Katalikai pasaullonya turi kilni) uidavlnl, — 1 neiti ) kelmynai Ir J vi
suomenę Kristaus mokilą, atnaujinti
imonli) dvasią. JSzaus Širdies vleipatavlmas milijonų širdyse — tai musų
užduotla “Draugas” padfis jums tą
apaštalavimo
darbą atlikti. Užtat,
■kaitykite Ir platinkite "Draugą."
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FRANCIJA TAM REIKALAVIMUI
GRIEŽTAI PRIEŠINGA

Kinijos Valdžia Pavojuje;

Nėra Pinigų
KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS KUBOJE
BLOGA PADĖTIS
KINIJOJE

SHANGHAI,

rugp. 8. —

HAGA, rugp. 7. — Santar į Kinijoj padėtis labai bloga,
vės ir kitų valstybių tarptau nes nauja valdžia nebeturi pi
tinėj konferencijoj
pįrmąją nigų apmokėti išlaikomus ta
dieną kilo nesutikimų, kada rnyboje kareivius. Reikalinga
Britanijos atstovai griežtai tuojaus gauti keliosdešimtys
pasipriešino karo atpildymo , milionų dolerių. Bet nėra kur.
paskirstymui.
Nesenai Įvykusioj Paryžiu
je konferencijoj padaryta ži
noma Youngo sutartis, kuriąja eimant iš Vokietijos gauna
mas karo atpildymas (kontri
bucija) turi būt naujai pa
skirstytas. Francijai pripažin
ta dar didesnė dalis, gi Bri
tanijai sumažinta.

Čia konferencijoj Britani
jos atstovai pareiškė, kad jie
priešingi naujam paskirsty
mui. Nurodo, kad Spa konfe
rencijoj atliktas atpildymo pa
skirstymas yra tinkamiausias.
Toliaus nurodė, kad Versailleso sutartis naujam paskirs
tymui priešinga. Nurodyta,
kad pirmasis atpildymo tarp
valstybių paskirstymas
turi
visiems laikams pasilikti, ne
atsižvelgiant i tai, kiek Vo
kietija mokėtų.

FRANCIJA GRIEŽTAI
PRIEŠINGA

Del tos nelemtos padėties
atsistatydino finansų ministe
ris Soong. Kalbama, kad ga
lis atsistatydinti dar ir tary
bos prezidentas gen. Chiang
Kai-shek.
MANDŽIURIJOJ DERYBOS
SUSTOJUSIOS

SHANGHAI, rugp. 8. — Anot apturimų žinių, bolševi
kų su kiniečiais vedamos de
rybos Mančuli stoty dėl Ryti
nio geležinkelio sustojusios.
Bolševikai, sako, griežtai rei
kalauja grąžinti į savo vietas
pašalintą visą rusų vadybą.
Kiniečiai nesutinka.
KOMUNISTŲ SĄMOK
SLAS KUBOJE

HAVANA, rugp. 8. — Ku
bos saloje susektas komunis
tų sąmokslas tikslu sugriauti
gyvuojančią valdžią.

HAGA, Olandija, rugp g j Polici ja laiku tai visa suse
— Valstybių konferencijoje kė ir vadus areštavo. Suimti
Britanija reiškė pasipriešini-j 8a^osb
ar anksčiau ar

mo padarytai karo atpildymo v<‘^au savo tikslą atsieksią,
(reparacijų) sutarčiai ir atsisakė pripažinti žinomą You SVEIKSTA BUVUSIS MIngo sutartį. Kitais žodžiais, NISTERIŲ PIRMININKAS
Britanija reikalauja didesnės
sau dalies iš atpildymo.
PARYŽIUS, rugp. 8.
Franci ja tam griežtai prie- raneša, kad buvusis ministešinasi. Francijos ministerių ri'l pirmininkas Poincare po
pirmininkas Briand pareiškia, (°PeracGU sveikstąs,
kad Francija žnt-but nepasiBAISI VĖTRA
duosianti.
PERMAŽA LANKYTOJŲ

KETVIRTADIENIS, RUGP.

(AUGUST) 8 D., 1929 M.

LAS VEGAS, Nev., rugp.
8. — Kai-kuriose Nevados va
lstybės dalyse per tris dienas
siautė baisi vėtra. Du asme
niu žuvo, keletas sužeista ir
dideli nuostoliai atlikta.

RUMUNIJOS KAR1UOMEJ
NC ŠAUDO STREIKI!
NINKUS

BU KARESTAS, rugp. 8.
— Vulkan anglių kasyklų aį pylinkėse, Transylvanijoj, jvy
ko streikuojančių anglekasių
riaušės.
Kuone visą, dieną Lupeny
sodybos apylinkėse kariuomeaiė kovojo su anglekasiais. 15
anglekasių nušauta ir 25 su
žeista. Kai-kurios kasyklos už
lietos.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS
SEIMO

A. L. R. K. Mot. S-gos 14
Seimas prasidėjo rugp. 5 d., 9tą vai.-ryte, šv. Andriejaus
lietuvių bažnyčioj, New Britain, Con u.
Šv. Mišias celebravo S-gos
dvasios vadas gerb. kun. S.
Draugelis.
Prezidiųman išrinkta: pirm.
— S. Sakalienė, pagelb. — M.
Šertvitienė, rašt. — M. Griga
liūnienė, pagelb. — V. Alejošienė.
Mandatų peržiūrėjimo kom:
V. Stepulioaiienė, T. Mažeikie
nė, K. Kuperienė.
Spardos komisija: Marijona
Čižauskienė, B. Mičiunienė,
dvasios vadas —• kun. S. Drau
gelis, vietinis kleb. kun. E.
Grikis.
Knygų peržiūrėjimo komi
sija : Klimienė, Petraitienė,
Mockienė.
Delegačių yra apie 50.

CHICAGOJE f
Suimtas žmonių lupikas

Policija suėmė Rocco Maggio ir kelis jo saugotojus. Maggio visas laikas užsiimdinėjo žmonių lupimais Taylor ir
1 lalsted gatvių apylinkėje.
Grąsinimais jis privertė dau
gelį italų mokėti jam paskir
tas duokles.
Pirm poros metų jis buvo
teisiamas sąryšy su viena
žmogžudyste, bet išsisuko. Po
to darbuotasi jį pašalinti (de
portuoti) iš J. Valstybių. Ir
iš to jis išsisuko. Buvo kokį
laikų pasišalinęs, bet paskiau
ir vėl ėmėsi išnaudoti žmones.
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BRITANIJA REIKALAUJA DIDESNĖS
DALIES IS KARO ATPILDYMŪ

BRITANIJA PRIEŠINAS
PADARYTAI ATPILDYMO SUTARČIAI

"Draugas’ atstovauja organisuotu
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
tallklikas draugijas sąjungas para
pijai Ir lietuvių kolonijas “Draugai*
džiaugiasi didele katalikų parama b
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletellikl JausmaL

A

COPY
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DURPIŲ GAMYBA

^ Durpėms kasti šių metų oro sąlygos žymiai palankes
nės. Del to ir durpių šiemet
bus iškasta žymiai daugiau.
Durpes Lietuvoje kasa stam
besnė įmonės mašinomis ir ūkininkai pavieniui rankomis.

} *__

lietaus. Komai išgelbėti.

AMERIKIEČIAI (MANO
STATYTI BIRŠTONE
VIEŠBUTĮ

Amerikiečių lietuvių biznie
rių grupė netrukus Birštone
mano nusipirkti patogi} žemės
sklypą ir įtaisyti modernišką
viešbutį su amerikoniškais pa
togumais. Prie viešbučio ža
da įsteigti kumiso stotį, kuri
buvo ir prieš karą. Tik ši bus
didesnė ir patogesnė. Viešbu
tį mano statyti prie pat šilo.
“R.”

Stambiausių įmoniaiinkų, ka
sančių durpes mašinomis, yra
trys. Didžiausios yra Ameri
kos lietuviij prekybos bendro
BUSIĄ PRATINAMI
vė, kuri kasa netoli Šiaulių.
PRIE VYNO
Jos iškastos durpės bus suva
IŠRADO NAUJĄ BŪDĄ
rtojamos
pačios
reikalams,
TORONTO, Ont., Kanada,
TUBERKULIOZUI GYDYTI
Šiaulių
elektros
stočiai
ir
iš
Dr. J. Kairiūkštis nesenai
rugp. 8. — Ontario provinci
dalies
geležinkelio
kurui.
Šie

jos svaigalų tvarkymo komi
išrado naują būdą tuberkulioTai kokia tvarka
met numačiusi prikasti 18,000 zui gydyti. Dabar jis jau pra
sijos pirmininkas sakosi tu
Kriminaliniam teisme turė tonų arba apie 50,000 erdmė dėtas praktikuoti Kauno sun
ris planus, kokiu būdu žmo
jo prasidėti byla kišeniniam terių.
kiųjų darbų ligoninėj. Nau
nes atpratinti nuo smarkiųjų
vagiui AVilliam Ward. Kada Antras stambesnis įmonini- juoju būdu gydomi džiovinin
gerymų vartojimo. Žmonės
jo advokatas prieš teisėją Mi- nkas yra Kauno miesto savi kai greitu laiku gerokai pa
būsią, patraukiami daugiau
ller kalbėjo apie bylos atidė valdybė. Kasa dvejuose savo sunkėjo. Netrukus paaiškės ir
vartoti vyno.
jimą, vagis ramiai sau teis durpynuose. Prikas 5,000 to kiti tokio gydymo padariniai.
« GRAJK ZEPPELIN”
mo rūmus apleido ir dingo.
“R.”
BRITAI TURI KITĄ
nų arba apie 15,000 erdmėteĮSKRIDO
rių. Kiek mažiau prikas Pale
GARLAIVI
$13.60 dienoje
KALKUTOJ STREIKAS
mono plytinė savo durpyne
LAKEI l^RST, N. J., ru
LONDONAS, rugp. 8. —
Tinkuotojų Linijos susirin — apie 3,060 tonų arba 10,KALKUTA, Indija, rugp.
Britų AVhite Star kompanija gp. 8. — V|įkar tuojaus pirm kime nubalsuota pripažinti .000 crdmėterių. Plytinė visas
pusiaunakčio"'
į
Vokietiją
atgal
į vandenį įleido naują kelei
jiems kontraktorių pašiųlytų savo iškastas durpes suvar 8. — Bengaliaus kanapių pra
išskrido
<£|ąiyis
“
Graf
Zepmonę palietė darbininkų strei
vinį garlaivį “Britannic.”
$13.60 užmokėsiu darbo die toja plytoms dirbti.
pelin.” Tai pradžia kelionės noje. Ši nauja užmokesnis tin
kas. Streikuoja 'apie
/Tai didelis ir puošnus gar
Šiemet ūkininkai savo rei
aplink pasaulį.
vyrų ir moterį}, iš to
laivis. Sakoma, jis konkuruo Į Friedrichshafene, Vokieti kuotojams bus mokama pra kalams durpių prikas 15—20
čiaus čia apie 20,000. St]
dėjus rugsėjo 1 d.
siąs vokiečių garlaiviui “Brenuoš. daugiau kaip pereitais
joj, į orlaivį bus paimta daukas kilo Įvedus G0 valandų
men.” šis pastarasis priguli
metais. Ūkininkai savo reika
1 giau žibalo ir maisto ir tuorbą savaitėje ir bonusų SIS’
į
Sąryšy su diplomų
North Geiman Lloyd kompa
lams kasmet iškasa maždaug mą panaikinus.
jaus bus leistasi per Siberijos
<
klastavimu
nijai.
po 150,000 erdmėterių. “R.”
I
plotus Į Japoniją.
! Sąryšy su aukštųjų mokslo
APŠAUDĖ LAIVĄ
SMĄRKUS ŽEMĖS DRE
PLEČKAITININKAI
REIKALINGI DIDESNI
i įstaigų diplomų klastavimu
BĖJIMAS CHILE
PUOLA
KALĖJIMAI
I Cook apskrities prokuroro oBUFFALO, N. Y., rugp. 7.
. fisan pristatytas ir išklausi
Pakraščių sargy ba apšaudė
SANTIAGO, Chile, rugp. 8.
Iš Seinų apskrities gauta ži atostogininkų laivą. Buvo pa
AVASHINGTON,
rugp. 8. nėtas buvusis prokuroro asis
— Kai-kurias šios respublikos — Prezidentas Hoover pripa tentas Clarence C'. Nelson. nia, kad liepos 19 d. adminis vojaus keliolikai vyrų ir mo
dalis palietė labai smarkus žįsta, kad J. Valstybėms yra Sakoma ir jis įveltas į tą kla- tracijos linijos trečiame rajo- terų. Sargybos nariai paskiau
per 30 sekundų žemės drebė reikalingi didesni (erdvesni) stavimą.
į ne peaiki ginkluoti plečkaiti- . laive atliko kratą, liet nerado
jimas.
ninkai užpuolė sargybos vir jokių svaigalų.
kalėjimai, nes prohibicija žy
Anot žinių, iš žmonių nie miai padidino kalinių skaičių.
šininko vyr. polic. Kaziu YaPiliečių skundai
kas nenukentėjo. Taipat ir
lukonio butą. Tačiau policini NUŠAUTA DU KALINIAI
Senųjų kalėjimų paerdviniNetolimoj
ateity
Cook
ap

medžiaginiai nuostoliai maži. mui ir naujųjų statymui yra
nko namie nerado — jis bu
skrities
asesorių
komisija,
ku

paskirta 5 milionai dol., kas
vo išėjęs tikrinti sargybą. PleLANSING, Kas., rugp. 8.
ri
naujoms
taksoms
nustatė
čkaitininkai tik pasiėmė jo i— Iš vietos valstybės kalėji
LAUKIAMAS GARLAIVIO yra tik pradžia.
‘ ‘ išlyginamąjį
daugi ninką ’ ’ dviratį, kai kuriuos drabužius
“MAURETANIA” RE
pakvies piliečius iškelti savo ir antrosios sargybos dienyną. mo norėjo pabėgti 6 kaliniai.
KORDAS
KONGOJ DIDELIS BADAS
skundus prieš naujas taksas, Plečkaitininkns seka policija. Jų du nušauta ir vienas par
! vojingai sužeistas. Pašautas
“R ” ir vienas kalėjimo sargas.
NEW YORK, rugp. 8. —
NEAV YORK, rugp. 8. — jei kas tokių turės.
Kaip šiandie laukiama Čia at Belgijos Kongoj Ruanda dis- Taksų sųskaitos vargiai li
plaukiant
britų
garlaivio trikte jau treti metai gyven gi gruodžio bus baigtos.
ĮTAISĖ TELEFONĄ IR ■ Pamesta bomba nesprogo
“Mauretania”, kurs nori su tojus badas smaugia.
PRIIMA TELEGRAMAS į Nežinomi piktadariai į krau
Užpulta
užeiga
Didžiuma žmonių yra vien
mušti vokiečių garlaivio “Bre
Įtuves tarpduri, 434 So. Hals
men” rekordą nors keliomis gyvi grobai. Išbadėję žmonės šeši piktadariai, apsigink Skudutiškyje, Utenos apskr. ted st., jMimetė bombą. Bet *
valandomis.
arba ligi} pakertami arba žvė lavę revolveriais ir kulkosvai įtaisytas telefonas ir priima knatas užgeso ir bomlia ne
Anot žinių iš Londono, rių sudraskomi. Jie neturi jė džiais, užvakar vėlai vakare mos telegramos.
sprogo.
“Mauretania” atliksianti re gų gintis, nebegali nei savo užpuolė užeigą “Ridgeland Be to, šiomis dienomis pa
farm” 110 st. ir Ridgeland a- kabintas naujas laidas Kau
kordą.
numirėlių palaidoti.
Nuskendo vaikiukas
ve.
nas — Šakiai, per Lekėčius j Michigan ežere, ties 37 gat.,/*
Viduj buvo keliosdešimts — Lukšius, iš trijų m. bron
WISCONSINE PROHIBI- 1 Sumanymo autorius senatonuskendo AVm. Diez, 12 merij.
’rius Gettelman aiškina, kad svečių, vyrų ir moterų. Visi zinės vielos. Anksčiau Šakių
CIJOS KLAUSIMAS
18-asis federalės konstitucijos apiplėšti. Pagrobta apie 20,- laida ėjo per Vilkaviškį — Ma
CHICAGO IR APYLIN
E. KĖS. — Dailus oras; viduti
MADISON, Wis., rugp. 8. priedas nedraudžiąs gaminti 000 dolerių pinigais ir bran riampolę — Naumiestį.
genybėmis.
nė temperatūra.
— Wisoonsino valstybės se ir vartoti svaigalų toms val
stybėms, kurios to nori. Tai
ĮKLIMPO GARLAIVIS
natui buvo patiektas sumany
“Gydytojas” nubaustas
pat jis aiškina, kad tas prie
PINIGŲ KURSAS
/
mas valstybės konstitucijai
das neliečia valstybių, liet tik
Už gydytojavimų be valsty
Garlaivis “Balanda” plauk
prisegti priedą, kuriuo einant
pavienius žmones ir privati binio leidimo vieneriais me damas į Jurbarką netoli Kau Lietuvos 100 litų
$10.00
būtų galima valstybėje gami
nes organizacijas.
tais kalėjimu nubaustas Ma- no užėjo ant seklumos. Jį vos
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85

PARYŽIUS, rugp. 8. —
Francijos valdžia susirūpinu
si. Šįmet permaža čia ir visoj
Francijoj amerikonų lankyto
jąI 25 DIENAS PIRMAS
Praeitų metų vasaros lai
LIETUS
ku apie 300,000 amerikonų ap
lankė Paryžių ir kitas įdome
nti, parduoti ir vartoti svai
AVisconsino senatas yra ži > nuel Camacho, 4549 So. Jus  išvilko kitas atplaukęs gar
snes Francijos vietas. Šįmet EMPORIA, Kas., rugp. 8.
giuosius gerymus.
nomas kaipo “šlapias.” Bet tine st. Teisme sakėsi, kad laivis. Kol išsikepusnėjo, su
lankytojų skaičius sumažėjo, — Kansas valstybė pagaliau
Senatas 12 balsų prieš 9 jis neturėjo drąsos sumanymą medikalius mokslus baigęs Me gaišo apie 2 valandas laiko.
nes lankytojai perdaug išnau po 25 dienų kaitros susilaukė
dojami.

METAI-VOL. XIV

sumanymo nepripažino.

1 pripažinti.

ksikoj, bet diplomo® neparodė.

“R.”

Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų
13.89
Italijos 100 lirų
5.22
Vokietijos 100 markių 23.8(
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Mt Metų — fS.GO. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metams 37.00, Pusei Me
lų
|4.00, Kopija ,03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųHna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima
kasdien.

nuo 11:00 lkl 13:00 rat

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
vak po piet
u

“Krikščionybė paskelbė pasauliui, kad
visa žmonija be luomų skirtumo pašaukta yįa į Dangaus Karalystę; kad visi vienuodai
— (Rašo musą korespondentas) -----yra Amžinojo Tėvai vaikai; kad darbas šioje
žemėje yra žmogaus natūralinė pareiga.
(Tąsa)
mi gi jus pateisinsite? Nebent
Ji mus išmokė, kad sąžiningai ir pilnai tą pa- proteguojama. Dabar
kyla vienų masonų evangelija? Ka
reigą atlikti yra žmogui garbė ir išminties į- klausimas; kodėl ateitininkai da ateitininkai moksleiviai ka
rodymas; gi norėti darbu nusikratyti, jo iš- gujami, nes jie savo tautišku- lėdų atostogų metų norėjo pa
vengti, reiškia Įrodyti savo bailingumą ir ne-Imą ir tėvyniai ištikimumą už- daryti pasaulėžiūros kursus,
išpildyti šventos ir esminės pareigos. Pir- rašė ne žodžiais, bet darbais, nebuvo leista, kada vasaras amoj eilėj reikalaujame, kad per nuoširdų grį-ine rašalu, bet krauju? Kodėl tostogų metu norėjo gauti lei
žinią prie krikščioniško mokslo butų sugrąžin- J, Lietuva, kurios darbų dar dimų bendrai konferencijai, p.
ta ir nustatyta tarp darbdavių ir darbininkų, į nematyti,
pakraipa neaiški Švietimo .Ministeris prašymą

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.

Ueln* kasdien, Kskyrua eelunadlenlaa
PRENUMERATOS KAINA: Metame —

Ketvirtadienis, Rugp. 8, 1929
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tarp kapitalo ir darbo tu durna ir vienybė,
kurios yra tikriausios abiejų pusių reikalų
laidavimas... Darbdaviams yra įsakyti darbininką laikyti savo broliu, švelninti sulig išguliu darbo sąlygomis jo būklę, saugoti jo

proteguojama ir įsakoma leisti veikti?
Atsakymas sunku surasti,
Nebent tik tas butų, kad visas
[ gyvenimas eiua ne nonnalia

atmetė, nes aplinkraščiai drau
džia bendras konferencijas, gi
“J. Lietuvai” ir “Vilkui” to
ki leidimai duodami ir bend
ros konferencijos leidžiamos.
medžiaginį ir dorinį turtų, stiprinti jį !>uvo,vaga Bet dar ne viskas< jeį Ar čion ne žingsnis prieš ka- j
gyvenimo geru krikščionišku pavyzdžiu, o j)utų proteguojami vien “ J. talikus”? Ar ne masonų pi a- ■
svarbiausia, niekad jo atžvilgiu ir jo nenau- ’ Lietuva”, tai dar maža bėda. ningas
veikimas?
Bedievį '
dai nelaužyti teisingumo ir teisėtumo dės Tačiau yra. blogiau. Lietuvoje pradėk auklėti nuo mokyklos
nių, siekiant greito ir neproporcionalinio pel visi žino, kad yra slapta “Vil suolo, bet kas tokiu auklėji
no ir uždarbio.”
ko” organizacija, kurios įsta- mu pasidžiaugs, daug galvoti

Bent kiek vėliau, tas pats garbingųsai po-!tuose yra paragi-afų uždedan- netenka.

TIKROSIOS GEROVĖS SĄLYGOS.

Vakar trumpai rašėme apie kalbamų ge
rovę Jungtinėse Valstybėse. Mes nurodėme,
kad, toli gražu, ne visi gyventojai tuja ge
rove naudojasi. Ja naudojasi nedidelė grupė
žmonių, kuomet milijonai darbininkų yra be
darbo, kuomet algos yra kapojamos, kuomet'
yra vietų, kur darbininkas ir bado turi pania-

Aišku, tokia padėtis yra nenormali ir
kas kalba apie gerovę, jis tik turi galvoje vie
nų kapitalistų klasę.
Tikrosios gerovės Amerikoje nėra. Tik
roji gerovė tik tuomet galėtų būti, kai vi
sam krašte išnyktų nedarbas, kad darbininkai but» pilnai ir teisingai apmokami, kad
įsn kh, kapitalistų gobšumas, ,kud ^beliktų

liių kenčiančių badą.
Žinoma, mes čia nekalbame apie tingi
te, kur
iika.
irime
ir negauna
;ačiau už savo darbų gauna tik tokį atlygini
mų, už kurį labai skurdžiai tegali pragyven
ti.

L. R. K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS

KUN. L. DRAUGELIS, M. I. C.
“Draugo” atstovas atsilankė pas Aušros
Vartų klebonų, gerb. kun. L. Draugelį ir

piežius enciklikoje “R-erum Novaruin” pas čių nariams pareigų žudyti sa
Ne geresni pyragai ir antrai
kelbė darbo žmonių teises. Jisai liepia darb vo pažiūroms priešingus asme
paklausė:
katalikiško jaunimo organizadaviams gerbti darbų ir darbininkų. Toje en nis, ypač vadus. Šioji, grynai 'cįja; pavasarininkams. Ši or— Kų manai, gerbiamas klebone, apie
ciklikoje yra sakoma:
L. R. K. Federacijų? —
masoniška, nes net prislegi]? ganizacija į savo eiles buvo
“Turtuoliai ir darbdaviai privalo nelai darydami nariai bučiuoja ne
Tamstos platus klausimas, bet aš galiu
sutraukus
daugiausia, patį
kyti darbininkų vergų vietoje, gerbti juose kryžių, o galų durtuvo, orga
tiek pasakyti, jog LRK. Federacija — tai
geriausį, kilniausi jaunimų.
aukštą jų, o krikščionybės dar paaukštintų, nizacija turi apimti visus šiuo- j Kadangi pavasarininkų obalAmerikos lietuvių galva, bendrojo veikimo
žmogaus vertę, — to reikalauja teisybė. Ir gsnius. kaieivius, šaulius, stu- !sĮs Dievas ir Tėvynė priešinacentras. Negalime užsidaryti vien parapijo
sveikas žmonių protas ir krikščioniškoji fi- dentus, kaimiečius, na, žino- sį masonų siekimams, todėl
se, nes be bendrosios veikimo linijos ir jos
losofija
moko,
kad. sunkus rankų- darbas ne pna.,
n)a ka
;1H) 2saka
flkfl turi
ir
-iv
'
v.
pakriks. Dvasinius parapijų dalykus sut
j
>
Kaipo
turi Luti
duu 11 reikalinga persekioti ir ši 01tik nežemina ,žmogaus, bet dar jį aukština, gimnazijose.
varko vyskupai, bet į tautinius jie neįeina.
; ganizacija. Uždarymu mažai
nes tas darbas yra dora priemonė savo gy
Federacija suriša visa į bendrųjį lietuvių
Paskutiniu laiku švietimo Pesb nes visuomenė pakels
vybei palaikyti. Bet užtat yra gėda ir nežmo
katalikų darbų. Kaip negali žmogus gyvuo
ministerija išleido visoms auk- perdaug tiukšmo. Todėl ir
niškumas naudoti žmones, kaip daiktus, kad
ti be galvos, ar be širdies, taip Amerikos
...
1 •’
,
’ 1 • 1 lėtesnėms mokykloms įsakymų,: (,i°n griebtųsi trukdymo, skal-I
tik pralobtų ir tik tiek juos tevertinti, kiek
‘
1
~
;
lietuviai be savo katalikiškos Federacijos.
• j 1 ••
r 1 r
1 ”
;kad nebūtą trukdoma mokslei/D1110 n-migdymo metodo,
jų darbo jėga gali duoti naudos .
I
...
Ar darni* Amerikos darbdaviu to laiko01 ^anizuoti
vilką .
Panašiai, kaip K. V. C., taip
A-D/^rMtrTATVTT dt?tvat at 4
■* i-* 1 -i 4. 1
Al uuuo avinei
uaiuuavjų to minu
vmC.v.ėin •
. . ,
.... VARGONINKŲ REIKALAI, tą pasizadcjo laikyt kompozisi? Su pasigailėjimu tenka pasakyti, kad ant įKuiM } ra padėties viešpačių ir pavasarininkų
susirinki-1
1,
įtorius gerb. J. Žilevičius, bu
pirštų suskaitomas skaičius. Ir kol tos saly- protas? Leisti, ir net įsakyti, lnams leidimai reikalingi gauArtinantis A. L. R. K. Var- vęs Klaipėdos konservatorijos
organizuotis gimnazijoje mok- B įj apskrities viršininko. Iri
• .
......
kurtsjvyks direktorius. Visiems
kulios tuiP
ir tingai Didžiojo ateivių tarpe organizaeijai, ! fion įkl, vMininkai
muzi
,’enime
j P«P« .
nu.s,a‘-vto“’ jį*.
rugpiučio 27 d. AVilkes Barre, kams ir meno mėgėjams vervykinanids, tol nei Amerikoj, nei 'B$tt''k1Tur kurios įstatų .parįųįralųi lei- elgia- sulig savo nuožiūros, sli Pa., laikau reikalu paraginti ta įsiskaityt ir susipažint su
įvairiausių klinčių‘brolius vargoninkus susidomit į mintimis ir sumanymais, kupilnos žmonėms gerovės nebus. Jos neturime! džia ispasalų žudyti nekaltus
irus

,v
».
pinigus, viešai organizuoja p 1 a « uo os *aip i’ iš pat
sitpntatininkii
areniaumnkų hnriuK
minus, Gal
o ai bot
out,, centro. Kad vienam ar kitam
1111 *< rim'uau i<t/( pitpuijitn
aiemaių klius
prie 1, i
. ti ii kdoma veikli,, nei
šin<ni
įiažimii asmenims
asmenims, bet
oei negalima viešai pasiskųsti or.
. mnų pa/.iuių
konferencijoje,
kuo, ponai, taip auklėdami ganizacijos
[jaunimą, užsitikrinsite, kad Pav. Kalėdų atostogų metu
^likusieji 25% atentatų neklius pavasarininkai turėjo savo sujo

.
aipogi reikia užj)ajgB daug svarbių einamųjų
.
r> savo ir
• c<
•
reikalų.
Be
Sąjungos
*111bus dar
1
i išgirs*v
reikalų,
svarbu
.
... v. pasu mums daug
reskianciu

* jis pasižadėjo išdėstyt
so” Nr. 31 ir 32-ram.
ime mums svarbu skatlinsusirinkt. Juk kiekvienas
pripažinsime reikalą bažnytii nės muzikos tobulinimo ir
I, svarbą
,
.
jos pažinimo
— išpil1glvmo
«
.ir atskvrimų
. , ,
“ iazz” nuo
i..*,
.
tikrosios maldingos bužnyti-

Vokiečių orlaivis “Graf Zeppelin”, lai
mingai atskridęs iš Vokietijos Amerikon, praKatalikų Bažnyčia buvo ir yra susirupi- de(la savo kelionę aplink pasaulj.
nusi ne tik žmonių sielų išganymu, bet ir že- [
To orlaivio komandierius Hugo Eckener
kailų apie bažnytinę muziką- nės muzikos. To lengvai gulimišką jų gerove. Amerikos vyskupai daug sako, kad greitu laiku bus pastatytas naujas.,
choralą ir jo reikšmę. Paskai- mu atsiekt, tik reikia gerų
kartų yru davė stiprių ir labai teisingų pa geresnis orlaivis ir tuomet bus pradėta regunorų. Tų ir-gi pripažinsime.
reiškimų apie esamų padėtį, nurodant gyvą liaris orlaiviais (dirižabeliais) susisiekimas jūsų eilėms ir nebus pataikin-! vaziavilu9Pranešimuose iš v
.. .
, . k:okv:rn
• ,
,
ta į pačių skaudžiausių vicį' ICų buvo pradčiu iškeldinč- ,»<•
) lk
™
reikalą susidomėti darbininkų reikalais.
per Atlantiką.
tų? Nekask kitam duobės, nes,1' t>uk<lymai veikti. Čion tuo- (^Uh* Pa,Lni"^ atalinkumu ms
P
•-J J.
Bažnyčios autoritetai nurodo sųlygas, ku
Linkėtina pasisekimo.
pats įpulsi. Be to, kame toji -!au Iškiša į konferencijų pa-i1’stovan,s pas d' paGamentc j |,a karbj kviečiu aisilankyriose galėtų įvykti tikroji gerovė pilnoje to
Cbicaga ruošiasi prie pasaulinės parodos į krikščioniškoji etika, už ku-/!U:'las policijos atstovas jr'drektorių pasikalbėjimų, kon- tt skaitlingai i busimąjį var
žodžio prasmėje.

Didysis Popiežius, Leonas XIII, dar 1889
m. prancūzų darbininkams taip kalbėjo:

1933 m. Kažin kur dingo lietuvių komitetas, irių, tautininkai, gatavi padėti j Pnre,^^ia
kuris buvo sudarytas tos parodos reikalams? galvas

uždarysią-;

konle-| b encija bu* a galima praves - goninkų seimų.,

Žodį “užmušti” kuo- renciji. jei bus kas nors pana- jt lig galui.

žemės ir vėliau danguje.
geriau pildyti Dievo paliepimų, negu šiiuos laukinius žmones. Jie juos ir paKatalikų Bažnyčia, suprasdama šito klausyti nedėkingo Bažnyčios vaiko at- dari uoliais ir ištikimais sekėjais. Jie ,
reikalingumų ir apturėdama
paliepimų skalūno. Tpigi mokslas mažai buvo kliu- mokino juos kaip išdirbti žemę, kuip sta
lino savo įkūrėjo mokyti visas tautas, vi domas, o Julijonas, aisl.nlimas visai nus;- tyti namus ir kurti miestus. Tik šie viesados buvo ir dabar yra tikrojo mokslo minęs mirė. Kai jau Romos valstybė gero- nuoliui palaike pagonijos raštus su visu
■ ■
Rašo J. J.
..........
skelbėja. Jai visados rūjiėjo ir dabar rū kai buvo išlavinta tikėjime ir doroje, ki savo kalbos gražumu ir tikringumu. Jei
ne šie vienuoliai tai laukiniai žmonės, ne
pi, kad jos dvasiški vaikeliai būtų tinka tur darbo atsirado.
(Tąsa)
Barbarai ir įvairios laukinės tautos suprasdami, raštų vertės, būtų visai juos
,
Dėlto visi katalikai privalo prašalin mai išlavinti, išmokyti.
. it
Jau trečiame šimtmetyje mes landa- pradėjo Romos valsaybę užpuldinėti. Čiu panaikinę.
ti visas priežastis, kurios neleidžia jųjų
Be
to,
šitie
pasišventusieji
vienuoliai
vaikams lankyti katalikiškų mokyklų. Jie me knygose, jog krikščionys buvo moki vėl reikėjo Bažnyčiai į eilės stoti ir to
privalo pasistengti siųsti savo vaikus į nami reikalingų tikėjimo tiesų. Apie tų bulinti šitų laukinių žmonių būdą. 'Tai bu praleido visų savo gyvenimą tik vienai
labai sunkus darbas. Tačiau, kaip knygai perrašinėti. Kai kurios šių knygų
katalikiškas mokyklas, kur jaunimas yra laika daug mokyklų buvo įkurta, kuriuo- vo
yra neapsakomos vertės net mūsų laikais,
lavinamas tikėjime, doroje, tėvelių mei se jaunuoliai buvo lavinami į kunigus ' dvasiškija, taip pasauliniai valdytojai ne
lėje ir kai pas mus ietuvius savo kalbo po vyskupų priežiūra, šitokios mokyklos nusiminė, bet varė pirmyn mokslo dar kaip sakysime, įvairių protų raštai arba
je. Taip darydami jie galės pasakyti vi buvo atidarytos ypač Romoje ir Aleksan- bą. Jiems į pagalbą pribuvo įvairus vie pats šv. Raštas. Žodžiu sakant, mes turi
sam pasauliui, kad- mes viską darėme ge drijoi'j. Šulyje šių mokyklų buvo atidary nuoliai kaip Benediktiečiai tai]) ir kiti. me iš senovės laikų visų, kas tik mums
tos ir kitokios rųšies mokyklos. Ir taip Jie ypač mokino šituos žiaurius žmones reikia mokslo srityje. Gaila liuterių ir ki
rai išauklėti savo vaikus.
garsus apologetui turėjo savo mokyklas, dviejų dorybių. Tai buvo darbštumas ir tų nesusipratėlių, kurie vadina vienuo
Bažnyčios Nuopelnai.
lius tinginiais ir jnušciokais. Geras valios
Jau šv. Raštas apsaugoja mus nuo kai]) Šv. Augustinas Romoje, Aristidas A- ištvermingumas.
Barbarai jokio tikslo neturėjo gyve žmonės, kad ir neprielankūs Bažnyčiai, pri
įvairių paklydimų, pi įmindamas rnimi“ tenuose, o kiti kitur. Kiti krikščionys pilni
kad; “Geresni** yra praščiokas, kuris tar uolumo ėjo j viešus pugouių mokyklas nime. Jie nieko daugiau nemanė, kaip pažįsta didžiausią garbę vienuoliams už
nauja Dievui, negu pilnas puikybės iš ir lenai mokindami ])asaulinės išminties, lik inejlžioli ir kovoti su savo kaimynais jiiių jiasišventimų' palaikyti Įmsaulyje mo
minčius. kuris tyrinėju žvaigždžiii ke stengėsi Įkvėpti jauniftiui krikščioniškos ir kilomislbmloiiiis. Jie norėjo gyventi be į kslo šviesų. Iš tikrųjų, jiems buvo linknmoralybės dvasią. Nors ei(«sorius Julionas dnrbo, mailinlis paukščiais ir laukiniais Į minusia mokyti. Jie buvo atsiskyrę nuo
lius.” Tai reiškia, kad mokslo sistema viii
gera ir būtinai reikalinga ta. kuri. teikia^ ir draudė krikščionims šita mokinimo dnr- žvėrimis. Jie grobdavo iš» visų pusių sa- pasaulio. Vieni buvo skirti runku darbui,
žmogaus protui reikalingų žinių, lavina bų atlikinėti, tačiau mažai kas jo klausė, I vo kaimynų turtus be jokio atlyginimo.-j kiti mokslui, o dai* kiti rašybai. rlaip tvar .
nes krikščionys visuomet buvo pasirengę ' Vienuoliai gi meldėsi, dirbo, ir mokino I kingai susivieniję, jie galėjo semti visų, |
jo širdį ir daro jį laimingų dabar ant

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
PAMATAI.

A. Visminas,

kas tik buvo gero pagonių raštuose, ir
padidinti ne tik savo mokslų, bet taipgi
nešti šviesos spindulius tiems, kurie atėjo
į šį pasaulį po šimtų metų vėliau.
Protestantizmui atėjus, jau atrodė,
kad Bažnyčia negalės toliau lavinti žmo
nijos proto ir valios, nes valstybė atsisky
rė nuo Bažnyčios. Kai kur jos turtas bu
vo pagrobtas kitiems dažnai blogiems tik
slams, o ne apšvietai. Net jos vienuolijos
kai kuriuose valstybėse buvo sugriautos,
panaikintos, o vienuoliai išvaryti. Tačiau
šitie suvaržymai ir sunkumai atidarė Baž
nyčiai naujus kelius.
Tridentino taryba įsakė“ vyskupams
suteikti tinkamesnį mokslų kunigams. Jie
buvo ilgiau lavinami seminarijoje. Klebo
nams vėl buvo įsakyta statyti savo para
pijos mokyklas, kur jaunimas galėtų būti
lavinamas moksle ir doroje. Prie to dar
j.risidėjo naujos kongregacijos, kurios pra
dėjo skleisti šviesą naujomis .jėgomis, fr
tokiu būdu Bažnyčia vėl pradėjo varvi i
pirmyn savo mokslo darbų. Kai kur vals
tybė padeda Bažnyčiai nešti šviesių pnšauliui. Bet daugiausiai ji viena atliko
viską tik žmonių liuosos valios aukomis.

Kerrlrtadlenls; Rugp.

1929
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(si veikti, tuoj lietuvių tautos po 80 dol., kuomet dabar Šalę j centas nenueina velt
vardą plačioje Amerikoje pra jų žemė jau kainuoja 600 dol. sunaudojama tikslinį
siėjo garsinti. Be to, jinai pa-' už akerj. Tai matot, kaip kįla darvbės darbams.
LABDARIŲ DARBAI.
’šiol ne visi lietuviai supranta kėlė lietuvių gydytojų vardą žemės kaina.
Prof. Kampininkas
Įima tik Įsivaizduoti
kokia
A. NausėdaJ
kokiuo
tikslu
yra
suorganizuo

ir
duoda
progos
jiems
vystyti
į pas sandariečius
tvarka ir
Tat, labdaringoji Sąjun
A. L. R. K. labdaringosios ta Labdaringoji Sąjunga ir
savo
gabumus,
žodžiu,
ligoni

kiek jie turi pajėgų, kad ir
WEST PULLMA1
ga dabar rūpinasi užpirkti že
Sąjungos susirinkimas buvo kam ten reikia priklausyti.
ne, tai nauja lietuvybės tvir mės gabalą kuogreičiausia.
pirmininko iš savo tarpo ne
liepos 31 d., Aušros Vartų Daugelis dar mano, kad tai
tove. Ja mes didžiuojamės, dibeturi iš ko rinkti. Ieško neDel to, prašomo visų lietu
Labdarybė ir Fed<
par. salėje. Susirinkime svars šiai]) jau organizacija, kuri
idžiuojasi ja musų vaikai, di- vių prisidėti prie labdaringo
narių. Še tau ir sandarieeiu
Seimas.
tyta visa eilė svarbių klausi visokiais reikalais rūpinasi ir
džiuosis ir vaiku vaikai. Jei sios Sąjungos,
“mace”.
prisirašant ( Sek m., rugpiučio 4
mų. Pirmoje vietoje tartųsi, kad nėra reikalo jon priklau ne labdariai, tos šaunios įstai-1 prie kuopų.
'Labdarybės
10 kuoj
kaip pritraukti visus lietuvius syti. Kas taip mano, klysta,
gos nebūtume turėję. Kas nori,
Tas pats būt atsitikę ir su
Aukas prašome siųsti sąjun
I mėnesinį susirinkimą,
i Labdaringąją Sąjungą. Iš patys save ir kitus skriau Į ar ne nori, už tai Labdaringą
Lietuvos valstiečių liaudiningos iždininko kun. F. Kudir
komisija pranešė, kaį
kelta minčių, kad į labdarin džia.
ja i Sąjungai tari atiduoti kre kos vardu.
Įkų, sandarieeiu bendraminčių.
tas piknikas, liepos 1]
gąjį darbą' turėtų būti įtraukRodos, kad jau visiems šian- ditą.
I
partija.
Ir
ji
buvo
netekusi
Prie
šios
progos
raginame
ir
Kūnas be galvos.
|Vė pelno $30.11, be
ta ne vien iš Lietuvos atvyku- :dien turėtų būti aišku, kad
j kuopas susimpinti farmos pir į ant kuriu vra leidžial
Ne kaip išrodo kūnas be gal savo pirm. kuriuo buvo ameri šieji, bet ir jaunoji, čia. Ame- j Labdaringąja i Sąjungai nieTolimesni darbai.
’
vos. Tokio kūno vertę kiekvie kiečiams pažįstamas “diplo- rikoji
Tolimesnis ii’ dar sunkesnis kimo reikalais.
Įdėlis laikrodis, vertės]
augančioji karta. Nors kas daugiau nerupi, kaip tik
matas
”
Jonas
Vileišis,
kuris
A.
Nausėda,
!
darbas
stovi
prieš
labdarybės
nas gerai sau gali jsaivaizduoMinėto laikrodžio tn
tai yru labai sunkus darbas, labdaringieji reikalai ir dardėl
karjeros
iš
pirmininkystės
L
i
I
h
L
Są-gos
Centro
pirm.
ti. O pagalios ir jo išvaizda i
! neįvyko, iš priežastiel
tačiaus reikia dėti pastangų, bai. šiai kilniai organizacijai akis. tai nupirkimas farmos,
į
rezignavo
ir
nuėjo
Voldemaro
nepavydėtina yra.
(Tąsa ant 4 pusi
kad įtikinus žmonėms, jog vi- {rupi našlaičiai, seneliai, jiems ant kurios reikės statvti naš- Į
nešvarių batų valyti. Mat, jei
laičiams ir seneliams prieglau- Į RŪPINASI PAVARGĖLIAIS
Kas kūnui galva, tas orga
su lietuvių šventa pareiga yra į prieglaudą statymas, aprupibūt pasilikęs liaudininkų prie
-------------nizacija pirmininkas. Organi
priderėti prie labdarybės orga- mimas pavargusių šeimynų, ku dos. Prie to didelio darbo yra i
šaky, tautininkai gal būt pa
.reikalinga plačiosios visuome- j Praeitame labdarybės Sązacija be pirmininko, tai kū
nizacijos.
riu ir dabar netrūksta. Iš pra nės narama.
'jungos centro susirinkime nujėgę .jį “išėsti” iš Kauno bur
nas l>e galvos. Ji yra be reikš
. Įnešimų paaiškėjo, kad SąjunReikia pasakyti, kad ligi
mistro vietos, kuri jam patin
šiandiena norima ir nutaria tarta išmokėti pašalpą 8 kuo
mės.
ga šiandien šelpia dvidešimts
ka ir pritinka, nes jis gerai
ma farma pirkti. Tam reikalui pos narei, našlei P. M. Parkei septynias šeimynas, apmokant
Pirm. A. Nausėda
Dabar kila klausimas, ar įmoka sugyventi ne tik su žv- inova h. { t Berods
reikalinga surinkti nors 25,000 jvicienei $84.38. Pirmiau jai
kontesjoms
butų
nuomas
ir
sutei

1024 Center St.
/ I * \ lt* Tbet
i / fc 4 ir
i -»• su
-» » L.^dr
<-» •» e « 1kurie
X- vwi
musų. lietuvių tarpt? yra tokia idais,
lenkais,
doleriu. Be to nebūti) galima'^llvo duota $93.75. Reiškia —
tą laimėjusią turėjo galvoje kiant maisto.
Tel. Lincoln 3044
organizacija? Šiur — yra. j Kauno miesto taryboje žymiu L
„ Kamuva, RamoI darbo pradėti. Del to atsišau- viso $178.13. Čia yra gyvas į......
.
,
.
|
, , Romuva, o„ ne
Ligoninės pastatymas.
i
.
,
Rast. P. Fabijonaitis
lai laisvamanių — sandarie-, skaičių sudaro.
kiame į jus, brangus lietuviai,' rodymas, kaip musų labdarių
i va ar Ramovė.
Labdariams
yra
arti
prie
2350 So. Oakley Ave.|
čių, kurių pirminnkas BukšJei p. Vileišio amerikiečiai
organizacija rūpinasi šelpimų
ikad
visi
prisidėtumete
savo
širdies ir visos tautos reikalai,
Ižd. Kun. F. Kudirka
naitis išvažiavo į Lietuvą, o nepripažino diplomatu, tai tudarbu ir auka prie.nupirkimo tų, kurie ne per savo kaltę pa
2334 So. Oakley Av^
pasilikę jo pamočnikai ėmė jj iri pripažinti kauniečiai, nes į
teatro atidaryme busią jos vardo ir garbės kėlimas.
i farmos apie 150 akerių, 20 tenka į nelaimę.
ir išmetė, pasilikdami be vado. įštikro moka pataikauti ne tik d’odomi socialistų ir komunistų; Kuo kultūringesne \ra tauAGITATORIAI:
{mailių nuo Chicagos, kaina
Daug atsitikimų butų gali
Tas parodo, kad sandarie- {kelioms partijoms, bet ir ke-iP'knikl? krutamieji paveiks- ta> 1,10 geriau rūpinasi savo
|nuo 60 iki 100 tūkstančių do nki nurodyti, kad Įtikinus Kun. K. Matulaitis
čių organizacija pasilieka ne-jlioms tautoms. Nors imk ir pak Nejaugi tai butų tiesa. Dilgėliais ir našlaičiais. Del
leriu.
tuos, kurie nesideda prie taip
2334 S. Oakley Av«
gyvu kunu ir dar be galvos.. pasiųsk jį Tautų Sąjungai va- 1 Lietuviai manė, kad lietuvių
n inusų labdariai, vystydaKaina,
žinoma,
išrodo
dideį naudingo darbo, kad Laida- A Valančius
darbus,
Tat, ir jos reikšmė musų gy- įdovauti. Bet čia jau p. Volde- pastatytas teatras bus lietu- mi labdaringuosius
lė, bet reikia žinoti, kad žemė, į rjngOjį Sąjunga, ištikro rim-į
1226 S. 50 Av., Cicenj
viskas,
o
ne
cicilikiškas Matydami labdarybės įstaigas,
venime tik tiek vertingumo !maro yra biznis,
y
pač
arti
miesto,
eina
brangyn.
Į
d
į
r
]
)a
labdaringąjį
ir
tauJ. Dimša
ar
komunistiškas.
AVell, trokšta savo tautos vardą pas
teturi.
|Mes
dabar
turime
paskubinti
tin
į
darb
^
Buvo
atsitikimų,
3221 Lime Street.
Chicagos keli lietuvių biz- Įtai vedėjų biznis. Lietuvių tatyti šalę kitų kultūringųjų
įpirkti,
nes
paskui
bus
dar
kek
a(
j
]
abd
arių
veikėjai
rado
baJei kas nori, gali pasijuok
M. šlikas
nieriai pastatė gražų teatrą.'k{dalikų biznis su cicilikais, tautų.
jletą kartų brangesnė.
įdu mirštančiu lietuvių ir juos
ti ir iš to, dėl ko Bukšnaitį iš
10555 So. State St.
Tą tikslą turėjo ir ligoninę 1
Tik ligi pat šiol nežinoma ko- ar išsigimėliais komunistais
Iv.'*
pirmininkystės sandariečiai iš
Visokiais
Labdarybės
Tai galime Įrodyti paivz- ^uselpe.
ks jo bus vardas. Vieną kartą kuoinažiausia reikalų turėtų, statant. Tenka pasidžiaugti,
metė. Bukšnaitis nebuvo sanGale reikia dar pasakyti ir1 kalais kreiptis į valdyba
skelbia, kad jis bus Romuva, Visiems tai aišku. Aišku ir kad to tikslo labdariai pilniau džiais. Tėvai Marijonai, pirk
dariečių organizacijos
na
šia atsiekė. Ligoninė, pradėju- dami farmų, už akerį mokėjo tą, kad labdarių nei vienas agitatorius.
kitą kartą Ramina, tretį Ra- prof. Kampininkui.
riu — nemokėjęs duoklių. Ga-

Prašau Į Mano Kampelį

I

LABDARYBĖS SKYRIUS

LABDARIŲ CEN'
VALDYBA

j

j

Jiu

ii

DRAUGO

PIKN KAS
Sekmadienyje. Rugp.-Aug.
BERGMAN’S
PRADŽIA 11 VAL. RYTO

X
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SUNDAY, AUGUST 25, 1929
Bergmanas Grove Riverside, III.

BY

LITH. DAILY “DRAUGAS”
Good Music
ALL WELCOME

D R A U O m

ELIONE Į ROMĄ.
(Tąsa)
, Šv. Tėvas atsisėda ant sostenybė paima adic-to, o lydėjusieji atsistoja iš
iai nusišypso, lėtai j šalių. Arkiv. Bartoloni, p.
perskaito, kelis ka- Šauliui ir vysk. Reiniui paia “bene” ir paduo-'duoda atsisėsti, kų jie ir paeimonui raukų. Per-įdaro, tik vysk. Reinys, įteikęs

>kstų, dar žiūri ir' maldininkų aukų, pasilieka
is tokie pasirašę, dar j stovėti ant paaukštinimo. Mal
ti kurias vietas, tar-! dininkus, esančius kitame saėdamas atiduoti į iš- lės gale, juodieji ponai, grarelato rankų — taip žiai surikiuoja arčiau sosto,
;yt, brangus kataliki- salės vidury.

ituvos jaunimo prisi-

iRYBES

skyrius

>a nuo 2 pusi.)

„ j0 šventenybė prabyla. Ka
lba prancūziškai apie pusę va
landos, lėtai, aiškiai, nepapra
stai maloniu halsu. Džiaugia
si gausingu maldininkų būriu
iš tolimos Lietuvos, prisime
na savo atsilankymų Kaune,
ragina būti gerais katalikais,
... .
» • •
tikrais
Kristaus karžygiais,
\
(Kalbų paduosime atskirai.)

jinių metų atminimui, juos vė
liau išdalina vysk. Reinys.
Suklaupus Šv. Tėvas suteikia
Apaštališkų palaiminimų ir
jau lyg rengiasi išeiti, kad
mes galingai, sutartinai už
traukiame Lietuvos himnų,
tai pirmusyk Vatikane.
Jo Šventenybė maloniai iš
klauso, truputį paploja ir pa
sakęs lietuviškai “Garbė Jė
zui Kristui” pasuka durų limk. Ir vėl pasigirsta didžiau
sios ovacijos. Dar sykį pa
duoda rankų pakeliui klūpė
jusiam dr. A. Juškai, dar sy
kį atsigrįžęs maloniai nusišy
pso ir pradingsta, bet ovaci
jos dar ilgai, ilgai nesibaigia.

Visų ūpas nepaprastas, ta
rsi, išnaujo atgimę, taip visi
labai patenkinti, net arkiv.
Bartoloni, rodos, ne tas žmo
gus. Tik bėgioja, tik džiau
giasi, pasakoja, kad taip nuo
širdžios, su tokia meile ir at
sidavimu, kalbos jam iki šiol
nebuvo tekę girdėti, * iš viso,
sako, tokių audiencijų Vati
kane no kasdien esti.

8
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bai labai reta maldininkų eks
kursija, tai nepaprastų sim
patijų pareiškimas — taip
mums pasakojo žmonės, gerai
žiną Vatikano papročius.
Dar gauaiam bilietus į sek
madienio beatifikacijos iškil
mes šv. Petro Bazilikoje ir
8:30 vai. lipame žemyn.
Šv. Petro aikštėje — nau
jas siurprizas.

CHICAGOJE
FEDERACIJOS KONGRESO

Lietuvių Kriaučių 269 sky- Jand Blvd.
I liaus A. C. W. of A. mėnesinis
Visi nariai ir narės kviečia
(susirinkimas įvyks penktadie- įmi koskaitlingiausiai susirink-

nį, rugp. (Aug.) 9 d., 1929 m., ti nepaisant vasaros karščių.
7:30 vai. vakare, Amalgama- Kviečia protokolų raštininkas
K. Navickas, sekr.
Katalikų Federacijos 19 kon ted Centre name 333 S. AsliTIKIETAI.

greso, kuris įvyks rugpiučio
20 d. Cicero, Illinois, tikietus
galima gauti pas sekančius
AVest Pullmano Biznerius:
Kaz. Zubės bučernėje, 12022
Visa Bazilika mirga šimtais So. Halsted St., pas p. Socilo
tūkstančių žiburiukų — tai bučernėje, 12300 So. Emerald
garsioji Petrinių iliuminacija, iAvenue ir pas p. Vainauską,
kuri į aikštę sutraukė šimtus 611 \V. 119th St., drapanų
tūkstančių žmonių ir kuri ka krautuvėj.
štavo daugiau kaip milijonų
Su gilia pagarba,
lirų. Tai ne elektros iliumina
Z. L. Gedvilas.
cija, liet į pritaisytus kauše
lius pilamas tam tikras alie
ROSELAND, ILL.
jus, ir užtat šitos liepsnelės
(Tąsa nuo 5 pusi.)
labai mirga, sudarydamos la tui tam tikslui išrinktas ko
bai efektingų vaizdų. Prie už mitetas dirbo, ėjo per parapi
degimo darbavosi daugiau, jų. Garbė už tai darbuotojams
kaip 300 darbininkų, — tikrai ir darbuotojoms, ir iš kitos
nepaprastas reginys. Pasigė pusės, aukotojams!
rėję pamažu skirstėmės namo,
Suruoštame Marųuette Par
o mintys vis pynėsi apie bal ke Šv. Kazimiero Seserų Vie
tąjį Senelį, Kristaus Vietinin nuolyno naudai piknike, buvo
kų žemėje.
(matyti ir roselandiečių. Reikia
į pasidžiaugkti, kad paremia
(Da ne galas).

I

io biletelių,
ikimas nutarė surengJavinių sekantį nedėlt
.
igp. 11 d. \\ aslnngton
.
miškeliuose ir išleisti
itų laikrodį. Tadgi, ku-į Vysk. Reinys trumpai atpū
tė įsigiję LaKlarybės pakoja kalbos turinį. \ ėl papikniko “tikėtus” su siPila triukšmingas plojimas
įimu laikrodžio liepos ir valio Šventajam Tėvui. ToL929, rugpiučio 11 d.
ovacijų Lietuvoj as nesu
cite atvažiuoti į Wasli-. girdėjęs, mes ir šituo atžvilIš tikrųjų — audiencijos šv.
Heiglits miškelius, iš- £*u smarkiai
suitalėjoin.
tokias brangias lietuviams ka
;i savo “liuki” nes vi- Į Nutilus ovacijoms praneša, Petro ir Povilo dienų, tokios
----------------------teliai sugrįžo
.kad Jo. Šventenybė davė kiek- ilgos, su taip malonia Jo Šve- SKAITYKITE IR PLATIN- talikams isteigasA. Gorainius.
KITĘ “DRAUGĄ”.
rinkimas pranešė, kadram P° uiedalikėlį, jubilie- ntenybės kalba, susilaukia la-1

luopa, jau įmokėjo $225
jnginio vieno kambario,
ėringosios Sąjungos Šv.
uis Ligoninėje. Garbei
Petro ir Povilo Lietuirapijos, AVest Pullman,
iranešė, kad ant sekanIkniko, rugpiučio 11 d. š.
ilnysime nors $30.00 ir
line pabaigti išmokėti liiės kambarį, kurio im
ti kainuoja $350.00. Taderbiamieji, malonėkite pa
musų piknikų, nes makad tas visas sunkus
is, eina AVest Pullmano
rių parapijos garbei,
icpa nutarė siųsti vienų
>vų į Katalikų Federaci19 Seimą ir paskyrė sei$5.(M). Taipgi susirinkimas
•iškė didelio džiaugsmo,
Lietuvių Katalikų Fedeja gyvuoja, įvs vienintelė
Jų centrai inė organizaci
niu kelia musų visų lietugarbę svetimtaučių akyse.

Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašiniai, K
lr visi kiti dokumentai.
Parduodami

Priimami
kesčiai.

“Money

teksu,

Ordars".

gasos,

elektros,

vandens

ir

kitu

RUGPIŪČIO - AUGUST 10,

WAITCHES BROS. CORP.

į

52 E. 107th ST. KAMP. 107 ir MICHIGAN AVENUE |
Telefonas Pullman 5930

iki

Raštinės Va!.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare;
piet. Sekmadieniais ir šventadieniais uždaryta.

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

Pasažieriai iš Chicagos išvažiuos šiandie, RUGP. 8 D. 11:20
VAL. VAK. Chicagos laiku arba 10:20 VAL. VAK. Standard
laiku nuo Dearborn stoties ir į New Yorką važiuos Erie kompa
nijos gelžkeliu. Pasažieriai prašomi NESIVeLINTI.
..V'""'.

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

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
tnerikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

'

Paul P. Baltutis & Co.

L0 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

DRAUGAS PUB. CO.

3327 So. Halsted Street
CHICAGO,

2334 So. Oakley Avenue,

ILL.

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
f#

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

Vardas ..................
Adresus ......................................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Telefonas YARDS 4660

Van 580-5th Avenue, New York

TUBBY

The Thief is Caught.
r~

— yra
gera kaina

THERE HAS BEEN AMOTHEC.
CAID OMTHE COOKIE JAR (M
THE PANTI2Y- VdHAT’STHE OSE
QF HAV1NG A OETECTtME LIKĘ
VOU iW THE HOOSE 1F VNE'CAlO'T
CATCH THE THIEF Ą
-Z
*T---------

r

už gerų dantų

košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
Large Tube

25*

Sv..

“J1LLKHT
Vll Put

/--a'.
oic

my
DlSGUlSE AMD
HlOE IM THEQE.
t'LV FINO OGT F0Q
VOU VUHO'S TAKI M'
THEM

\

GEE!
THiS »S SOFT.'
W0VO » CAA)
HELP MYSELF.

-hoh,^he's
TAKEKi THEM
ALL OUTTA THE
UAR SiMCE t VUAS,

HEPE LAST-

ketvergais y

X

F'-

Reikalauja Pinigu

LAIVU ESTONIA

ino- ■
(>

Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuviu spul- ji!
ka. Joje sudėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti. «
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo-geriausias.
*

GIMINĖS

Į KLAIPĖDĄ

bilų

Siunčiami pinigai į Lietuvą, ir Lenkiją per paštą ir per te- ®
legrama.
į|
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių: parduodami L
pirmi morgečiai; perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai. K
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
9

Baltic America Line

Korespondentas.

Th,s in n Famous Vlvanl Bet and Ineludct. facc pow«lnr, $1.00; KoUfcc, 75c,
Tl.sue Crcnm $1.00, Ucpllatory $1.00.
račiai Astringcnt $1.75, Bath Salt 1.00,
Tollet U ator $1.25. T1, rfmnc $2.75. Bril
iantine 75c, Skin TVliitcncr 75c. Totai
Valuc $12.00
spėriai pri-c. $1.97 for all
ten piecea to introduce tliia line.

Parašoma. namu, rakandu, autu, langu, gyvasties ir sveika- U
apdrauda (Insurance) goriausiose kompanijose.
A
Parengiami, paraftoint ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir G
{galiojimai dėl atsiėmimo, valdymo, .renduojimo ir pardavimo že- H
mės Lietuvoje.
9
los

—

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

}'!

WA1TCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

(

r.

3
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5

ku surinkta $110.
nuopelnu proga pasinaudojo, Į 35 ir rubus... Nors man ypa-/
Liepos 28 dienų įvyko pikni ypatingai tretininkai. Per iš- tiškai visados tenka užmokėti ■ ——
kas, kurs buvo labai pasek- tisų, dienų buvo galima matyti [ už drabužių parvežimų į vie-' Telefonas Boulevard 1939
Tel. Canal 6764
Vlrginla 0330
linksminimas prie ežero, kuij alingas. Oras buvo labai pato- žmonių, lankančių bažnyčių, tų, už nuvežimų ant stoties, už
visi galės maloniai laikų pra ' gus, ragina visus atsilankyti Vietos kunigui pagelbon buvo nuvežimų iš stoties New Yorleisti. Traukinys eis iš Serali-jaut šio pikniko. \ isi nuo di- atvykęs ir Tėv. Alfonsas Kaz- ke iki laivo, už šniūrus ir ofiso valandos- 9 iki 12, 1 iki 3
GYDYTOJAS.
DIDELĖS IŠKILMĖS.
tono nuo Laclunvaunn .Stoties | tižiausio iki mažiausio sujudo lauskas, Atlaikė sumų, pasa- baksus, bet labai malonu. No- dieną- * 6:S® lki 9:30 vakare
CHIRURGAS
iatvažiuoti, kad nuošaliai nuo kė atatinkamų šventei pamok riu ištarti Tamstoms širdin-j 4608 S. ASHLAND AVĖ.
11:30 iš ryto.
IR OBSTETRIKAS
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų
Bušai eis nuo Linden St. j miesto ūžimo galėtų ne t ik pa- slų ir išklausė daug- išpažin- giausį ačiū, nes mes iš niekur Netoli 46th street
Chicag0- Ilt Gydo staigias ir chroniškas ligas
Vienuolyne.
vyrų, moterų ir vaikų
prieš Court House iš Seninto-i tys pasilinksminti, bet ir mu- čių. Parapijonai Tev. Alfonsui negavome tokių švariu ir ge-j
| Rez. Tel. Midivay 5512
Rugpiučio 18 d., antra valau no į Elmbursta, 8:30, 10:30,Ims bent kokių pagelbų suteik- už tai yra labai dėkingi.
BARO OPERACIJAS
rų drabužių, kaip iš Visų Šven
dų po piet, bus apvilktuvių ir 12:30 ir 2:30. Iš Elmhursto į Ai. Našlaičiai vaikeliai ir-gi
jail parVyko iš Clevelando tų parapijos. Garbė Roselando
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
profesijos iškilmės. Kiekvie Serantona 4:15 ir 7:30. Taip- Į trokšdami palinksminti >avo:jaus lJoselande Vyčio kuopos
GYDYTOJAS
IH
CHIRURGAS
ir Kensingtono lietuviams! Aš
Nedėliomis ir seredornis tik
v
i •*,
•
1,2
Oakley Avenue ir 24-tas Street
nam bus malonu matyti nekal i traukinys 6:15. Jeigu daug gu*us prietelius suvaidino nin- . ...
iškalno susitarus
pirmininkas Al. Povilonis, da- išsiunčiau laiškų jau keletą
Telef. canal 1713-0241
tas sielas, kaip angelus, haltuo i V
. , '
. ,
. v-iv vn;i-..i(1|i
i»„ *,iu»;nnL SIS
’
7
.
! žmonių bus tai Lusas atvez
z.ų \ einamų, ne anejonei
lyvaves Vyčių organizacijos savaičių atgal Šiaurės Lietu-!valandos: 2 iki 4 p- p- Padėliais
Ofisas ir Laboratorija
d
,
tz•
•i
lr Ketvergais vakare
se rūbuose, einant prie alto-1 vįe^
Ir X-ILAY
veikalėlis visiems patiko.
kongrese. Labai gražus daly- vai Šelpti Centro Komitetui
iv •
riaus, atsižadant pasaulio ir j
2130
WEST
22nd STREET
Sesutės reiškia širdingiau- ]<aSj i<aiĮ. pasišventė tokiai ke- iv jie apturėję be abejo bus'
jo tuštybių, trokšdamos visiš-, Mergaičių trijų dienų roko
CHICAGO
lekcijos pr isidės rimpiučio 19
Pelekų visiems geros šir- lionei ir atstovavo mus kuopų. užganėdinti.” Gražus tai laiškai pasišvęsti Viešpaties mei
dion,. kurias duos geri,.
p'‘ 7^“
“ į'“"T”8.ir CHIRUKOAS
Tel. Lafayette 5793
lei ir artimo gerovei.
... . r P i./.o-n nu, pbdvles pastangas be jokio at- Praeitų sekmadieni, belošiant viams, bet mums Roselandie. . .
.. v..
..
.
.
Sesutės nuoširdžiai kviečia \as Alionsas L. i. Jeigu 1110- ! lyginimo.
ištikrųjų ___
musų
šir- su Brigliton Parkiečiais Rose- eiams
dar malonesnis.
NevelOfisas onw
2403 w
W. 63 ta,.™.
Street
v'.cno envn nrialoli,.„ 5.*
i tei'llllS SIS lHlkaS
BUVO tOKS ,
’
Kertė
So.
VVestern
Avenue
V.SUS savo protelius n re,n, gal. džiaugta »
toto iandas praUi5o. Xebllvo gen,„
Tel, Prospect 102 8
(Tųsa ant 4 pust)
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
jus .dalyvauti tose iškilmėse. brangesnis, kad savo sielas J““'" Pasld«>av“‘“ dėl nu, niųjų baseballninku, jų tai-,
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. j
Tel. Canal 2330
Prie to b US svečiams pusi- sustiprinti. Kurios mergaite. I
Office; 4459 S. California Avė,
J“
> ir M. Povilonio. Bet, tikiu,

A K T A R A

LIETUVIAI AMERIKOJE
HMHURST, PA._

DR. S. A. BRENZA

j

I

DR. A. RAČIUS

DR. R. G. CUPLER

į

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

šias rekolekci-!^™8^3
Pigaus.
išvažiavimų
n
pietus,
feųjun-j
Musų aliumniečiai turės ruADVOKATAI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jas, malonėkit pranešti sese
4601 South Ashland Avenue
giečių susirinko apie 50. Šiuo- gpįučio 18 d. išvažiavimų. Iš-',
Telefonas Boulevard 7 820
rims iš anksto.
mi savo geru darbu jos parė- važiavimas bus tuo įdomus, . Res. 6641 South Albany -Avenue
Tel. Prospect 1930
Jėzaus Nukryžiuoto feesu- .ųiė musų įstaigų.
įkad mano dalyvauti ir patys
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
tės reiškia savo širdingiausį
Gerasis Dievas te atlygina 1 tėvai ir pamatyti, kaip jaunoLIETUVIS ADVOKATAS
dėkingumų gerb. kun. J. Kun- jonis ir visiems, kurie tiktai ji karta padoriai praleidžia j ofiso Tei. canal 2118
2221 West 22nd Street
dreskiui, Šv. Onos parapijos remia šių įstaigų.
laikų, besismagindama ežero!
Namų TeL **«*•“• m#8
Arti Leavitt Street
klebonui, Luzerne, Pa., už su Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.
Telefonai Canal 2552
teiktų rinkliavų dėl musų naš
Ateinančių savaitę sugrįs ir
OFISAS
iai
lyno
naudos.
Šis
dvasiškas
kun.
kleb. J. Paškauskas. Ra
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
šo, kad daug įdomių dalykų 1900 S. HALSTED STREET
kare. Serectmiis ir Pėtnyčio- tėvelis stengias kiek galėda
mas savo ineilaširdingais ir
NAMAI:
matęs ir girdėjęs. Yra išvažiamis nuo 9 iki 6.
įvairios Žinutės.
kibiais darbais pagelbėti mu
Ivęs kartu su kun. J. Klioriu
4193 ARCHER AVĖ.
ms. Taipgi tariame ačiū viLi'.gl’.
d. A isų šventų
'.pamatyti Amerikos vakarus, j valandos; prieš pietus pagal sutarti,
JOHN B. BORDEN jsieins geros širdies parapijo- lapijos bažnyčioj buvo Parcin-ijau laukiame.
f Namuose 2-4 po piet. ofise e-8 v. ▼.
ninis už gausias aukas ir už-' kulio atlaidai. Nors oras pasi- - Nesenai padori Žilinskų šei-!
'
:
(John Bagdziunas Bordcn)
Tel.
Hemlock
8161
uojautų musų reikalams. Au- taikė blogas, lijo, bet žmones Jaynėlė turėjo vestuvės. Jauno į
ADVOKATAS

norės- atlikti

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. '
Nedėlioj pagal susitarimų,

JOHN KUCHINSKAS

>“*:

,

DR. A. L. YUŠKA

.

ROSELAND, ILL

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

105 W. Adams St. Rm. 2117

jBason’o. Ilgiausių metų.
Šiaurės Lietuvai šelpti mus
IRoselando lietuviai
be 120
'dolerių pinigais surinko daug
, ii' drabužių. Daiktai ir pinigai
i buvo pasiųsta p. J. Elias, Uni
versal Stiite Banko preziden- į
tui. Gauta iš jo.toks laiškas:.“apturėjau čekį sumoje $120.-i

Telephone Randolph 0727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

M
i. 9600 '
Repub.
I

Telephone Roosevelt 009(1,

■lUBle:

8 iki 9 ryte Tel.

DR. V. S. NARYAUCKAS

------- j ji duktė Elvira ištekėjo už J.

JOSEPH J. GRISU
(Juozas J. Grisius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) J
Telef. Roulevard 2800
RESIDENCIJA:
8515 So. Roekwell Street
Telef. Repubiic 9723

i

v.

DR. VAITUSH, 0. D.

127 N. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
62 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950

Telephone

Central

Lietuvis Akių Specialistas

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Iz«cal Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

PONI BRONISLOVA BITAUTIENĖ

ADVOKATAS
11 Do. La Šalie St , Room 2091
Tel. Randolph 0331-0832 Vai. 9-8
Vakarais
2141 SO. HALSTED STREET
TeL Vlctory 9662
7-9 v. v. apart Panedėlio Ir
FOtoyčioa

00 YBU KhflW

tel. Van

Buren 6358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

Suite

IR

CHIRURGAS

A. L. lt. K. Moterų Sąjungos Chicagos Apskri
čio pirm. — Mot. Sų-gos 1 kuopos iždininkė ir buvu
sioji Mot. Sų-gos Centro vice-pirm. jier dviejus metus.
Poni B. Bit.iutienė pirmininkavo Šv. Petronėlės
pašalp, dr jai (Bridgeporte) per penkerius metus,
įtaikė josios vadovavimo tai drdugijai daug nuveik
ta gražių darbų Bažnyčios ir Tėvynės naudai.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

' 4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

A fean te ilsis Her Work Done?

DR. A. A. ROTU
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chieago
arti 31st Street

1‘rtrengiu 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.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrų specialistų, ne pas koki
nepatyrėlį.. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno išegzaminavimo. Jus sutaupysit laikų ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto,* kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Radlo — Scope — Raggi
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterioiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu« aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
lr 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,
įsikerėjusių,
chroniškų
ligų, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatidėliokit neatėię pas mana.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Repubiic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v, v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Galvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl
1 po pietų. Vakarais nuo 6 lkl 7
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

I

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų
6 lki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
i Perkėlė

savo

ofisų

po

numeriu «

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2 4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomls 10 iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2880
Boulevard

1401

Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

Palengvins aklų įtempimų ka
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo,
aktų aptemimo,
nervuotumo, skaudamų akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu
nataractua. Atitaisau trumpų rekystę ir tolimų regystų.

ė’peclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

sutartį

DR. S. BIEŽIS

206
1579 MIIwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

6926

A. A. OLIS

Res.

po pietų.

I

ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki I vai.

9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlloj susitarus.

Vai

pagal

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

OFISAI:
Valandos; nuo 71 Iki 7:30 vai. vak 1446 S. 49 Ct.
2924 YVashington I
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.'‘Tel.

IOPTEMITRIST AI

J. P. WAITCHUS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2435 VVest 69 Street

Nedėlioję

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

ir

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5913

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgus
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaiku ir visų chroniškų ligų

Tel. Wentwortli 3000

DENTISTAI

Gydytojas ir Chirurgas

r 6558 SO. IIALSTED STREET
j Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Chirurgas

ir Akušeris

3343 SG. HALSTED STEEET
Valandos:

Nuo 2 — 4 P. p.
7—U vakare

08. HERZMAN
IŠ

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26
’ metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias
lr chroniškas IIgasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Offloe Boulevard 7141

DR. G. Z. VEZELIS

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

LIETUVIS DENTISTAS
4646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

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

6221

DR. MAURICE KAHN

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

Tel.

Canal

DR. G. I. BLO2IS
DENTISTAS

Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Yards 0994

Orawn fir fhts paper Dy Fisher
Tel. Brnnsvrlck 9624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1679 MILWAUKEE AVENUE
Valandos* 8-11, i-|, 6-1:86
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lki 12 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 3 po pietų.

Ofiso Tel Vlctory 1687
Of. ir Res. TeL Hemlock 8174

•DR J. P. POŠKA
Tel. Lafayette 6820

OR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X RAY
4193 Archer Avenne

>183 g HAIJ1TBD STUK ET
Antras ofisas Ir Resldenclja:
6604 8. ARTESIAN AVB.
Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais; nuo
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 9-9
po piet: Utarn. Ir Subat Nuo
1-9 vak. Šventadieniais pagal
tarime.
. , w,|

m-

8
'"c"

/

.... -

<-g-g

KstririųdieiLi. Rtigp.

1$29

simais ir reikalais kreipkitės Lauiinsknitė aplankyti Šv.
LIETUVOS VYČIŲ XVH rankomis paplojo. Toks išsišo- viekas, Mačiulionis, M. Urboi “Draugo” ofisų.
Pranciškaus lietuvaičių vieSEIMAS.
kiinas Seime padarė labai blo- naviuvs, Boreišis, Karnžiškis,
X St. Stoškus Gimimo Pa nuolyno ir kartu suteikti gra
go įspūdžio.
Brigmnnas, Vaitukaiti- VemX Pirmadienio vakare inu- nelės Šv. par. komitetninkns' žiu. paramų nuveždamos atli Centro valdybos pranešimai
Centro rašt. pranešimas pu lipė.
su ligoninės gydytojai ligoni-, išvyko su šeimyna vakaeijų kusi pelną nuo pramogų.
Rap.
Centro Dvasios Vadas kun. antas.
nėjė turėjo bankietų.
Jį AVisconsino valstijų pas lieTo\vnofleikietės
begalo
iždininko
pranešimas
taip
P. Vaitukaitis daro pranešim i
X Seserys Kazimierietės lai tuvi farmerį.
džiaugėsi gerb. Seselių Praneiš
X Gerb. kun. Baltutis po
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
žodžiu: dalyvavo veik visuo pat priimtas.
ko rekolekcijas, kurioms va-j X AVest Sidės graborius S. kiečių maloniu priėmimu, vaioperacijai stiprėja.
Posėdis
uždarytas
6
vai.
BARGENUS
se C. Valdybos posėdžiuose,
X Kun. Baltuti pa vaduoja dovauja kun. prof. Vaitkevi-,D. Lacliavičius šios savaitės šingumu ir svetingumu. Sesu-t ~ ė. “Vytyj” tikybinio turi Vakare vietinė L. Vyčių 25
čins.
pabaigoj išvyks į AVisconsino’ tės visų aprodžiusios vienuokun. Rakauskas.
zmo ‘traipsnius, 'kuopų dvasi kp. atvaidino p. Tarvydo dvie
Del geriausios rųšies
X AVestsidėj gyvenantieji valstijų. Biznį vesti ir prižiu- lyną. Pamatė, kaip tasai jaujų aktų vaizdelį “Apkalbos ir
X Adv. Mastauskas atastonis stovis geras.
‘Ir patarnavimo, šaukit
gauja.
ji broliai Marijonai
Mari jonai laiko reko-'rėti palieka savo sūnų Bronis- nv.tėlis vienuolynas reikalinMeilė”. Vaidinimas išėjo graGREEN VALLEY
PRODUCTS
Centro pirm. Dr . Poška Sei- žiai Tarpuose kalbėjo kun. P.
X Dr. Biežio sunui pada J lėkei jas, kurioms vadovauja lovų, o pats automobiliunu su gas pagelbos, paramos. Sugrjūselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių
rvta tonsilų operacija.
j kun. A. Bublys.
šeimyna leisis į pačių šiaurę žusios ponios ir panelės labiau 11 e nedalyvauja. Savo raportų Vaitukaitis iš Chicagos ir
Wm.
J. Kareiva
j imsis už darbo, kad palengvi pr.Juntė raštu; įvesta geresnė kun. I. Boreišis iš Detroit,
X Šv. Kryžiaus ligoinė pil- j • X Gerb. klebonai; kun. Al AVisconsino valstijos.
Savininkas
tvarka Centre, nupirktu “fi- Mieli.
X Aušros Vartų par. klebo- nūs Sesučių sunkių naštų.
na ligonių.
jbavičius ir kun. Skripka išvy1 '
4644 So. Paulina St.
lum
.-ase
”
aplikae
jonis,
pada

P-ni
A.
Nausėdienė
ir
ko
atostogų
per
Vašingtoną
i
nas
kun.
L.
Draugelis
džiauSesutės
Pranciškietės
svei
Clevelando
angliški
laikraš

X
Tel. Boulevard 1889
ryta lentynos knygoms sudėti, čiai kasdien atsiunčia į Seimų
Igiasi piknikėlio pasekmėmis kino Townofleikieeius!
jos duktė p-lė Felicija žada Atlantic City, N. J.
paskirstyta
kambariui o‘i- savo raporterius.
Rožė.
X Šį vakarą. Ciceroje įvyks- ir yra dėkingas savo parapipasiduoti tonsilų operacijoms.
•ains — raštininkui ir redak Vakare da atvažiavo dele
ta Federacijos Kongreso ren- jonams už skaitlingų atsilanPRANEŠIMAS
toriui, nupirkta naujas inter- gatų iš penkių kuopų.
gimo komisijos susirinkimas. {kymų, biznieriams už dovanas,
RAČO IS LIETUVOS.
Turime garbės pranešti lietuviams,
GRABORIAI:
mes dabar esame paskirti par
type, lašinėjęs “Drauge” ir Seime dalyvauja Šie kuni kad
Visi nariai kviečiami atvykti. ! svečiams iš kitų kolonijų, pikdavinėti naujus NASH “400”, kurie
pasaulyje
automobilių
4 Vvy”, važinėjęs su prakal gai: Vilkutaitis, Kuliavas, Na- vadovauja
Sveikina Chicagicčius irX Laimėjusieji dovanas niko darbininkams ir rengėvertybėje.
Mes
teikiamo
visiems
teisingų patarnavimą.
bomis,
suruošta
‘
Vyčių
Dieir
“
Draugą
”
.
Aušros Vartų par. piknikėly jams.
Automobilių sales rulmls atdaras
vakartis Ir šventadieniais.
jau daugumas atsiėmė, kaip į X “Draugo” rudeninio pik- Didžiai gerbiama artistė ra ni” Chicagoj, suruošia konBALZEKAS MOTOR
va gaidžius, antis,, knygas, pre niko posteriai jau atspauzdin- Iena Rakauskienė džiaugiasi ceiras’ Centro naudai, laips
Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
SALES,
numeratas ir tt. Laimėtų nu ti ir greit bus išsiųsti agen pasiekusi laimingai gimtųjų niui organizacijoj neįvesti dėl
tuvėse kuopigiausla.
4030 Archer Avenue
Reikale meldžiu at
merių surašąs buvo “Brau tams po visas kolonijas. Ti- tėvynę Lietuvą ir tuo savo to, kad komisijos nuomonė,
sišaukti,
o
mano
Savininkas
R.
Andreikoms
Tel. Lafayette 2082
mini. 185. Turintieji ti-.kietai jau išsiuntinėti ir vei- džįaugKm-(1 dalindamassi ruso tam reikalui būt reikėję ma-'
darbu busite už<snedtntl.
kietus patikrinkite ar nesate kėjai prašomi juos išplatinti, savo vyrui Dr. A. G. Rakaus (žiausia 200 dol., o Centre piniUžlaikau visokių auk
Tel. Roosevelt 1615
sinių ir sidabrinių dai
jgų
nebuvo,
atmokėta
keli
šim

laimėtojų tarpe. Dar primena- Tie, kurie “Draugo” naudai kui :
arba 2516
AUGUST SPECIAL
ktų, vėliausio* mados
1814 W. 23rd Place
tai dol. skolos, suorganizuota
adlo, pianų rolių, re Geras varnish ku
norėtų
pasidarbuoti
kviečiami
me,
kad
tie,
kurie
nesate
už
“Ačiū Dievui esu jau LietuCbteasro. Ii L
kordų ir tt.
Taisau
..
ris diiuna J ketikietus atsilyginę prašomi at- atkaukti į “Draugij.” ir sto- voje Kelioni
laikrodžlus ir muzikos
valandas,
Atlantik, ir, atgaivinta
,
,
. apie
.. 10 kuopų,
Kelionė,
instrumentus.
. Gaiima
vartoti
labui
ko

------------------------silyginti atsilankius į klebc- t i į tikietų platintojų
buvo sėkminga, tik ant laivo i
. .
_T ,,. ,
„ . _
•
a.nt
medžių
--------- visi C. Valdybos 11c 2650 West 63rd St. Chicago. merų arba kli-ir
Piknikas įvyks rugpj, 25 d. buvo šalta. Sirgti teko tik operavę
Simpatiškas — nijos ofisų, 2327 AV. 23 PI.
jonkų. Duodame
Telefonas HEMLOCK 8880
riai, išėmus icdaktorių, kuris
Mandagus
—. X Darbo Dienoj, rugsėjo 2 Bergmano darže.
trijų colių brušį
j vienų dienų. Laivo kapitonas
bu kiekvienu ga
,C.
Valdvbos
oficialius
rašius
Geresnis ir Piges- d. įvyks išvažiavimas Marijoparūpino nian vaistų, kas malionu.
talpindavęs mažomis raidėmis, Per visų rugpiučio (August) Tiktai *3.00 Gal.
TEATRAS JAU VISAI
nis už kitų patar- nų Birmoj. Visų kolonijų Ma
ne žymiai sustiprino kelionėje.
redaktorius neparašęs nei vic- mėnesį kas pirks musų krautu St. Louis "Dutch Boy” whlte
BAIGIAMAS.
rijonų Rėmėjų skyriai jau
navimas.
Ant laivo netikėtai sutikau ar
lead 100 svarų ........................... $11.50
. no editorialo, “Vytis” organi vėj 100 svarų Hammer Bro Pure Turpentine ................. 80c. gal.
ruošiasi skaitlingai vykti ir
tistų J. Olšauskų vykstantį
PRISTATOM VISUR
zacijai daug kainuojąs, bet ne thers AVhite Lead, tas gaus
smarkiai pasidarbuoti kolegi Bridgeport.
Naujasis, Lietuvon atostogų praleisti,
tarnaująs taip kaip turėtų 4 colių grynų Chinijos šerių
PAGRABTJ VEDĖJAI
jos naudai. Su visokiais klau- didžiulis lietuvių' teatras, kurs
Kapitono
pagarbai
buvo
su

Didysis Ofisas:
tarnauti.
šepetį dykai.
buvo pradėtas statyti pereitų
4414 So. Rockwell Street
4605-07 So. Hermitage Avė.
ruoštas
iškilmingas
bankietas,
Pristatom
visur.
rudenį jau visai baigiamas.
Chicago, UI.
priimtas.
Tel. Yards 1741 ir 1742
I. j. Z O L P Teatro viduje jau dekoracijos kuriu buvau pakviesta dai- Raportas
Centro
Vice-Fiimininkai
pp.
i
Telefonas Lafayette 4689
SKYRIUS
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
užbaigtos,
lubos
daugaus
mėllu
°Li.
Dainavau.
Mano
daina4447 So. Fairfield Avenue
Onaitis
ir
Paleckas
daro
praj
VEDĖJAS
begalo jpamylėjo. Visii „.
v ...
SKYRIUS
2325 So. Hoyne Avė.
lynumo spalvų išmalevotas vimų
1650
AVest
48th Street
_ VT_.
• nesimuš; pirmas žodžiu: nusi”
1410 So. 49 Ct, Cicero
{VAIRŪS kontraktoriai
svečiai
atsistojo
šaukdami
Kampas
46th
Ir
Paulina
Sta.
Tel. Cicero 2794
žvaigždės jau galima užžiebti.
skundžia,
kad
C.
Pirmininkas
Telefonas
Canal
6850
Tel. Blvd. 5203
SKYRIUS
‘Teatro vidus išrodo lyg seno “bravo” ir taurę už mane gė neatsakinėdavęs į jo laiškus,
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
3201 Auburn Avenue
Chicago, III.
i '■
prie manęs.
patarnausiu slmpatiS- vės Romos amfiteatras — be rė.
Tel. Boulevard 3201
■ ir dėl tos priežasties nieko ne
kai, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų stogo. Viduje beliko sudėti ke
skaitau save laiminga ir Įgalėjęs veikti; pastarasis praBūvąs vedėjas Brldffeport Palatini
dykai.
dės, ištiesti karpetus ir įtaisy ’džiaugiuosi turėjusi galimybės r.cšimą skaito angliškai: dirA Hardware Co., dabar perėmė visą
blzn| | savo rankas Ir duos visose šio
ti vitafonų, kurs jau atgaben- atsikvėpti tyru laisvos Lietu-Į bes kiek galėjęs, nusiskun.PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
biznio šakose pirmos klesos patar
CHICAGOJE
tas.
vos oru, pasigrožėti jos akį džius, kad daugelis narių ne- PARDAVIMUI SU DIDELIU navimą.
♦
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
HARDWARE PAINTS
BARGENU
Teatre estrados nebus, jų už veriančia gamta, gėrėtis įsta- pasitenkinę: vieni negavimu
UNDERTAKING CO.
Ir pigiau negu kiti
P. B. Had'.ey Llc.
& WALL PAPER
todėl, kad priklau
pildo vitafonas, kurį įtaisyti biais saulėleidžiais, ramia, ty- organo, kiti, kad redaktorius! Su $300 cash, likusieji po
Koplyčia Dykai
sau prie Rrabų 19atseis $17,000. Galerijos ne- lįa, poetinga vasaros naktim, nededavęs kuopų koresponden $35 mėn. nupirksi plytų ir me710 West 18th Street
dlrbjstės.
Palntera & Decorators
OF.’SAg
J. S. Ramancionis, savininkas
bus, o tik “main floor”, kur
Canal 3161
Įdžio
namų
ant
AV.
18
PI.
arti
•68 West 18 St.
Išlipus iš laivo Klaipėdoje,
3147 So. Halsted Street
bus 1100 sėdynių.
Tel.
Canal
6174
Leavitt su 6 mažomis rondoTel. Victory 7261
Pranešimui priimti.
mano dvasiai buvo permaža
■KIRIUS:
8238 f'
Lauke jau taisoma pastogė
So. Halsted Street
.
Centro
Rašt.
p.
K.
Gervilis
'
»•»
Rend
1
m
™'
$60
'
Kaina
Telefonas Yards 1188
vietos manyje. Skruostai pali
Tel. Victory 4088
• ir tikietų budelė. Jau pakabin
ko rasoti nuo beriedančios finansinį pranešima daro ras- $3,800.
ta “signė” su teatro vardu,
ANNA OGEOLO
Phone Boulevard 4139
žemėn džiaugsmo ašaros, kuo- tu: pajamų per metus buvę
Namą Statymo Kontraktorius
i Buvo paskirtas vardas ‘ ‘ Ro
2141 West 18 Place
Statau {vairiausius namus prieinama
GRABORIUS IR
met širdyje užgiedojau “Lie-Į$<".654.42, išmokėjimų — $7,kaina.
muva”, bet teatro rendauninBALSAMUOTOJAS
Centro
ižde
19(5.77.
Balansas
tuva
tėvynė
musų...
”
Klaipė

I
7217
S.
California
Avenue
GRABORIUS
kai, kurie nėra lietuviai, iš
Tu r'u automobilius
visokiems
DIDELIS
BARGENAS
“
cash
”
$157.65.
Kito
Centro
diečiai mus sutiko ir priėmė
Telef. Hemlock 5521
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama.
rado, kad jiems tinkamiau bus
Su $200 cash, likusieji ant
iškilmingai. Viešbuty, puotau- turto (L. Pask. bonai, kons
visuomet sąžiningas Ir
33] 9 AUBURN AVENUE teatrų pavadinti Ramova.
nebrangus, nes neturi
jaut, turėjau garbės sutikti' titucijos, ženkleliai, knvgy- išmokėjimo, pirksi puikų ke- Telefonas Canal 7288
me Išlaidų užlaikymui
Rap.
Chicago, Ilk
įkyrių.
Klaipėdos krašto aukštuosius'nas) apie 500 dol. Organizaci- tūrių kambarių namų Stickney
valdininkus, jų' tarpe Klaipė- ja nariais paaugus, o jeigu ne su dideliu lotu, 3 blokai nuo
Nauja, graži ko
Mallavojlmo Kontraktorius
Town of Lake. — Drau
Dalų Ir Popleros Krautuvė
dos gubernatorių p. Merkį. išbrauktieji nariai, kurie iš- Ogden avė. Kaina tik $4,300.
plyčia dykai.
2884 S. LEAVITT ST.
Chlcafo
gystė Nekalto Prasidėjimo,
ivx
braukti
daugumoje
atsitikimu
Su
$200
cash,
likusieji,
kaip
3307 Antanu Avenne
j
Švenčiausias Panelės Moterų i Klaipėda, yra labai gražus dėl kuopų ©
valdybų apsileidi- renda, pirksi šešių kambarių
Phone Virginia 2054
ir mergaičių rengia “Buneo ir švarus miestas. Sostinė Kau
POVILAS
mo, organizacija butų žymiai namų, lotas 63x289, 1 blokas
JOSEPH VILIMAS
;Party” su puikiausia dovana, nas taip pat puikiai atrodo,
MARTINAITIS*
nuo Aurora Elgin geležinkelio,
Namų Statymo
Įvyks rugsėjo 8 d.
Švento tik čion, pačioj Lietuvos šir- lPaau8lKPersiskyrė su šlno pasauliu
Berkley
mieste.
Kaina
$4,500.
rugpiučio C dienų. 11:15 valan
Kontraktorius
i Kryžiaus parapijos salėje. Ti-^y, ant gatvių girdėtis daug Darant raštininkui praneši
Graborius ir Balzamuotojas
dų. prieš piet, 1929 m., sulau
Šauk arba kreipkis
4556 So. Rockwell Street
kės 40 m. amžiaus, gimęs Kau
kietu yra 50 parduotų, Dova-, rusiško ir žydiško žargono, mų vienoj vietoj,pažymėjus, j
FRANK J. PETRU
Mes sutel
no rėd., Šiaulių apBkr., Žaga
nų yra 60 suneštų. į Daugelis
aukštosios Kaimo d i- kad yra narių, kurie griežtai,
ktam manda
rės parap,., Minklų kaime. ATel. Bonlsvard *114
1443 West 18 Street
gų, draugiškų
incrikoj išgyveno 18 metų. Fadybės
dabar
leidžia
vakacijas
nusistatę,
jog
organizacijos
patarr.»vlinų.
liko dideliame, nubudime mo
M. YUSZKA <5 CO.
TeL Canal 0806
Draugija nuoširdžiai dėkuoterį
Ceciliją, po tėvais OrencalPalangoje. Kaune sutikau ar- vadovybę turi priimti į, savo
PLUMRING A HEATTMG
Patajrnavlmas
te, du sūnūs — Franclftkų ir
ja visiems gerndėjams, kurie
Kaipo lietuvis, lietuviams pata>
visose Chica
tistų Kastų Sabonį. Gražiai rankas čia augęs jaunimas, de- ZUIKIS SU 9 GALVOM
Stanislovą, dukterį
Oną, tris
nauju kuogeriausla
gos dalyse Ir
aukojo
dovanas.
Dėkuoja
po

brolius
—
Kazimierą,
Mykolą
priemiesčuoso.
48*4 80 PAULINA
paaišnekučiavome.
Jisai
naulegatų
tarpe
du
labai
karštai
'
ir Fianclškų Ir gimines. Kūnas
Ar matei zuiki su 9 gal
nioms; Klorienei, Sitskevič.ieGrabai pigiai
pašarvotas randasi 2546 West
dojasi
visais
pono
privalumais
~
net už $25.
vom? Ne? Tai ar girdėjai tokį
4ath St.
nei iš South Chicagos, p. Ža
ir todėl vaikščioja po Kauną1 VARGININ1NKAS Konser- bargehų? Ne betyk, o pąmaOFISAS
Laidotuvės (vyks
subatoj,
kui ir gerbiamam kun. Deksrugpiučio 10 diena. 8 vai. ryte
8288 South
™ I““!“*®jvatorijos aukštinis, mylintis
Cionai
iš namų į Nekalto 1’rasldėjli.no
Halsted St
niui.
|
3
I
’
.
S.
parapijos
bažnyčią,
kurio

Victory 408SI Aplankiusi savo artimuosius
je atsibus gėdullngos pamaldos
mal’nėkite kreiDtis i
gen bud,nkab gyvuliai padar89
2-RI MORGIČIAI
Šitas “Bunco” yra rengia
už vėlionlo sielą, o iš ten bus
ir truputį pasilsėjusi už savai-:
“DRAUGO” RED
įga>’ Vlsk&S $2’700, 80 akerhb
4424 So. Rockwell St.
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
mas Šv. Kryžiaus par. naudai. tės ar dviejų keliausiu Ttali- ’K „
nes.
‘
geri budinkai, gyvuliai, ja- 3- TI MORGIČIAI
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Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GP.ABORIU»
Ofisas:
• 8 S. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard *27 7

Visi A. a. l’ovllo Martinaičio
giminės, draugai Ir paž|staml
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
Jam paskutinj patarnavimą Ir
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.
Moteris, Hunai, Duktė,
Bryliai Ir Giminės.
laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikla Tai. Yards 1741.

Valdyba.

vai, padargai, $4,500. 80 akePARDAVIMUI ice-cream ri’, Keri budinkai, sodnas, nSiunčiu nuoširdžius sveiki
Town of Lake. — Pereitos
parlor- Vieta gera, biznis iŠmiSI<as> *2-500- 53 okerioisavaitės pabaigoje išvyko bū nimus chicagiečiams ir “Drau
dirbtaa. Priežastį patirsite vie>>»dinkai, miSkas, $1,200.
jon siekti meno aukštumų.

relis, būtent: ponios Sudeikie- gui”.
nė ir p. K. Varanavičienė,
Su meilė
Tavo Elenytė.
p-lė Ben. Kalvaitė ir p-lė M. t-

toj.
1503 So. 49 Avė.

Cicero, III.

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investmeut
Corporation
Kapitalas $500,000.00
8804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-6716

