ciam karui kariuomenę, tuo- įbai. Nuogų kimu kontestai ti- į
APSKRIČIO SUSI
jskričiai ir Fed. skyriai rupi-1 pirmą vakarą, o antrą vakarą

FEDERACIJOS KONGRESO ŽINIOS

met komunistai ožio balsu su- krai žemina žmogų. Tikrai iš- Į
naši pasiųsti savo atstovus į vakarienę su įdomiu progra
RINKIMO ŽINIOS.
bliovė; “Draugai ginkime tė-Įšaukia pasigailėjimą tos mo-j
Fed. Chicagos apsk. susirinki- mų. Tikietų į tuos vakarus gavyne’
. terys, ar mergaitės, kurios pa
ima gauti pas šiuos veikėjus:
A. L. R. K. Fed. Ch. Apste 'mussiduoda
tokiems
kbntestams
Pranešimai.
j Bridgeport pas p-nia O. Ale-!
Iš to paaiški du dalyku: 1)
mėnesinis susirinkimas Tvvko i
—
reiškia
pasiduoda
asmenims
liepos 30 d. Aušros Vartų par.
k(?d- konferencijos komisijos liunienę, Dievo Apv. p. Jatu- I
komunistams komunizmas ne
mokykloje. Atstovų susirinki-'Pirm- kun- H- Vaičiūnas pra- ižį, Brigliton Park, p. Nenarto- Į
kurie
tais
kontestais
biznį
rupi, 2) komunistai, šaukusie
daro.
įme buvo iš šią koloniją: Bri-ine^ 3°S yra dedama visos nį, Roseland K. Račkauską, į
ji prieš karą, patys eina lieti
žmonių kraują, skelbia karą.
Gaila, kad, ir lietuvaičių at dgeport. Dievo Apv., AVest Si-|Pastan^'os’ kad kongresas pa- AVest Pullman, Z. Gedvilą,,
Be to, paaiški ir tas faktas, siranda, kurios save tokiam dės. Nortli Sides, Brigliton i V>'ktll- įvairioms draugijoms AVest Side, “Draugo” ofise. į
Parko Marąuette Parko, Ci-]*1’ veikėjams pakvietimo laiš-Į Išrinkta atstovai į seimą šie: j
kad komunistai tėvynę tik ta-j pažeminimui išstato
da surado, kada jų šiltoms
cero, ir AVest Pullman. Cen kai išsiųsti. kviečiant dalyvau- A. Bacevičius. B. Nenartonis
[vietoms atsirado pavojus.
tralinių organizacijų apskri- t i kongrese, kuris įvyks Ci- (ir kun. J. Mačiulionis.
STAIGA MIRĖ
________
čiai buvo atstovaujame šie: cer0? In- rugpiučio (Aug.) 20, j Fed. Chicagos apskritys j
O dėl musų išsigimėlių rei
Teofilius Juodvalkis lietu-'Akademijos Rėmėjų, Labd.!*' iv 22 dd. Rd Cbi. Apskri- perstata sekančiu, į A. L. R.
škia tą pasakyti, kad jie dabar
Sąjungos, ir Marijoną Kolegi- H?8 ra^ina visas draugijas, Ru lė. Fed. centro valdybą : kun.
(aiškiai ir atvirai prisipažino ir vių veikėjas liepos 18 ,d. Vil
jos Rėmėją. Gaila, kad nevi- ™>s tik priguli po Fed. vė Ig. Albavičių, kun. H. Vaičių“R.”
prisipažinimą ‘ ‘ užpečeti- niuj staiga mirė.

j

NAUJAI - RASTAS PATOGUMAS
Dabar nėra reikalo eiti iš vieno apartmento
.galo į kitą arba jei gyveni namuose lipti augštvn
arba žemyn kad valioti arba atsakyti telefoną.
Papildomieji telefonai seklyčioj, miegamąjam,
virtuvėj — visur, kur tik reikia — duoda pro
gos juos vartoti bile kur esant.
Laikas ir žygiai sutaupome ir namo patogumai
padidinami įvedant papildomų telefonų. Iškas čiai maži.
Kreipkis į Musą Biznio Ofisą
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy

-

One System

-

LJniversal Service

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra

didelis

turtas

Murinę valo, švelnina gaivina
be pavojaus. Jus ją. pamėgslte

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Knyga “Eye Care” arba “Eye
Beatity” ant pareikalavimo.

BERGMAN’S
PRADŽIA 11 VAL. RYTO

GERA MUZIKA

IND PICNIC
SUNDAY, AUGUST 25, 1929
Bergmanas Grove, Riverside, III.

ALL WELCOME

D R A O a n

B

Trečiadienis Rugp. 7 d., 1929

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

Sekmadieny, Rugp.-August 18, 1929
GRAN DIOZINĖ
Little Symphony Orchestra of
Chicago
Howard Preston — Chicagos Operos
Baritonas

Antanas Vanagaitis
Naujieną Pikniko —- Gražuoliu Kontesto Kintamieji Paveikslai
Vilnies Pikniko Krutamieji Paveikslai

TI KIETU

$ 3-

KAI

S

TIKIETŲ

PROGRAMA=====
Vitafonas — Movietonas
Specialiai Suorkestruotos Lietuvių
Liaudies Dainos, Kurias Grieš
Simfonijos Orchestras

KAINOS

$30 0

Krutamieji Paveikslai imti 1919 me
tais - Lietuvių Laisvės Varpo Lai
kais. Ir kiti Siurprizai apie kuriuos
bus pranešta vėliau.
KAINOS $300

TIKI ETŲ

Grisių, Dr. J. Poškų, Dr. Jo- p-nios Petrauskienė ir Zaurie- no peino padarė $15.40. Prie
Draugo” piknikų, rugp.j. 25 nikuose ir iš visų .jėgų pasi-,
Bazaro komisijon išrinkti y-laukiama • visų moterų, vaikivaišų, Dr. Narjauskų, kun. J. nė, prie, mažo rato Rokienė ii tikietų atėmimo buvo P. Fabi- d. Bergmano darže, taipgi darbuos savo parapijos baza- ra Antanas Vaičiekauskas, K. nu. merginų, vyrų, vaikų. TeKjpiių,
kun. Čepanonj, kun. Masiliunionė; prie sūrių — Jonaitis ir Jurgis Gasparka. rems piknikų rengiamų rugsė- re, kurs prasidės rugsėjo 11 įKulbis ir brolis Vladas. Jie ko girdėti, kad vaikinai pasi
lukaitį, kun. A. kinkų ir.Vladas Alikšis; prie straikie- Kiti pasidarbavo Įvairiais bu- jo 8 d. pagerbimui brolio VIa- d., trauksis per 9 dienas ir šv. į pasistengs gauti dovanų iš žada aukuoti savo laikrodžius,
kun. Dr. J. Navickų.
į rio Antanas Vaičiekauskas, Jais.
(do, kurs uoliai darbuojasi, Mykolo dienoj, rugsėjo 29 d. |vietinių biznierių ir iš kitur, i merginos savo žiedus, kad tik
Darbuotojai susirinkę vaka-j platindamas
katalikiškų baigsis.
Prie
bazaro
prisidedant! bazaras pavyktų.
Rap.
Šiame susirinkime atsilankė J. Bitinas ir J. Kamarauskas;
ateitininkų atstovas kun. P. prie rūtų darželio Ant. Vai- rienėn pasižadėjo pagal i.šga-, spaudų ir pagelbėdamas gerb. i_____ ________________________ .________________ _________ __ ________ .______________________
Karalius, kurs Sus. dalyvius čiuiis ir Juoz. Pocevičius; Pa- lės remti rudenini dienraščio [klebonams jų rengiamuose pik- į
sveikino nuoširdžiai ir nuo nevėžio užeigoj K. Kulbis P. =
ateitininkų ir nuo katalikų Straukutis ir Zofija Kamaraus
kaitė, turėjo ineigų $73.87;
centro Lietuvoj.
Šio sus. atstovai nepamiršo prie pierninkų, prie lentukės
išreikšti pagarbos ir sveikini badymo ir beriamų saldainių
mų uoliam ir nenuilstančiam dirbo Eugenija Čapienė su
darbuotojui, Fed. Centro pirm. dukterimi Birutė, jos uždirbo
kun. Ig. Albavičiui, sudainuo $42.05; nepaprastiems virė
jant jam ilgiausių metų. Da jams gelbėjo p-nios Paulina S
lyviai linksmai išsikirstė į na Labanauskienė, Bernotienė, Za ;
latorienė, Šliogerienė, p-lė Jie- '
mus.
,
va Lecaitė ir kitos.
P Atkočiūnas,
Dvi čigonės iš Brigliton Par
Fed. Ch. Ap. rašt.
ko varė įvairių biznį — aiški
no planetas, ateitį pranašavo, Į
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
sakė, kad West Sidės parapija '

JŪSŲ GIMINĖS

CHICAGOJE

DARBUOTOJŲ VAKARIE
NĖ.

West Side. — Pereitų pir
madienį įvyko Aušros Vartų
par. darbuotojų vakarienė.
Susirinko gražus būrelis. Nau
jieji “kukoriai” sumaniai ant
greitųjų surengė geras vaišes.
Davė gardaus pirago, saldžių
gėrimų, lietuviškų saldainių
ir tt. Buvo atsilankęs svečias
iš Nortlisidės St. Gasparaitis,
kuris prisidėjo prie pavyki
me piknikėlio.
Gražiai pasišnekučiuota apie piknikėlio įspūdžius. Rengėjai išdavė raportų ir pasiro
dė, kad ineigų turėjo $516.45.
Kai bus sulinkta nž išdalintus
tikietus, tai gryno pelno bus
virš $400.
Piknikėlyj pasidarbavo šie
asmenys: prie lazdžiukių Ig
nas Kryževičius, A. Kunickis,
K. Jušas; prie iee-crenmo —
p-lės Jakoniutės, jos turėjo in< igų $62.40; prie bišopo diibo
svečias iš Town of Lake J.
Lisauskas, uždirbo
$44.85;
prie čokoladinių saldainių pnios Glebauskienė ir Jusevičie
nė, prie lietuviškų saldainių

Reikalauja Pinigu

DIRBK UOLIAI TAUPYK RŪPESTINGAI

lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

Jus uoliai dirbate už savo algą
— bet ar daug pastangų dedi, kad
sutaupius to, ką sunkiai uždirbi?
Pagalvok apie tai — ir tada
depozituok į šį banką dažniau. Už
sidirbimas laiko jus ten, kur esi.

stiprės ir gerės; pareiškė, kad
mdeninis “Draugo” piknikas,
bus labai sėkmingas; jos grv-

NEVIRŠKINIMAS
DINGSTA - GREITAI,
ŠVELNIAI

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
patamavimę.

Taupymas jus pavaro pirmyn.
Juo daugiau taupysi, juo grei
čiau pasiirsi pirmyn.

Kuomet kankina rėmuo, gesai, ar
ba nevirškinimas,
tai to priežastis
paprastai yra rūgšties perviršis. Ge
riausias — greičiausias būdas — pa
šalinti jūsų trubelj yra
Phillips
Milk of Magnesia. šaukštas jo van
denyje panaikina rūgščių kelis ay- i'
kius daugiau už save ir tų atlieka
akimirkoj. Simptomai išnyksta j pen
kias minutas.
Kaip tik pažinsi Phillips Milk. tai
atynesi visus kitus nemalonius bu
dus. Ir jus nekuomet neįeisite save
kankinti rūgšties perviršui Tai ge
riausias priešrugštimis vaistas ir per
50 metų daktarai tokiu laikė.
Phillips Milk of Magnesia aptiekose po 25c. ir 50c. buteliuose. Pil
ni nurodymai ant kiekvieno pakieto. Reikalauk tikro.
Netikras ne
veiks taip gerai.
•‘Milk of Magnesia” buvo Chas.
H. Phillips Chemical
Kompanijos
S V. registruotas vaizbos ženklas ir
jo pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
1375.,

“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 patamavimę, kreipkitės:

Pradėk šiandie — šiame prietelingame, draugiškame banke.

Central

DRAUGAS PUR. CO.

MANUFACTURING

DISTRICT

2334 So. Oakley Avenue,

TRUSTINE KOMPANIJA

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

1110 West 35th Street

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

Biržos Bankas

Valstijinis Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

TUBBY
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15 LIETUVIŲ DIENA.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO. ILL
Vieša Padėka.

Shuilkyll County, Penna. 15
Lietuvių Diena įvyks rugpiu
čio 15 dienų š. m. per Žolines,'

kams visos duonos ir p. A. Am
brožaiičiui už bulves ir žirnius
nuoširdžiai dėkuoju.
Tegul Dievas jums visiems
gausiausiai atlygina už jusli
darbštumų, aukas ir patarna
vimus!
Neužmiršiu jūsų savo mal
dose.

JOHN KUCHINSKAS
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

__________ ________

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI

jtų, 2 milijonai po 5 ceiitus ir
pusė milijono atviručių su pa
što ženklais po 15 centų. ‘R.’

„. svetvs •

ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
62 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950

Telephone

Centrai

L. Vyčių 5 kuopos (Chicago, III.) darbš
tus veikėjas, gabus rašytojas, “Vyties”
bendradarbis. Šįmet jis baigė Nortlivvestern universitetų, gaudamas Bachelor of
Science laipsnį. Mokykloje jis pasižymėjo
sporte, ypač golfe ir plaukyme, abiejose
gaudamas Varsity raides.
Ateinantį mokslo metų “Konnie”, kaip
vyti Savickų paprastai vadina, žada lan
kyti Northwestern universiteto teisių mo
kyklų.

M. Švurlis,!

musų klebono pirmas pagelbi-t
ninku, iš atostogų jau sugrįžo.
Sveikiname.
i

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Baile st., Room 2991
Tel. Randolph 0881-0332 Vai. 9-6
Vakarais
2241 80. HALSTED STREET
TeL Tlctory 9662
7-9 v. ▼. apart Panedėllo Ir
Pėtayčlos

į Ofiso

1900 S. HALSTED STREET

lis bus rugp. 20, 22 ddv, Cice
ro, Ilk Nutarta įgalioti p. Kru
šinskų, kuris, kaip centro raš
tininkas važiuoja Chicagon.
Paduota keliolika įnešimų
Fed. kongresui, kurie perduo
ti p. Krušinskui.

Į šį susirinkimų atsilankė
mokytojas St. Lukoševičius,
buvęs Lietuvoje katalikų dar
buotojų tarpe. Jis dabar apsi
stojo Brooklyne ir žada tarpe
lietuvių darbuotis.
Rap.

4193 ARCHER AVE.
Valandos; prieš pietus pagal sutartiNamuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. ▼.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlloj susitarus.
- ♦z
E
« i
.

tel. Van Buren 6358

Res.

DR. T. DUNDULIS

t

GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR
Gydo

OBSTETRIKAS

staigias ir chroniškas
vyrų, moterų ir vaikų

ligas

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

2 iki 4 p. p. Panedėliais

Ofisas ir Laboratorija

Ir Ketvergais vakare

Ir X-ltAY

JEI NORI
Gerai pirkti, greitai parduoti arba išmainyti narna,
lota, ūkį arba biznį.
Perkant arba parduodant properte gerai ^įdaryti pa
peras.
Užrašyti insulinus kompanijose, kurios tikrai atly
gins už nuostolius, ir
Kad visi real estate reikalai butų atlikti atsargiai ir
atsakančiai, tai visada kreipkis ypatiškai arba laišku pas

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

DR. J. J. KOWARSKIS

Tel.

Lafayette

5793

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3468 WEST 68 STREET
Kertė So. Western Avenne
Tel. Proepeet 1628
Reaidenclja 2358 8o. Leavltt lt
Tel. Canal 2886
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v.
Nedėlloj pagal susitarimą

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

pagal

sutartį

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

DR. S. BIEŽIS

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas kokį
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lšegzamlnavimo. Jųa sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Radio — Sccpe — Raggi.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, Ir jeigu aš pa
imsiu 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
kią
užsisenėjuslą,
įsikerėjusią,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėlę pas mane.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedelioj: 10 — 12 ryto

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1016
29 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo S iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
Valandos. 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki , 8:20 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

i 4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2886

OFISAI:

OPTEMITRISTAI

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 1446 S. 49 Ct.
2924 Washington į
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel.
po pietų.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. VAITUSH, 0. D.

4910 So. Michigan Avenue

6 iki 8 vai.

vak.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Palengvins akių įtempimą ka
rts esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo,
aklų aptemimo,
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį, Atitaisau kreivas akis, nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą re
gystę ir tolimą regystę.

Ofisus 3102 So. Halsted St. Chicago
arti 31st Street

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos Vaikučiams.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valku ir visu chroniškų ligų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

,

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

DR. H. BARTON

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7589

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Orimi for filis oaptr By
(c.e>u -<ou 1
'.line vov|
iosr ir

se. soc-L

ir

Chirurgas

Nedėliomis
Susitarus

Gydytojas,

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. HERZMAN

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 8. WALLACE STREET

DENTISTAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 21
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

staigias
ir chroniškas 11moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Office Boulevard 7949

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

Tol.

Canal

f

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Shore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN

1281

DR. G. I. BLO2IS

Gydytojas ir Chirurgas

dentistas

2201 West 22nd Street

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 3 po pietų,

DR. ▲. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1679 MILWAUKEB AVENUE
Valandos: 9-18, 1-6, 6-8:89
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

\

Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Tel. Bmnsirlck 9684

z?

1401

DR. V. A. ŠIMKUS

*1

ISuI

Boulevard

apart

šventadienio ir ketvirtadienio

Cpi*.

Gydytojas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; Tel. Cicero 2888

nuo

no ». y; $įrį

DR. S. A. DOWIAT

Tel. Kenwood 5107

Telefonas I'iillnian 5950

brrrh,.A-neN u. Cartoon

CHICAGO

Sulte 206
1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Liepos 26 d. Didž. New Yorko Federacijos apskritis turė
jo savo mėnesinį susirinkimų, į
kuriame buvo apkalbama išva-i
žiavinias buv. liepos 28 d.
Buvo skaitoma prisiųsti pa- [
kvietimai į Fed. kongresų, ku-!

■LMr /
L’jJ

6698

OFISAS

Iš Feder. Darbuotės.

lOl) KNOW WHY--- Wc Now tave With Us, Et ftf

Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L YUŠKA

Lietuvis Akių Specialistas

F. W, GHERNAUGKAS
134 North LaSalIe Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. C641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, .6-9 Nedelioj 10-12

NAMAI:

BROOKLYN, N. Y.

6926

ADVOKATAS

DR. M. T. STRIKOL

KONSTANTAS SAVICKAS

Republic 9723

J. P. WAITCHUS

DR. A. RACKUS

2130 WEST 22nd STREET

, JOSEPH J. GRISH

,

iki

* 6:30 4kl 9:30 vakare

| Valandos^

į Per birželio mėnesį išleista
‘4 milijonai pašto ženklų po 30
' centų, 3 milijonai po 15 cen-

X Musų parapijonų Bulvariškių garbingi vadai Ander
sonai, Ališauskai ir Martinai,
Dovidoniai, Šukiai ir Baltadoniai žada poną Petrą Petronį, bulvariškių garsų vadų,
pasikvietę, su ruošti Bulvariš
kių Basketinį piknikų Šv. An
tano parapijos naudai. Garbė

1

Oakley Avenue i.r 24-tas Street
Telef. canal 1713-0241

r>

lianoy Lity, Pa.

X Piknikams užsibaigus,
ragina
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va musų gerb. klebonas
kare. SeredMfiis ir Pėtnyčio- savo mylimus parapijoms vėl'
prie darbo — mokėti šių metų '
______
mis nuo 9 iki 6.
Lažai o Kvotų, klebonas nes-,
u£
pViikų suinanypėjo priminti, štai jau keli ln;l
JOHN B. BORDEN parapijonai savo bazaro kvotų x Musų didžiai gerb yais.
(Jobu Hagdziunas Borden)
po $10.00, paklojo. Ačiū jiems. tiniko, B. Jankausko tėvelis
X Musų biznierius ir geras •Simonas Jankauskas mirė Lie
ADVOKATAS
parapijonas Juozas Karpus, tuvoje. Ratilo Stotis, parapijo
105 W. Adams St. Rm. 2117
praeitame parapijos piknike-na; įr musų gerb. klebonas
TelephoM Randolph 6727
progos dalyvauti. reiškia p. Jankauskui gilios
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. neturėjo
Todėl šiame sekmadienyje p. užuojautos, o jūsų tėvelio sie
Telepbme Roosevelt
Kaipusj savo parap. aukavo lai taria amžinų atilsi”.
v
8 Iki • ryte Tel. Repub. 9600
$25.00 “cash”, konvertelyj.
X Ateinantį šeštadienį p.
Klebonas Juozapui Karpui ta Parkovskis susituokia su pa
ria nuoširdų ačių! Tikimųsi, nelė Zvibrute, ir p. Vitas Pe
kati ir kiti, kurie į piknikų trulis su panelė Stoni utė.
(Juozai J. Grisius)
neatsilankė paseks p. Karpaus Linkime geros kloties.
ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) pavyzdį, — paklos po tiek. Pa
Telef. Boulevard 2800
žiūrėsime kitame sekmadieny
RESIDENCIJA:
6515 So. Rockwell Street
je.
Telef.

r,.,

i

kad Ciceroje, gružlį gyventi ir, !
kad Cicero Lietuvių katalikų
bažnyčia tikrai graži. Labai
į ačiū gerb. svečiui už prielanJkų pareiškimų.

LIETUVIS ADVOKATAS

12.

iki

DR. R. G. CUPLER

x

X Gerb. kun.

9

valandos-

Virginia 0380

Tel. Canal 67G4

} apylinkės rengėjų suvažiaviRez. Tel. Midway 5512
mas įvyko 4 dienų rugpiučio,
2 vai. po pietų, Šv. Juozapo
parap. bažnytinėj salėj, Ma-j gydytojas ir chirurgas

tanu konoširdingiausia a-iu! if Lietuvos dWį
klB).!
Ponui Miliauskui už pikui- „r Karalius Kvetys pareiškė, |

ADVOKATAI:

1939

Į tvarkymo ir darbininkų išrin-l 4608 fe. ASHLAND AVL.
Chicago, 111.
, 'Netoli
46th Street
kimo, 2-ras .visuotinas šiosi
1

_________
Radio Stotis SAZ.

vottui trokų, abiem piknikams, lnius)}

Boulevard

DR. S. A. BRENZA

Į Lake Wood Park, Pa.
ofiso
' Del galutinio tos dienos su-j

Visiems savo parapijonams,
komitetui, visoms draugijoms,
biznieriams, visiems - soms
abiejų parapijos piknikų darbininkams-ėms, Bulvariškiams,
ir visiems, kurie kokiu nors
Kun. H. J. Vaičiūnas.
budu rėmė parapijos piknikų
P. S. Nuo šio pikniko, gryno
darbų tariu kuoširdingiausį apelno liks virš tūkstančio do-'
čių! Visiems aukuotojams ta
lerių.
riu speeialj ačiū!
t
Tas pats.
Musų biznieriams: Anglie-}
kiui, Bernadišiui,
AVastak'
Bros. ir p. Jakštui, už davimu1

Telefonas

Ofiso Tel. Victory >487
Of. Ir Rea TeL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
6.
/A

«rjv*

P,

-y

>188 g- HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Resldenolja
6604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: auo
7- 9 vak. Antro Ot VaJ.: Nuo 8-6
po plet: Utarn. Ir Subat. Nuo
8- 6 vak. šventadieniais pagal
tarfma.
„ (<wi

Tel. Lafayette 6889

J-

DR. J. A. PAUKŠTYS

\ HUCfetM. tve
fOUKD »T <>OS H, ;
Į i IHOuOiT »V
l u-Oo-C

y fcpa.o«jr

j

T

DENTISTAS X-BAY
4193 Archer Avenue
v.

-1—111.TU

-WJ !»■»■«

B

P-*

CHICAGOJE

L. VYČIŲ XVII SEIMAS.

»«»

kun. M. Urbonavičius, stud.
Poška, p-lė Plūkiate; maršal
kos: J. Šeštokas, J. Kvedaras.
Pirmas posėdis nutraukia
mas pietums.
Antras posėdis atidarytas 2
vai. po pietų. Atsilanko Clevelando miesto menedžeris p.
ITopkins, adv. Česnulio asisto^e’ kuris Pasa!a’- gražių sveikinam'^ prakalbų. Telegramomis ir laiškais: atsiųsta daug
sveikinilnV; žodžiu sveikino
kun;.Dr- J- Navickas nuo Berna^'^ Kolegijos,, Ig. Sakalas

Tr<{įodLcnL Rugp. 7 d, 1929

B

Pikniko komisija: p-nios O. Į atsilankyti. Bus pasitarimas, tuvių Ivliubų ir Draugijų SaReikauskienė, J. Čepulienė, kaip rasti budus pasekmin-Įvitarpinės Pašalpos Susivieni
S. Sutkienė ir M. Skrebienė ve giau tų darbų varyti,
jimo susirinkimas. Šiame su
dė ir palaikė gražių tvarkų,
Nepamirškit ketvirtadienio sirinkime bus raportas iš iš
gi skyrių darbininkės vikriui vakaro.
važiavimo, kitoki pranešimai
Valdyba.
sukosi prie stalų — dūrė gerų
ir bus svarstomi nauji reika
pelnų.
lai. Visi nariai-rės būtinai at
Federacijos Kongreso Ren- silankykite paskirtu laiku.
Skaitlinga pikniko publika
sudarė artimieji Vienuolyno', ginto visos komisijos bus ypa
Sekretorius.
prieteliai — rėmėjui, kurių tai ! tingai svarbus susirinkimas,
j>e pastebėta gražus skaičius' ketvirtadienio vakare rugpiu- ,
Del geriausios rųšies
gerb.
dvasiški jos:
didžiai j čio S d., lygiai 8 vai. Šv. An-u
’ir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
gerb. pralotas kun. M. L Kru- tano parap. mokyk, kambaryje
PRODUCTS
-išeita šviežių kiauši
sas, kun. A. C. Martini, Ku- Cicero, III.
I
olų. sviesto lr sūrių
nigas A. Linkus, kun. Dr. K.
.Malonėkite visi komisijos.

T L. VYČIŲ Septynioliktoji
ligoninėj padarė apendiko ope Seimų pirmų (5 d. rugp.) die
racija p-niai Paukštienei, den- nų suvažiavo virš 60 delega
tisto J. A. Paukščio žmonai. tų iš visų J. A. Valstybių daX Rugpj. - d. policija rado Operacija buvo sėkminga ir lių. Daugiausia delegatų atvyant Archer ave. netoli nuo ligonė stiprėja. Dentistas J. Į ko iš Chicagos, būtent apie
Central ave. negyvų žmogų. Iš A. Paukštys ofisų turi 4193 30 žmonių.
tumas pradėtas- šv. Mišiorodo, kad automobiliams už Archer ave.
mis lietuvių šv. Jurgio bažnymuštas. Jokių ženklų, rodan
WEST SIDE.
čio j, kurias laikė Centro Dvačių kas jis yra, nerasta. Išro
sios'Vadas Kun. P. Vaitukaido lyg butų lietuvis. Yra apie
X Pirmadienio vakare, Auš
50 m. amžiaus, turi pilkus il ros Vartų parapijos daržo, pik tis. Asistavo: diakonu kun. J.
Mačiulionis sub. — kun. J.
sus, 5 p. ir 7 colių augščio,
Wm. J. Kareiva
nikelio darbuotojai turėjo sa
sveria 160 svarų. Randasi Eu vo draugiškų puotelę, kurioje
Savininkas
deikio laidojimo Įstaigoj, 4605
4644 So. Paulina St.
pasirodė, kad parapijos nau
Tel. Boulevard 1889
So. Hermitage ave.
dai gauta gryno 'pelno netoli
cho- wir(ues Jėzaus Kongregacijos, r. Vaitukaitis, kun. A. KruX Dr. Strikolis Šv. Krvžlana
$4(X).OO. Marųuetteparkiečii} su žausko vedamas jaunasis
Po pasveikinimų seka. Cen- šas, kun. J. Junevičius. Matėsi Kensington. — RugpiuČio 9
-------------- manymų pagerbti brolį Vladų ras gražiai giedojo.
PRANEŠIMAS
tro valdybos pranešimai.
j ir pasaulinių profesionalų.
Pirmas Seimo posėdis atida Bendrai, Seimo ūpas neblo-! Piknikas visais žvilgsniais d., 7:30 vai. vakare, M. Kal Turime garbės pranešti lietuviams,
susitarė Švenčiausios Panelės
GRABORIAL
mes dabar esame paskirti par.
ni ko svetainėje, 341 Kensing- kad
Gimimo dienoje, 8 rugsėjo, pri lytas 10:30 ryto,
malda.
davinėti naujus NASH "400”, kuria
.v . ,
it iŠ0’* Atstovų didžiuma — čia buvo pasekmingas, nes buvo *
•
i
t>
i
i
t*
pasaulyje
automobilių
—s tariant Aušros
’
|ton ave. jvyks Roselando Iue- vadovauja
Varti} klebo Prezidiuman išrinkta: adv. J.J
vertybėje.
Mes
teikiamo
visiems
■ augęs jaunimas, “senesnio labai skaitlingas.
teisingų patarnavimų.
Grisius,
iš
Chicagos,
pirm.,
A.
nui,
turėti
toje
pat
vietoje
pa

lAG1IAWICZ
Automobilių sales rulmis atdaras
kraujo” — nedaug. Kunigų Šv. Jurgio parap. mokyklos
vakarais ir šventadieniais.
guodos piknikeli, po kuriam Onaitis, iš Homestead, Pa., I seime dalyvauja 15.
Lietuvis urabonus
vaikučių orkestrų taip-gi link
1L rugsėjo prasidės parapijos viee-pirm. ir B. Vaškiutė, iš
BALZEKAS MOTOR
Patarnauja laidoRap.
smino
pikninkaujančius.
Tai
tuvėse kuoplRlaueia.
Sheboygan, Wis., II vice-pirm.
ba žaras.
SALES,
Reikale meldžiu atpirmas
piknikas
Marąuette
4030 Archer Avenue
slSaukti,
o
mano
X Lietuvos Katalikų studen Raštininkai: stud. Vaškas iš
RADIO ŽŽŽ.
Savininkas R. Andrellunas
Parke,
kuris
turėjo
muzikų,
or

darbu busite užgs- ii
Tel. Lafayette 2082
tijos Ateitininkų atstovas J. Hinsdale, III., ir J. Razbadausnedintl.
p
kestrų.
Užlaikau
visokių
auk

Tel. Roosevelt 2815
kaitė iš Cliicago, III.
Town of Lake. — Visi ka
sinių ir sidabrinių dai
arba 2518
Tyla.
L-Jr. ■
ktų, vėliausios mados
i
Komisijos
išrinkta:
manda

2814 W. 23rd Place
talikai stebisi, kad prie amž.
AUGUST SPECIAL
i
i
adlo, planų rolių, rsChicago. I1L
tų ir skundų: kun. P. Vaitu- atil. Mateušo Karnelskio gra
<ordų lr t.t. Taisau Geras vamish ku
laikrodžius ir musikos ris džiuna į keAVestsidiečių supažindinimo su f kaitis, A. Rublauskaitė, A. bo tiek daug buvo, kaip šieno,
Instrumentus.
turtas
valandas.
Gailina
vartoti
savo misija bažnyčioje sakys [Manstavičius;
Rezoliucijų: gelių, o nebuvo nė vienos šv.
ant
medžių
ir
Simpatiškas —
2650
West
63rd
St.
Chicago.
fllorų
arba kliMandagus —,
Pamokslu 9 ir 10:30 vaL I'kunJ- Navickas, J. Gied- Mišių aukos Nebuvo jam prie
Brighton Park. — Moterų
Telefonas HEMLOCK 8380
jonkų. Duodame
X
Broliai
Marijonai
vakar,raitis
ir
J.
Bulevčius;
Spautelių!
■
Sų-gos
20
kp.
susirinkimas
įtrijų colių bruši
Geresnis ir Piges-!
,
. ,r y
Per
visų
rugpiueio
(August)
ji’į)n*lekvienu ga"
nis už kitų patarWest Sidėje pra- dos: kun. Vilkutatis, adv. Vas
X Kaikurios moterys susi- vyks Trečiadieny rugpiuČio
navimas
į dėjo astuonių dienų rekolekci- .kevičius, P. Zdankus ir P. Sa- tarusios surengė Marijonai Su 7
7:30 vai. vakare, mokyk - mėnesį kas pirks musų krautu- Tiktai $3.00 Gal.
1 as.
I viekas; knygoms peržiūrėti — deikienei “surprise party”, los kambaiy. Visas narės ma- vai 100 švara Hammer Bro- , st- Louis "Dutch Boy" whita
d
e
lead 100 svarų .......................... $11.50
rugp. 1 d. Poni Sudiekienė lonėkite atsilankyti ir naujų thers AYhite Lead, tas gaus (Pure Turpentine .......... soc. gai.
PRISTATOM VISUR
darbšti visokiame viešame vei narių atsivesti.
4 colių grynų Cbinijos šerių
PAGRABŲ VEDĖJAI
kime.
--o,
Valdyba.
: šepetį dykai.
Didysis Ofisas:
2 METŲ SUKAKTUVĖS
4605-07 So. Hermitage Ave.
X Kun. A. Domis, net i U------------------’ Pristatom visur.
4414 So. Rockwell Street
Tel. Yards 1741 ir 1742
tica, N. Y. nndumęs. Sako su SVARBUS PRANEŠIMAS.
Chicago, Dl.
SKYRIUS
Telefonas Lafayette 4689
grįšiu® į Town of Lake, rugp.
4447 So. Fairfield Avenue
2325 So. Hoyne Ave.
SKYRIUS
RugpiuČio 8 id. 7:30 vai. va
9 d.
1410 So. 49 Ct, Cicero
ĮVAIRŪS kontraktoriai
X Aug. 2 d. mirė Jonas Ma kare, Įvyks svarbus susirinki
Tet Cicero "794
Telefonai Canal 6850
mas
Lietuvių
filmų
bendrovės,
į
SKYRIUS
niška. Palaidotas rugp. 6 <1.
3201 Auburn Avenue
Chicago, III.
O
Tel. Boulevard 3201
X Ona Liakėnaitė ištekėjo Aušros Vartų par. mokyklos 1
už Scott Ruckle. Moterystės l,kami)aryBuvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Sakram. priėmė rugp. 4 d. šv.! Kviečiami visi nariai laiku
* Hardware Co., dabar perėmė visą
blsn{ ) savo rankas ir duos visose šio
Kryžiaus bažnyčioje.
jsusirinkti, taipgi ir kiti, kam
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
blsnio šakose pirmos klesos patar
CHICAGOJE
PARDAVIMUI
SU
DIDELIU navimų.
X
Leonas
Grikšas
su
Juoze,n,pi
tas
svartas
bendr
°Laidotuvėse
pa
HARDWARE PAINTS
tarnauju
geriausia
BARGENU
fa Jueevičaitė priims Moterys-'Tės r<‘ikalos
lr pigiau negu kiti
& WALL PAPER
Su $300 cash, likusieji po
todėl, kad priklau
tės Sakramentų rugp. 10 d.
sau prie arabų 15$35 mėn. nupirksi plytų ir me
REIKALINGAS VARGO
Palnters & Decorators
Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
dlrbjstės.
J. S. Ramanclonls, savininkas
OF.’SAS
džio
namų
ant
W.
18
PI.
arti
NININKAS
(48 VVest 18 St.
3147 So. Halsted Street
Šv. Petro ir Povilo Liet. pa- Leavitt su 6 mažomis rendoTel.
Canal
(174
A. RĖMĖJŲ DR. C. PIKNI
Tel. Vlctory 72(1
■KIRIUS:
8238
rapijos reikalingas vargoni- nūs. Rendų mėn. $60. Kaina
KAS.
So. Halsted Street
Tel. Vlcto-ry 4088
Visagalinčio Dievo parėdymu visai netikėtai rug
________
ninkas nuo 1 rūgs. mėn. Turi $3,800.
piuČio 8 d., 1927, persiskyrė su šiuo pasauliu mano
Praeitų sekmadienį, rugp. 4 turėti nuo savo klebono rekoANNA OGEOLO
Phone Boulevard 4139
Namų Statymo Rontraktortns
| dienų įvyko šv. K. A. R. Dr. mendacijų — mokėti vesti cho
2141 West 18 Place
mylima gyveninio draugė ir mano vaikų motina Bar
Statau Įvairiausius namus prieinam*
kaina.
bora Budrikienė. Visai sveikų moterėlę visai netikėtai
C. metinis piknikas, Manjue-Jrų — >r
reikės, subatomis.
. ........ —
7217 S. California Avenne
GRABORIUS
ištiko stabas ir pabuvus be žlado keletu dienų nuvy
tte Parke. Diena pasitaikė la- pamokinti vaikučius lietuvių
DIDELIS BARGENAS
Telef. Hemlock 552«
Musų patarnavimas
bai graži, žlmonių privažiavo kalbos. Apie kitas sųlygas ga- į gu $200 cash, likusieji ant
ko pas savo Sutvėrėjų, palikdama mus su pervertomis
visuomet sąžiningas Ir
daug, kas darė begalinio ma-' Įima raštu sužinoti.
širdimis gailesio pilnomis.
nebrangus, nes neturi
į išmokėjimo, pirksi puikų ke Telefonas Canal 7288
me išlaidų užlaikymui
lonumo rengėjoms.
turių kambarių namų Stickney
įkyrių.
KUN. J. BULLA
Jau praėjo 2 meteliai, bet tragiškos mirties vaiz
su dideliu lotu, 3 blokai nuo
das tebestovi akyse ir širdperša tebevargina krutinę.
837 W. Diaanond Ave.,
Mallavojlmo Kontraktorlus
Nauja, graži ko
Dalų Ir Popleros Krautuvė
Ogden
ave.
Kaina
tik
$4,300.
Hazelton, Pa.
plyčia dykai.
8884 8. LEAVITT ST.
Chicago
I. J. Z O L P
Mano gyvenimo draugei atsiskyrus nuo manęs, pa
Su $200 cash, likusieji, kaip
GRABORIUS IR LA1DOTUVHJ
3307 Auburn Avenue
saulis apsitraukė juodu šydu, margas svietas neteko
VEDĖJAS
t? < rvivivivi,- * c
renda, pirksi šešių kambarių
Phone Virginia 2054
savo viliojančių spalvų, gyvenimas neteko Įdomumo ir
1660 West 48th Street
.
namų, lotas 63x289, 1 blokas,
JOSEPH VILIMAS
vatorijos auklėtinis, mvlintis!
.
. v. ,
džiaugsmų, valgis tarytum neteko skonies, sveikata
Kampu 4«th ir Paulina Sta.
.
.
V1
.\
‘
_
.
nuo
Aurora
Elgin
geležinkelio,
Namų Statymo
Tel. Blvd. 6203
darbštumų ieško vietos. Rei- ‘
. , T_ .
..
kaskart menkėja. Rodos nebesinori gyventi ir to noro
Berkley mieste. Kama $4,500.,
Nulludimo valandoje
krelpkltėa
Kontraktorins
nebeliktų, jei nešviestų gyvenimo kelių religijos moks
prie manęa.
patarnaunlu simpatiš kale malonėkite kreiptis į
Graborius ir Balzamuotojas
Šauk
arba
kreipkis
kai, mandagiai,
gerai
lr pigiau
4666 So. Rockwell Street
“DRAUGO ’ RED.
las. Religija šviečia ne vien šio gyvenimo kelių, bet | negu
kitur. Koplyčia dėl Šermenų
FRANK J. PETRU
Mes sutei
K. Yatspindi ir busiantįjį gyvenimų, bendravimų su Mielatykai.
Tel. Bonievard 8814
kiam manda
1443 West 18 Street
gų, draugišką
širdinguoju Dievu, Šventaisiais ir žemės mylimaisiais.
M. YUSZKA & CO.
------------------------- —------|
Tel. Canal 0806
patarnavimų.
PDUMRING A HEATING
PARDUODU labai pigini,
■
Patarnavimas
Trokšdamas savo gyvenimo draugei Barborai am
Kaipo lietuvla, lietuviama patar
visose Chica
geroje vietoje “Grocery Sta-į ZUIKIS SU 9 GALVOM,
nauja kuogerlauata
žinosios laimės, rengiu 2-metines jos tragingos mirties
gos dalyse ir
irNDERTAKINO CO.
_______
4444
80 PAULINA
.priemiesčuose.
re”. Biznis galima daryt iš, Ar matei zuiki su 9 galI’. B. Htfd'ey LIcsukaktuves.
Pamaldos jvyks rugp. 8 d. 1929 Šv. Jur
Koplyčia
Dykai
Grabai
pigiai
visų pusių gerai. Pasinaudok voni? Ne? Tai ar gindčjai tekį
net už $25.
gio parap. bažnyčioj, 7:3() vai. ryte.
710 West 18th Street
OFISAS
proga!
bargenų? Ne betyk, o pamaCanal 3161
823S South
Visus gimines, draugus, pažįstamus, kaimynus ir vi
6839 So. Loomis St.
,tyk. Čionai yra 40 akerių ūkis,
Halsted St
sus velionės gerbėjus maloniai prašome, ateiti į šias
Vlctory 408S.................................................
ja-a-ąg-.' geri budinkai, gyvuliai padar2- RI MORGIČIAI
89
Telefonas Tardė 11>4
pamaldas. Gerbiamieji, skaitlingai teikitės dalyvauti
PARDAVTMUI
ice-cream
gai,
viskas
$2,700.
80
akerių,
4424 So. Roekrvell St.
3- TI MORGIČIAI
šiose atmintinėse pamaldose ir pasimelsti už a. a. Bar
parlor.
Vieta
gera,
biznis
iŠ.
geri
budinkai,
gyvuliai,
jaVirginia 1290
boros sielų.
6% Nuošimčiai
dirbtas. Priežastį patirsite vie- vai, padargai, $4,500. 80 akė
GRABORIUS IR
Paskola
sutelkiama 1 vieną dieną.
riųt geri budinkai, sodnas, uMielaširdingas Dieve suteik velionei Barborai am
BALSAMUOTOJAS
toj.
Perkame real estate kontraktus.
žinų atilsį, o mums likusiems kantrybės tęsti šių že
Internationl Investment
1603 So. 49 Ave. Cicero, Dl. P<‘> miškas, $2,500. 53 akeriai,
Turtu automobilius
visokiems
geri budinkai, miškas, $1,200.
reikalams. Kaina prieinama.
miškų kelionę.
Corporation

žinig žineles

S. D,

Ii » ■*

.

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

r

PRANEŠIMAI.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

JOHN DERINGIS

J. BALSEVICIS

J. S. RAMANGIONIS

-ŽEMĖ

J. F. RADZIUS

RARROROS RUDRIKIENĖS

M, ZIZAS

A. MASALSKIS

PETRAS CIBULSKIS

A. PETKUS

BUTKUS

MORTGEČIAI-PASKOLOS

STANLEY P. MAŽEIKA

EZERSKI

LIETUVIS ORABORIUn
Ofisas:
18 S. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 9277

Nuliudusi BUDRIKŲ ŠEIMYNA.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Dl.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BAROENUS

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

Kapitalas 8800,000.00
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette (788-8716

