Katalikai paaaullonya turi kilnų ntdavtnl, — {neiti { Šeimynas lr ] vi
suomene Kristaus mokslų, atnaujinti
įmonių dvasių. Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padės Jums tų
apaitaiavlmo
darbų atlikti
Užtat
skaitykite lr platinkite “Draugų."

“Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuoilrdžlal ka
talikiškas draugijas, sųjungaa para'pijąs lr lietuvių kolonijas “Draugas*
džiaugiasi didele katalikų parama 1, ,
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie
rellikl jausmai
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KUR DEDASI KAUNIEČIAI atidarė Lietuvos ugniagesių
ŠVENTADIENI
sąjungos pirmininkas inž. Ska
__________ rdinskas. Ten ėjo ir tolimes-

BOLŠEVIKAI PRANEŠA APIE SLAPTĄ
AMERIKOS NOTĄ KINIJAI

veik per pusę sumažėjo. Visi, r®3° mūsų gaisrininkų koman-

kurie nenori gerti dulkių ir das» apsvarstė svarbiausius
susti tvankioje miesto atmos- reikalus ir liepos 21 d. vakaferoje, nešdinosi kitur. Vieni re drauge su savanoriais ant

-X

NUSAKOMAS DIDELIS RUBSIUVIŲ
STREIKAS AMERIKOJE
.'

.

' 7, ‘

pirm pietų vokiečių

Mandžiurijoj, praneša, kad ten orlaivis “Graf Zeppelin” bugirdimas kažkur pasieniu ar- vo jau
P“k™S-

.

.

...

NEW YORK, rugp. 10. -

čių. Į 24 valandas jis atliko Moteriškų drabužių pramonė-

.

,,

motų baubimas ir kulkasvai- ,
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miešti — ten, kur daug žalu-;
■mo, fyro Qro įr gkanaug £y_
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PRAMATOMAS DIDELIS
STREIKAS

XEW YORK, rugp. 9. —

go Žinių agentūra iš Mančuli, Šiandie

su gurbu- kritusių karžygių paminklo u-

.

I GATVEKARY PLĖŠIMAS

CHICAGOJE
**

__________

•’ .

fortus prie Nemuno ir kitas liepos 19 d. apie 18 vai. ties
apylinkes.
Šiuo atžvilgiu ir Nemerzatės kaimu i(Karnau-

Racine gat. gatvekariu po- Kaunas, reikia pasakyti, da- skio

Tarp jų buvo P. Downs, res- miesčius, kurių gyventojai, lig lietis vyriausias

Ties 29-ą ir
bus Friedrichshafene. rment Workers’” unijos pil- kol-kas nesurasta:
Savo ražu visi įtariami mo- gatvekarį Įlipo
Už trijų dienų leisis į Japo- domoji valdyba lokalėms uni
kslo įstaigą diplomų klastavi- ir nuo Downs
niją per Siberiją.
joms pripažino teisę streikųo- me traukiami teisman. Tarp 2,300 dol. Pats

NOTA

maudyklėse)

paskendo

piety važiavo virš 20 žmonių, rosi panašesnis į užsienių did- besimaudydamas vokiečių pi-

DIPLOMŲ BRAIŽINIAI
NEŠURASTI

inspektorius,

Valter

Gimon.

ste, paskutiniu laiku gyvenęs
'Drezdeno miesU. Buvo beskę-

trys plėšikai publikos taip pat sutraukė i-

draugo atėmė domįos sporto

geležinkelių

Gimęs 1883 m. Perliberg mie-

Canal gat. į dyWėge ir QŽUOiyne. Nemaža stantl lr

ksčiau

SLAPTA J. VALSTYBIŲ

Iš Klaipėdos praneša, kad

ską, paskum artimuosius ku-

torano savininkas. Iš bankos tik gavę valandėlę laisvesnio
daugiau vienos puses kelionės, Je pramatomas didelis streidžių tratėjimas. Matyt, pra- Pasitalkė jam palankūs vėjai kas. 80,000 darbininkų
Chicagos'upėje irperkase
jis vežės 7,000 dol. Del visa- laiko, tuoj ir dumia į užmiegali
sidėjusi bolševikų
su kinie- Atlantike.
dalyvauti. '
naras ieškojoklastuotų
diplo- ko iš tų pinigų 2,300 dol. jis stį, į atvirą gamtą.
(platės). Bet padavė savo draugiu.
, ppna buvo įr visose manciais kova paruošiamąsias deGal sekmadieni ryte, ar an“International Ladies’ da mų braižinių
rybas nutraukus.

“R.”

PASKENDO INSPEK» TORIUS

Tai nauja sporto rųšis. Du lankai sujungti keliais skersainiais. Lenktinmkas ran-i v
n
'
kom ir kojom laikosi skersainių ir savo jėgomis ritinasi. Šios pirmos lenktynės ivyko .n.^
. ^P0- aygmaLos Angeles, Cal. Laimėjo Miss BettyEI lis iš to miesto.
®ia l6kaha™ 1
m.--------------------------------------------

TOKYO, rugp. 10. — Ren-

sekmadienio rytą

kais ir provizija dūmė į už- ždėju vainiką.

-P .

“GRAF ZEPPELIN” ARTI
NAMŲ

posėdžiai,

spustelėjo. Užtat Kaunas be- Konferencijos dalyviai apžiū-

“Graf Zeppelin” Arti Europos

MANDŽIURIJOJ PRASI
DĖJĘ MŪŠIAI

konferencijos

Liepos 29 d. karštis žymiai ni

bet.ją spė-

į*

_auk^b ^kenduoh suras-

rungtynės ir U Paplseke tik lkeP0K 21 d* ry

Dovius liepa- vakare Vytauto parkas su mieLavon»s perduotas KlaiVytauto parkas
J
F
pėdos krašto policijai.
“R.”
jų yra Barrbn, spaustuvinin- liestas su 4,700 dol.
sto godu yjg
miestelėna,
.....
Taip viskas patylomis at- ms jįpkja tokia pramoga. ‘R
“"“b’.
’ kąs, kurs diplomų blankas
streikas neprasidės pirm gruo- Bpauzdino*lR$fc'!iilus tariamus likta, kad apie įvykusį plėši-1
KARO MOKYKLĄ.

, ti.

TARPVALSTYBINIS ŠNIPAS NUBAUSTAS

MASKVA, rugp. 10. — Bo

lševikų laikraščių
korespon, ,
.
lentas » Amerikos praneša,.

outvnTitT

SHANGHAJ, rugp. 10. -

kad J. Valstybių sekretorius. Tarpva stybims snipas Enge-

P><*.

Ktimson atnaujina slapti, iii-

džio 1 4., nes daugelis loka- apgaudinėtojus išdavė.
sari5tos kontraktais
Streikas

mą patirta tik plėšikams apleidus gatvekarį.

Kuoe mie.

LENKŲ KOMENTAVIMAI
P. VOLDEMARO NOTOS

Miller pasidavė

žinomas kaipo H. stas: Naw York; Phaa<lel hiH)

J karo mokyklą norinčių jstoti buvo 114 žmonių. Tačiau
priimta tik 50, kurie pripa

Mergaltė atrasta
plomatij,.
Kada jis viešai B»™ ar Kojevu.kov, teismo
cieveland,
Pulk. W. H. IT. Miller, bu
Varšuva, VII-22 (Elta) —
žinti tinkamais. 40 pripažinta
Prapuolusi Catherine Sipa-. Lenkų vyriausybės organai
Rusijai ir Kinijai patarė tai-,nubaustasi devyner.ems mene-Tq vusis valstybės švietimo ir renetinkamais, o likusieji apie
gistracijos departamento dire- ri, 13 metų, atrasta ties Asli-,komentuoja Lietuvos ministe- (
kintis, tai slapta pasiųlė Ki-,siams kalėjimu
už klastaviledo ir Toronto (Kanada.)
20 j konkursinius egzaminus
ktorius, vakar pasidavė kri-Jand avė. issinuomavusi kam- rio pirmininko ir užsienių reinijai, kad ji bolševikams at-, ne
,risai neatvyko.
“R.”
Unija reikalauja. 40 valandų minalinio teismo bailifui vir- barį. Namų savininkė poli«i- kalų ministerio notą Tautų
mokėtų už Rvtini geležinkelj. Į
--------------

SANDINO BUS IŠSIŲSTAS darbo savaitėje ir aukštesnio šininkui ir paliuosuotas
20,000 dol. parankos.
I HONDŪRAS
užmokesnio.

Kinijai, anot korespondento,

pinigų duoda Amerikos fina
Mandžinriją

Jis pranešė, kad su klas-;
tuotomis
diplomomis nieko be-!
MERIDA, Yucutan, Meksi- Yorke ir apie 2,000 Toronto

amerikonai

į

imtų kontroliuoti.

|vo manę, kad ji pagrobta.

Apie 7,000 darbininkų New

nsininkai. Jei tas įvyktų, ta

da

po jai pranešė. Gi namiškiai bu- Sąjungos generaliniam sekre-i

ka, rugp. 10. — Gen. A. Sa- vakar sustreikavo
I
•• t , 1
ndino, Nikaraguos sukilėlių

Bolševikų laikraščiai tą sla- vadas, su savo palydovais bus

IŠSIŲSTAS SLAPUKAS
BUSHKO

ptą žygį vadina veidmainybe. išsiųstas Į Hondūras. Meksi
kos valdžia jam leido čia tik

MANDŽIURIJOJ DERYBOS laikinai gyventi.

BRITANIJA NEPASI
DUODA

įTOKYO, rugp. 9. -- Žinio

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

Nušcvė policijos viršaitį
San-Souci užeigoje, Mihvau-1

MIŠKŲ GAISRAI WASHINGTONO VAL
STYBĖJE

ateivybės valdininkų išsiųstas kee ave> jr Ballad vieškelis,'
policmo-SPOKANE, Wash., rugp.
HAGA, Olandija, rugp. 10. atgal į Vokietiją “Tlniringia” apskrities vieškelių
nas Bryant nušovė
girtą ir 10- — Šiaurvakarinėj valstymos derybos nutrauktos. K i- — Valstybių konferencijai su- garlaiviu.
triukšmaujantį Elmood Park bes daly apie 50,000 akrų dainiečiai delegatai
išvyksta Į irimo pavojus nepraėjo. Bri-----------------------policijos
viršaitį lauš miško gaisras sunaikino,
Nankingą, gi bolševikai — į tanija atsisako iškrypti iš sa-:
PIETINĖJ PERSIJOJ
miestelio
vo nusistatymo. Reikalauja
REVOLIUCIJA
Siberijos pusę.
Theodore Scbuettc, 45 metų. Keliolika šimtų žmonių dardidesnės karo atpildymo da
buojasi sulaikyti gaisro plitiVedami tardymai.
mis iš Mančuli, Mandžiurijoj,
bolševikų su kiniečiais veda-

SAUGOJA GELEŽINKELJ

WASHINiGTON, rugp. 1Z).

lies.

— Persijos atstovybė skelbia,

ITARBTNAS,

Mandžiurija,

rugp. 10. — Kiniečiai valdi
ninkai patyrę, kad komunistų

gaujos mėgina vietomis

ga

ilinti Rytinį geležinkelį.

Pa

skelbtas parėdymas geležinke
lį atsidėjusiai saugoti.

ITALIJOS SU FRANCIJA

kad pietinėj Persijoj kai-ku-

“Afekrinio” darbininkai
streikuoja

cine ataka prieš Lenkiją.

paskelbė, kad virš 100 svetim
šalių kriminalistų Illinois tei
smų

NEMUNE DAUG
SEKLUMŲ

nubaustų

kalėjimu,

de

portuota iš J. Valstybių.

Visose valstybės bausminėDel didelės kaitros Nemuno «« įstaigose

kaliniai

patikrb

žymiai nukrito. Vie- aami

suradus

svetim-

vanduo

tikslu

tomis atsirado gana daug se- salius. Bus pasidarbuota juos

klumų, kurios kliudo garlai- deportuoti.
viams tinkamai plaukioti. Sek-1,
—

madieni plaukdamas į gegu

HYLAN UŽ VVALKER’I

žynę su vilniečių sąjungos na

VIENUS PRIIMĄ, KITŲ NE lairius,

kurie turėjo laukti, Hy’an, repnblikonas, atsisakė
kol jį ištraukė kitas garlaivis,
nepriklausomuoju; kandi-

---------------rių padermių “maištai” sek. „
. .
Chicagoj sustreikavo “aismmga. malšinami. Kavkune krimo„ (larbininkai>
priguli [ \VASHINGTON, rugp. 10. Ant seklumos užeiti tenka be- datų į majoro ofisą, kada reKniIlO
UttlTJlIllIlKttl,
UllItUlĮ
. . 1
' . LI’La
•
A •
l_» ••
publikhnų partija atsisakė jį
ROMA, rugp. 10. — Italų maištininkų vadai gryže vai 44Ice Cream Makers’ and Hel- — Pirm kelių savaičių prezi- veik kiekvienam garlaiviui.
“R.” tokiu skirti.
fašistų laikraščiai puola Fra- džios pusėn
dentas Hoover Baltuose Rū
pers’” unijai. Nedirba apie
Priede Hylan perėjo šian
muose priėmė delegaciją, ku
nciją, kad ji pas save duoda
500 vyrų ir moterų.
prieglaudos politiniams italų PREZIDENTAS HOOVER
ri darbuojasi Columhia distri- PABALTIJO VALSTYBIŲ dieninio majoro AValker, de

DARBUOJAS UŽ SU
TAIKYMĄ
LONDONAS, rugp. 10. —
meilvilnės

Illinois valstybės visuo-

NEAV YORK, rugp. 10. —
riais garlaivis įstrigo į smėlį
ir sutrukdė kitus šešis gar- Buvusis šio miesto majoras

mą.

NESUTIKIMĄI

55 METŲ

pabėgėliams.

Britanijos

SPRINGjEIELi), III., rugp.

prieš jįveikia. Anot
jo, tai atlieka išmėginimus, kad su- dokumentas Lenkijos atžvilgiu men^s gerovės departamento
politinis
puolimas,kad paken- mažinus važiuojančių gatve- ir kad juo pradėta koncentra- direktorius Rodney Brandon

17 m., kurs

pasivogęs orlaiviu “Graf Zeppelin” atvyko į Ameriką,

boratu,” “Kurjer Poranjiy’’i

ūdra neturįs. Sakėsi, jis darIllinois Universiteto prof. pareiškia^ kad tai esąs dar
buosiąsis patirti,kas toki
J. K. Thutill Chicago gatvėse vienas lietuvių neapykantos

kti jo kandidatūrai Į kongre- karių bildesį.
NEW YORK, rugp. 10. — są.

Albert Bushko,

NUTRAUKTOS

Bildesio klausimu

DEPORTUOTA 100
SVETIMŠALIŲ

toriui. Oficiozas “Epoka” va Į
dina notą “bombastišku ela-į

i
ITALIJA ARGENTINAI
PADIRBDINO KARO
LAIVĄ

valdžia darbuojas
audeklų dirbtuvių

WASHINGTON, rugp. 10.,
— Prezidentas Hoover šiandie mini 55 metų amžiaus su

kaktuves.

ROMA, rugp. 10. — Leg- meškerioti.

savininkus sutaikinti su strei horn dokuose baigtas dirbdin-

Popiet jis vyksta

Galsrfaiinkų kapitonas tleson kte *ve8ti **Wue law ”
Tomis dienomis prezidentas
Gaisrininkų kapitonas D.
pav(!gta8
><({raIld jn. nepriėmė delegacijos, kuri y.. Jis greitai
_ -a.- automobiliu
. .
i-i- ra nriešincra
P^eSinga. “blue law.
law ”
,,

ry. 7

šina susidaužė su kita. Žuvo
dvi jaunos margaitės.

3 ŽUVO LAIVE

Pabaltijo valstybių

Pirmiau jis

smarkiai puolė' majoro Wal-

ugnia

PINIGŲ KURSAS

bus jau baigė. Joje dalyvavo

5 Latvijos atstovai s« ugnia

ROUIIESTER, Anglija, ru gesių tarybos pirmininku PeBritų kubiliniam tersonu, 4 estų su pirmininku'
gp. 10. -

Argentinai karo laivas
CASPER, Wyo., rugp. 10.
CHICAGO IR APYLIN- laive “Ben Read” įvyko spro- A. Pimgn ir likusieji — Lie
tikslu pas streiko vadus į Ma- (kruizeris) 8,000 tonų. Pra- — Trys asmenys Čia žuvo užncbesterį
pasiųsta
valdžios nešta, rytoj bus įleistas į va- siliepsnojus ir nukritus oriai? KĖS. — Gali biit lietabs ir girnas. Trys vyrai žuvo ir ke- tuvos.
Konferenciją Rotušės salėj
ndenį.
• viui.
griausmų.
lėtas sužeista.
atstovybė.

kuojančiais darbininkais. Tuo ti

mokrato, pusėn.

ker administraciją.

gesių konferencija savo dar

važiuodamas pasuko į neatatinkamą gatvės šoną ir jo ma

UGNIAGESIŲ KON
FERENCIJA

Lietuvos 100 litų

S10.00

Britanijos 1 sv. sterl.

4.85

Francijos 100 frankų

3.91"

Belgijos 100 belgų

13.89

5.2^
Vokietijos 100 markių 23.8*
Italijos 100 lirų

f
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DRAUGAS

K s

Šeštadienis, Rugp. 10, 1929

bet jo diktatūra aiški. Ateinančiais metais
jis žada pravesti seiinan rinkimus. Bet kas
Uelna kasdleu. Uskyrus sekmadieniu*
čia pasitikės tais žadėjimais.
—— (Rašo musų korespondentas)-------PRENUMERATOS KAINA: Metama — ».M. PaLenkija vargsta maršalo Pilsudskio dik
M Metų — >3.60. Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
(Tąsa)
užsodino tautininkų valdžių.
Mėnesiui — 76c Europoje — MeUms >7.00, Pusei Me- tatūroje. Tas žmogus be aiškaus nusistatymo.
h> — >4-00. Kopija .01c.
Tik vienas Italijos diktatorius Mussolini
Valstybiškose gimnazijose Ta pačia kariuomene toji val
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negre*
pasisekęs kuomi tikrai esąs ir savo tikslo pu katalikai mokytojai daugumo džia ir remiasi. Tačiau karinin
Mna. Jei neprašoma tai padaryti lr neprislundtama tam
tikslui pašto lenkių.
čias aukštąsias viršūnes pasiekė. Jam dikta- je apstatyti šnipais. Užtenka kų, kurie ruošė sukilimo pla- ;
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 Tai.
toriauti sekasi.
.Mdtet.
vieno neatsargaus žodelio, žiū nūs, kurie buvo planų vykiu- j
Kitose šalyse diktatūros labai neaiškios. rėk be jokio tyrinėjimo ar pa tojai, jau senai kariuomenės
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
eilėse neliko nė vieno; visi
'kibimai sekančiai dienai priimami iki B Labai greitai ir labai liūdnai gali pasibaig siaiškinimo atėjo ministerio
ti.
Įsakymas: Tamsta paliuosuo- jau arba paleisti i atsargų, ar
vai. po piet
Kaip sakyta, kai-kur tos diktatūros gal tas nuo vietos. Esant tokiai ba deleguoti į užsienį studi- į
dar šiek tiek pakenčiamos. Bet kitur jos tik taktikai, puikiausia proga by juoti karo mokslų, tik daž- į
pačioms tautoms ir valstybių pažangai kenks- j, kam suvesti asmeninės sųs- niausią be teisės grįsti į Lie
tuvų.
mingos. Tokioj Jugoslavijoj arba Lenkijoj kaitos. Turi kas nors ant ko
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Be to, visi, oe mažų išim
nebūk diktatūros, šalys į dalis suskiltų. Kaip nors piktumų, pranešė šnipui,
Publltsked Daily, Except Bunda/.
Jugoslavija, taip Lenkija sudarytos iš dauge arba tiesiai ministerijai, na, čių, karininkai buvę ateitinin- į
BUB8CRIPTION8: One Year — >0.00. «x Montha
— >1.60, Tbree Montbs — >2.00. One Month — 750.
lio tautybių. Serbijos Karageorgevičių di-, tavo priešo greitai liks tik vie kai, kurie daugumoje apdova- Į
■urope — One Year — >7.00, Six Montbs — >4.00,
nastijai nepakako valdyti vienos Serbijos. Ka ta. Tokius reiškinius labai pas noti Vyties kryžiais, jau atleis i
Copy — .02c.
Advertlslng ln “DRAUGAS” brings best resulta.
ralius užsigeidė' didelės valstybės. Po didžiojo tebi moksleiviai ir, žinoma, pe ti į atsargų ir apstatyti šni
Advertlslng rates on appUcatlon.
karo jo troškimai tapo atsiekti. Sudaryta nau dagogišku atžvilgiu daro tik pais, kaipo pavojingi, ir uoliai
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago,
sekamas kiekvienas krustelė
ja valstybė iš daugelio tautelių. Tai visa kar neigiamos įtakos.
tu paėmus užvardinta Jugoslavija (Pietųsla- j Dar tenka pastebėti, kad jimas. Kokiems karjieristams,
vija) ii- jam pavesta. Nauja valstybė pradėjo šiais metais švietimo ministe- dažniausia “ patrijotams ” už Į
braškėti ir irti. Tik paskelbta diktatūra jų, lai irija ypatingu budu pasiėmė pinigus, teikiami ordenai ir i
kinai krūvoje palaiko.
globoti privatinių mokykhj iš- cinai. Taigi prieš Voldemarų į
Tas pat yra su Lenkija. Lenkai užsigei- leidžiamuosius egzaminus. Vi atentato buvo galima laukti iš 1
PAVIENIŲ ŽMONIŲ VALDŽIA.
de labai didelės “mocarstwos”. Jiems iš Pa< sielas rašto darbams* temas už - j šios pusės. Juk pati karininko /
ambicija negali pernešti paže-i
Advokatas bankininkas p. Jonus B. Brenza, Metropolitan
Pasaulis progresuoja, žmonės kultunėja, lyžiaus leista visais pasieniais svetinius plo antspauduotuose vokuose at
minimo, o paskui pavydas ir, State Banko, prezidentas štai kų pareiškė A. L. R. K. Federabet daugely vietų demokratiškas šalių valdy tus grobti, kas tik buvo galima. Tuo budu siunčiamos iš ministerijos.
daromos neteisybės.
į cijos klausime:
mas jokiu budu negali prigyti. Kaikur žmo sudaryta didelė Lenkija, bet toj Lenkijoj di Prie visų mintinių kvotimų da-’
Policijoje einasi ir-gi ne kų!
Amerikoj lietuvių turime apie vienų milijonų. Jie išsimėnės, taip sakant, dar nepribrendę demokratiš džiuma gyventojų nelenkai ir lenkams sve lyvauja deleguotas atstovas.
tę
po
įvairius miestus ir miestelius įvairiose valstijose. Budakam valdymui. Jiems reikalingi jei ne auto timi. Jei ne diktatūra ir skaitlinga kariuo Gal ir gerai, kad kvotimai genau, čion ir-gi žarstoma, su- >
kratai, tai diktatoriai, kurių tarpe nėra žv- menė', atgaivinta Lenkija senai butų išgriu imama smarkiau, nes tuomi lig sugebėjimo, reikalavimui lui raaž'l08e būreliuose jie nieko ypatingai didelio negali nu
1 veikti’ kuwl,et susiriš« stiPrjais vienybės ryšiais daug kų ga'
V gal bus paraginama nuodug statomi sulig trubos tonų.
zipaus skirtumo. Kitur žmonės jau “peraugę” vus,
l lėtume padaryti. Todėl reikia, kad kas nors Amerikos lietuTokios valstybės negau būt (pastovios. Ar niau mokytis. Tačiau, čion
demokratiškos valdžios formą. Jie tai visa
lačiau užvis arzinančiai į vįus vienytų ir trauktų juos krūvon. Tų atlieka Federacija ir
neigia, triukšmauja, suokalbiauja, daug ne-' anksčiau ar vėliau jos subįrės į dalis. Kaipo pasireiškia didelis partišku
visuomenę veikia tai šnipų jį vienintelė organizacija, kuri Amerikos lietuvius vienija. Jei
s-magumų valdžioms daro. Dar kitur iškįJa tokios jos ir pastoviai taikai daug kenkia. mas. Pav., jei nepatinka gim gaujos. Kiekvienas, šiek tiek Federacijos nebūtų arba jei būt leista jai žūti, tai Amerikos
nazija, ten duok tokias rašoaukštomis ambicijomis žmonių. Kartų jie pa
visuomenėje žinomesnis as- lietuviai be ryšių tarp savęs išnyktų į trumpų laikų. Tat,
Prezidentas
Hooveris
yra
įsitikinęs,
kad
mienis darbams temas, kad
teko valdžion, jie siekia diktatūros. Kai-kuniuo net moters yra sekamas tįej lietuvių tautos’’ labo stiprinkime Federacijų. Jon reikia
riems jų tie žygiai nepavyksta, kitiems pa Jungtinės Valstybės turi statyti daugiau ka- daugumų mokinių butų galima keleto šnipų. Patys šnipai sutraukti visas draugijas, organizacijas ir kliubus. Ji turi
i
visiškai palikti.
vyksta.
s Įėjimų.
!
-n
daugumoje “patrijotai” vien būti gįrjįs viso Amerikos lietuvių veikimo.
Ir dar esama žmonių, kurie tftfek kad Kaun(,
pri. už pinigus, kurie nepriklauso
—L. ~Taį svarbiausios priežastvs delko šiandie
,Kaikuriose
•» , . , . į. valdžias
,
...
probibicijos
įvedimas buvoe- išganingas
dalyvalstybėse
įsirioglinę dik
J ■
*
j
Vatinių gimnazijų, ^kuriose kvo mybės kovų metu kartais yra
Tėvas. — Sunau mano. Tej — Labai ačiū! Būtinai bu
4
, . i . i .
.. ’
kas. Niekas kita, kaip šis įstatymas yra atsatatoriai, kurie be jokio gailestingumo gvven
.
:
timams atsiųstų ąiatematikos buvę net komunistais. Šian-■
du litus ir eik, parnešk dar siu lygiai 10 valandų,
. •
j»•
•
'
komingas
nu
lojus
spaudžia
ir smaugia.
” už tai,’ kad šiandien įvairiems
•
uždavinių nė vienas mokinys dien jie laikomi ištikimiausiais
vienų pusbutelį.
sikaltėliams ir erdvus kalėjimai pasidarė perPavyzdžiui galima imti kad ir Europa, ankšti.
J nepadarė. Dar bloįįau, vieno valdžios “angelais sargais”, i
Vienas ar dešimt.
Kad tėvelis jau ir
je gimnazijoje nepadarė net Kas gali užginčyti, kad tokie’ kunus.
ners ir kitos pasaulio dalys nuo pavienių žnio-'
__________
Tai
tu ir tavo žmona vie
pinigais pirkti “angelai sar- taiP nuo stal°
atpi
mokytojas,
o
kitoje
tik
moky

nių valdžios nėra liuosos.
nas !
Angliškoji spauda mato reikalo dar la
tojas padarė daugiau kaip va gai”, žinodami visas paslap- lrauktL Aš negeriu ir tamstai
Šiandie pavienių žmonių diktatorių val biau suvaržyti imigracijų, kuri esanti atsako— Ne, dešimt?
parnešti.
landų dirbęs. Iš kvotimų duo- tis, patys nepasirūpins aten- nen01
džios Veikia: Bolševistinėj Rusijoj, Ispanijoj, minga dcl didėjimo nusikaltimų skaičiaus
— Kaip tai?
Lenkijoj, Italijoj, Albanijoj, Jugoslavijoj, Lie- Jungtinėse Valstybėse. “All wrong” — ne menų'daromos išvados apie pa tato žygiais, kad neduos infor- į Tėvas. — Gerai sakai už— Paprastai — ji yra tas
čių mokslo įstaigų ir todėl yra maeijų tiems, kuriems jos bus teks man ir tų keturių pusbu'tuvoj ir Turkijoj. Be to, išdalies Ungarijoj, imigracija šiame atsitikime kalta, bet nevykę
graži proga įstaigų suvalsty iabai naudingos?
į tel ik ų, kurie stovi ant stalo vienas, o aš nulis.
Graikioj, tolinus Persijoj ir kai-kur Azijoj.
įstatymai ir netikusios jų vykinimo priemo
bini
~—
■■■
(ant stalo stovi tik du pusbuKai-kuriose tų šalių pilnai išgriauta par nės.
•ii
Pas gydytoja.
4. Atentatas prieš Voldemarų
lamentarinė valdžia ir įvesta kitokia-savotišMauškė atėjo pas gydytoja
keturi).
ir kas toliau.
ka sistema. Kitur parlamentai “laikinai” paRedakcijos atėjo “Krikščionis Demokrak-| ir gavęs patarimą, padėjo ant
Jonas: “Laimingas, kad aš
liuosuoti. Dar kitur jie veikia, bet tik dik- tas” Nr. 12. Šis numeris labai įdomus. Kun.
Reformos paliečia ne tik
stalo 5 litus.
Muzikalus.
tatorių nurodymais. Diktatoriai tais parla- M. Krupavičius, Krikščionių Demokratų lyde- partijas, organizacijas, moky jus sutikau, senas drauge. Ar
Gydytojas. Ne gerbiamasis,
— Prašau rytoj ateiti pas
mentais prisidengia, kad nesukelti prieš sa-,į ris, labai įdomiai rašo apie darbų,
klas, bet, galima sakyti, visų gali man paskolinti 5 dol.
Jurgis: “Ne, aš neturiu nė mus į svečius. Nuo 8 ligi 10 už patarimų aš imu 13 lt.
ve gyventojų.
'j
Kaip jau žinome, “Krikščionį Demokra- Lietuvos vidujinį gyvenimų.
Mauškė. 13?
Atsiprašau,
Štai Lietuva kelinti metai vieno žmo- , tų” leidžia L. Krikščionių Demokratų parti- Apleisdami kitas sritis palies- j oonto su savimi”. — “O na- valandos bus koncertinė dalis,
gaus, profes. Voldemaro valdoma. Ikišiol jis i jos Centro Komitetas, redaguoja kun. M. Kru- kime tik kariuomenę, policijų: muose?” “Jie yra visi, ačiū o lygiai 10 valandų' sėsime va ponas daktare! Man sakė, kad
15!
karieniauti.
Kariuomenė, ne kas daugiau, jums.”
viešai dar nepasisakė, kad yra diktatorium, pavienis.
,
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«
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KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
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(Tąsa)

plaukus nuo galvos šaukė: “Kur mano
vaikai? Jie prapuolė ir aš esu to priežas-' Į
tįa.” &tai mokslo be Dievo vaisiai.

Katalikai, gerai žinodami, koks didis
pavojus gręsia jųjų vaikams viešose mo
kykloje, juos siunčia į katalikiškų mo
kyklų, kuri yra tikra tvirtovė prieš viso-'
ki«s pasaulio nedorybės. Tenai jų vaikai
yra lavinami tikėjime ir doroje. Katalikai
gerai žino, kad jų vaikai yru ne vien jų
jų, bet ir Dievo. Taigi jie ir rūpinasi jais
lyg didžiausia Dievo dovana. Jie girdi
mūsų Viešpaties šaukiantį balsų: “Leis
kite mažutėliams eiti pas mane ir nedraus
kitę jų, nes tokių yra Dievo karalystė.”
Kas reiškia mūsų laikais, leiskite juos į

tyti, bet būsime paklausti, ar mes gyveno
me pagal mūsų Viešpaties žodį, mokslų
ir Jo dieviškų (pavyzdį.
Bet vaikai, kurie eina į parapijos
mokyklų, nepasilieka moksle užpakalyje
kitų vaikų, kurie eina į viešas mokyklas.
Jie gali stoti greta su jais ir išlaikyti
kvotimus dar geriau negu viešų mokyklų
vaikai. Tai nėra koks tuščias gyrimas šu
vo mokyklų, bet tai yra tikras faktas,
kurio negalima užginčyti dėl dviejų prie
žasčių.
Pirmiausiai, mes žinome, kad tikėji
mo mokinimas netemdo žmogaus proto,
liet kelia jį aukštyn. Antra priežastis yra
šita, kad mūsų sesutės yra visai atsidavu
sios Dievo garbei ir vaikučių labui. Jos
nieko vaikučiams nesigaili, kad tik jiems
padėjus ir juos išlavinus. Vakarais jos
atsisėda prie knygų ir mokinasi, vietoje
eiti į pasilinksminimo vietas kaip daro
kai kurios viešų mokyklų mokytojos. Se
sutės dažnai darbuojasi ir ruošiasi prie

le tuos vaikus, kurie lanko viešas moky
klas.
‘
H|
Katalikai ne tik leidžia savo vaikus
į parapijos mokyklų, bet jie taipgi jas
ir stato. Jei šiandien mes džiaugiamės
didelėmis ir erdviomis-Giiokyklomis, kur
mūsų jaunimas gauna sveiko ir tikro ka
talikiško mokslo, tai mums reikia pasaky
ti ačiū ne kam kitam kaip tik rūpestin
giems tėvams ir uoliems klebonams, kurie
nieko nesigaili savo vaikeliams.
H
II. Katalikiška Mokykla.

Musų Viešpats vadina save Šviesa. Ištikrųjų, jis yra pasaulio šviesa. Jis paliuo
savo žmoniją iš tamsybių, kuriomis yra
nuodėmės. Prieš Viešpaties atėjimų pašau
lis visai buvo paskendęs nedoryln*se. Tais
laikais kerštas, išdidumas, panieka pa
vargėlių nebuvo blogas daiktas. Bet mūsų
Viešpats atėjęs į šį pasaulį įsakė mylėti
savo artimų: “Mylėsi savo artimų kaip
pats save.” Jis ypatingai gailėjosi silp
nesniųjų, nes Jis sakė: “K»J padarėte vie
“mano Bažnyčių, į mano mokyklų, kur jie į pamokų iki vėliausiam laikui, kad tik nam iš Ifhiano mažiausiųjų brolių, man
geriau mam- pažins ir pažine pa,
" an) rytojaus galėtų g,nau- išaiškinti vai padarėte.” .lis gailėjosi net savo priešų,
kučiams uždavinį. Dėlto nestebėtina, kad kurie jani blogai darė. Vienų kartų mūsų
Katalikas gerai žino, kad mums mirus,
niekas neklaus ar galėjome rašyti ir skai- vaikai iš parapijų mokyklų viršija moks- 1 Išganytojas ieškojo nakvynės pas sama-

riečius, bet šitie nenorėjo Jo priimti į
savo namus. Apaštalai, Jonas ir Jokūbas,
supykę tarė: “Jei nori, pasakysime, kad
nukristų iš dangaus ugnis ir sudegintų
juos.” Mūsų Viešpats nesutiko, bet išba
rė mokinius, sakydamas:; Nežinote, ko
kios jūs esate dvasios. Žmogaus Sūnus
neatėjo nežudytų, bet išgelbėtų.” Kas,
atsitiko Alyvų darže? Kai žydų tarnai
puolė Viešpatį Jėzų, Šv. Petras ištraukęs
kardų, nukirto vienam ausį. Viešpats Jė
zus, tuojūu sudraudė jį, ir prisiartinęs
prie savo priešo, išgydė jam ausį.
Taigi iš šitų atsitikimų matome, kad
mūsų Viešpats yra tikras meilės moky
tojas ir geriausis gailestingumo pavyz
di.*.
Kad mūsų Viešpats ir via Dievas,
tačiau mes turime jį sekti ir iš jo mo
kytis. Jis buvo mums tiek geras ateiti
į musų tarpų, ir priimti ant savęs mūsų
kūnų,x kad mes menki ir silpni jo sutvėri
mai galėtume arčiau prie jo prisiartin
ti, jį pamylėti ir pasiekti jį kaipo tobu
liausių krikščioniškojo gyvenimo pa
vyzdį.

pildome Dievo valių ir esame aukštai pa
sikėlę dorybėse, mes dar turime preiš
akis Jėzų Kristų, kuris ragina mus ženg
ti aukštyn taip, kaip aras pratina savo
mažyčius skrajoti. Jei mums yra sunku
būti gerais ir ištikimais krikščionimis;
jei mes turime daug didelių pagundų nu
galėti, ntes visuomet turime prieš akis Iš
ganytojų, kuris padeda savo malone, pa
laiko mus gerame ir savo pavyzdžių ra
mina mūsų nuvargintų sielų. Jei mums
reikia daug kentėti dėl teisybės, prisižiurėkime mūsų Išganytojui, koksui sunkus
kryžius jam reikėjo nešti, ir kokie skaus
mui kentėti!
Bet mums reikia mokytis jiažinti mū
sų Viešpats, jei mes tikrai norime su
plūsti jo mokslų ir sekti jo pėdomis.
Dabar yra klausimas, kur mes galime
mokytis apie jį? Mes negalime jo geriau
pažinti ir mokytis jo mokslo kur kitur,
kaip tik katalikiškoje mokykloje. Tik lo
ję mokykloje mūsų vaikai gauna pažinti
mūsų Išganytojo mokslų, pilnoje žodžio
prasmėje. Tik tenai jie yra mokinami tų
į dalykų, kurie yra mums būtinai reika-

Taigi, jei mes saugojamės nuodėmių, bngi pasekmingai gyventi, būti visuome-
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j sios visuomenės opoziciją neATSIŠAUKIMAS.
je, į ateinantįjį katalikų vie
, bekreipti dėmesio, nes ji jo
nybės Federacijas kongresą,
nevertu. .Juk, gulų gale, nenuo
Ligi 19 Katalikų Federaci bet ne pro šalį bus dar kartą
[seklu butų ieškoti pakampiuo
se bobučių, arba subobiejusių jos Kongreso jau tik kelios [pakvietus.
Įvyru ir klausytis kokius nie- dienos beliko. Kad Kongresas
Brangieji, jeigu norime,
butų sėkmingas ir naudingas,
' kus jos plepa.
kad visuomenė dirbtų gerą,
! Trečia išvada gali būti to- reikia visiems darban stoti.
naudingą. Dievo ir Tėvynės
Nors jau kelis sykius buvo
!kia: tie, kurie nepritaria lie
darbą, tai palys bukime su
tuvių katalikų organizuotam kvietimo laiškai rašyta, ir per visuomene tame darbe; duoki
veikimui, jam kliudcį šmeižia laikraščius kviesta: draugijos,
me nurodimų, patarimų, kaip
Visi bruzdelninkai, turbut J' Akėjus be jokio pagrindo, kolonijų veikėjai, ypač gi gerb.
veikti, ko laikytis.
jau žinote, kad Federacijos,^8 jnos nf‘ra .geros .vali°8’ kun. klebonai ir bendrai visą
.Jeigu mums, kuriam kas ne
kongresas ne be už dešimties n<-‘la g(‘dos, nei a jokio pro- lietuvių dvasiškija Amerikopatinka, tai neatsimeskime nuo
metų. bet už dešimties dienų. i tingesnio jų gyvenime nusista.
darbo, nuo vadovystės, bet paFederaciją yra musų vieny
Kiek Kampininkas savo ražam j ,no’ Unijos. Uel to, gal būt,
reikškime savo mintis, ir vy
na galvelė atsimena. “Drau-iir geriau’ kad tokios asabos> bės organizacija. Ji privalo
kinkime jas gyvenimam taip,
ge” buvo prašvta visu tų ,Į kuria« del J1* nusistatymo la būti toji tvirtovė, j kurią atsi
kad jos pasirodytų naudin
kūne j Federacijos veikimą lbai Pavoja laisvamaniai ir muš ir susidaužys nutautinto
gos. Geras mintis, tobulą, gerą
neina, kad paduotų priežastis {neina * Federaciją, nes ir jai ji) ir tikėjimo priešų pragadarbą nei viens protingas žmo
i iškos pastangos. Tat, busi
del ko tą daro.
' «'reitai P«‘laiytų galų.
gus nepaniekins, liet priims
Bet “gili tyla“ viešpatauja Į
’lk *'ek ltdk‘a apgailestuu- muoju Federacijos kongresu, ir, neš naudos musų bendra
ištikro visiems yra verta susi
visuose frontuose.
Reiškia, j
kad ’,r šiandien dai via to
me darbe.
domėti ir darbu prisidėti, kati
kių
nesusipratusių
žmonių,
visi. kurie kai kada gerokai
padarius ji pilnai pasisekusiu. Jeigu mes katalikai čia, Aaštriai paakėja ir pačią Fe kurie tuos “gyvuosius nabašmerikoje nustojame daug drderaciją. ir veikėjus, kai gau ninkus“ kai kada ima ir pa
Tai matot, ir aš, pats prof. jų kurios buvo Katalikiškos,
na pakvietimą bent koki, kad seka.
Kampininkas, nusileidau iš o jau šiandien tokiomis nė
ir neigiama darbą padaryti —
ra, tai mano nuomonė, tik
Juokai tepasilieka juokais. aukštybių arba, kitaip sakant,
gauna “cold feet“ ir oisterio
dėlto, kad. pasirodžius skirtin
Tačiau, lietuviai ir lietuvaitės, išlindau, kaip. Pilypas iš ka
tyla apserga.
goms mintims — priešingoms
reikia kai kada ir rimčiau į napių, ir savo nuomonę drebteVadinasi, arba geriau pasa gyvenimą pažiūrėti. Esame lie I Įėjau. Maniau sau, jai tai buvo Dievo teisybei ir tikrai tautos
kius, išrodo, kad tokiose pa- tuviais katalikais ir tokiais ! galima padalyti kitiems, ku meilei, — musų katalikų vadai
įnnavotose asabose nėra nei lio-Lurj,ne pasilikti. Kitaip — iš- rie nė profesoriaus cino netu neturėjo ištvermės, nesistengė
noro, nei moena pasistanav iji- , tižėlių ir liurbi) vardo užsi- ri, tai kodėl mano mocnybei vadovauti, pasitraukė ir jas
mo, kad ii griovimo dalbą at- j tarnautumėme.
nekyštelti savo minties. Valia praradome.
virai varyti ir pasisakyti, kol j(d ,<as svejkai galvojame ir kitiems tas padaryti. Gerai
Jeigu mes nenorime praras
jie nori, ko siekia ir kokiais ke [ jr rįmtaį j gyvenimą žiūrime, ar blogai, šnekėk, bet šne ti čia augusi jaunimą, čia au
liais nori prieiti prie to, kad Į prįvaĮome suprasti, kad vie kėk drąsiai ir atvirai. Kas gusių šeimynas, tai dabar mu
čanonės juos “vožotų’
nybėje gyvendami ir dirbdami bus gera, teisinga ir naudin ms yra laikas juos įvesti į tą
darini vagą, mums su jais dar
Kitą išvadą reikia tokią pa tegalėsime išlaikyti tas bran ga, priims, kas bloga, kenks
buotis, kad jie mus pamylėtų
daryti, kad jau atėjo laikas į genybės, kokiomis Dievas mus minga, o gal ir kvaila išmes.
ir mums dėkingais būdami,
Ar aišku?.............

Prof. Kampininkas

tą nelemtą, musų organizuoto- apdovanojo.

už gerą. vadovybę, ne prie sve
J906 in. būreliui tėvynainių ,ne laikas ilsėtis, dar turime
timtaučių bėgtų, bet savo Ka kunigų paleidus atsišaukimą dirbti.
talikiškų,
lietuvišku
darbu rinktis pirmąjin Amerikos lieUž dviejų savaičių, tai yra,
didžiuotis galėtų.
tuvių katalikų kongresan, ne- rugpiučio 20-22 dd.. Cicero, III.

Totiel-gi nuoširdžiai prašau žiūrint taip mažos lietuvių
visų gerb. klebonu paraginti katalikų spaudos, tas obalsis
katalikiškas draugijas, kad de rado didžiausio pritarimo ir
legatus kongresui prisiųstų ir, nuskirtoje dienoje (balandžio
labai prašau visos dvasiškijos 17-18 dd., 190G m.) Wilk.es
aktyviai dalyvauti ateinančia-'Barre, Pa. susivažiavo apie
me Katalikų Vienybės — Fe- 130 atstovų iš įvairių Amenderacijos Kongrese, rugpiučio j kos lietuvių naujokynų ir
-0 d. — 10 vai. Mišiose, Seimo i rimtai svarstė
įvairiausius
atidaryme, kuriariie dalyvaus klausimus liečiančius AmeriCliicagos Arkidiocezijos Vys- kos ir Lietuvos lietuvių reiku'pas Slieil, suteiks palaimini kalus.

bus XIX iš eilės Amerikos lie
tuvių katalikų suvažiavimas—-•
kongresas, kuris Amerikos lie
tuviams privalo rūpėti nema
žiau pirmojo lietuvių katalikų
suvažiavimo buvusio 23 metai
atgal. Dabar vien Illinois ir
kitose vakarinėse valstybėse
lietuvių gyvena kur kas dau
giau, negu visoje Amerikoje
gyveno pirmojo kongreso lai
ku, ir spaudos turime kur kas
mą.
Bet štai vos 23 metams pra daugiau, parapijų ir dvasiškislinkus, pirmiesiems Ameri. jos 0-7 kartus daugiau, taigi ir
Kun. H. J. Vaičiūnas,
Kongreso Reng. Kom. Pirm. kos lietuvių katalikų darbuometų katalikų suvažiavime
19-tame
Federacijos kon
tojams pasenus, kitiems gi iš
mirus, nors skaitlius lietuvių grese — turėtume susilaukti
1903 IR 1929 METAI.
kelintą kartų pasidaugino, bet keliatą kartų daugiau atstovų,
1906 m. Jungt. Am. Valsty- [darbuotojų skaitlius suvis ne- negu turėjome pirmame musų
bių lietuvių katalikų viešasis daug tepadaugėjo, ypač tose į katalikų suvažiavime. Tik reijuriėjiinas buvo dar pačioje (kolonijose, kur buvo rodoma kJd’n8a? kad kolonijų darbuo
kuo daugiausia gyvumo, da tojai pasistengtų paraginti sa
iLziuoinazgoje.
Parapijų buvo vos kelios de bar jokio veikimo nesigirdi, vo kolonijų lietuvių katalikų J
šimtys, centralinių organizaci- tarsi nei vieno gyvo lietuvio draugijas siųsti savo atstovus!
jų vien Susivienyinas su ke- j ten neliko. Nejaugi lietuviai XIX Am. lietuvių katalikų su- ‘
liata desėtkų kuopų. Lietuvis-! užmiršo kuo esą ir savo pa važiaviman — Federacijos
kų katalikiškų laikraščių vos (reigas pavedė likimui. O taip kongresan.
viena “Žvaigždė.” Lietuvių bnti neturėtų, dar mes nesame Gerbiamos Federacijos skytarpsrovinis nesutikimas di taip pasenę ir visuomeniniai ,rhJ valdybos prašomos pasis(Tąsa ant 4 pusi.)
delis, bet užtai pas katalikus darbai dar nevisi nudirbti, dar
buvo kuo daugiausia energijos
ir noro dirbti.
Rusams pralaimėjus karą
su Japonija ir suteikus nors
dalinai daugiau politinės lais
vės Lietuvai, amerikiečiuose
lietuviuose kilo kuo didžiausis entuziazmas padėt savo
senai močiutei Lietuvai, ypa
tingai jos sunkioje kovoje už
savo politines teises.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanu pasauly. Išplaukimai iš New
Torko ) Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių l?ivų

BERENGARIA

AQWTANIA

MAURE! ANIA

o paskui saužemiu i Kauna.
Pamatykite Londoną paJtely. Taipgi tiesiai J Londoną kas Pėtnyčlą nauji, alle

/ĮįT
lu iš New Torko į Kauną $203
/> , \y
Ir brangiau. Atskiri kamb., er1dvi vieta, geras naminis Vai
gio. mandagus tarnavimas. Del

ju varomi laivai. Trečios
kleso8 laivakortės J abu ga-

xitų informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rašykite

CUNARD L1NEWB-

346 No. Michigan Blvd.
Chicago, nl.

BERGMAN’S
PRADŽIA 11 VAL. RYTO

GERA MUZIKA

&ND PICNIC
SUNDAY, AUGUST 25, 1929
Bergman’s Grove, Riverside, III.

ALL WELCOME

t

D R. A

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

ĮM>yiglll įt
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B

SUBMARINĄ ISGELBSTI PER 23 MINUTAS
s•,. W y -r-y
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1 Reikalinga religija šeimai, ka
dangi stiprina jos pamatus.
5. Religijos jausmais yra rišamasi su aplinkuma, su visuo
mene. Taip pat su ta visuome
ne šeimų riša patriotiniai jaus
mai — patriotizmas.

LABDARIŲ CENTRO

AGITATORIAI;
j Kun. K. Matulaitis

VALDYBA

|
2334 S. Oakley Avė.
la, kai turi gerai sutvarkytų.1
(
i
A. Valančius
TVIRTA IR KILNI SEIMĄ. savo vidaus gyveninių, įpro-1
1226 S. 50 Av., Cicero, II)
eius ir stiprai susisijusi socia
Pirm.
A.
Nausėda
Šeimos dalykas buvo ir bus liniais pagrindais su ta vi
J. Dimša
1024 Center St.
visuomet svarbus gyvenimo suomenė, kurioje ji gyvena.
3221 Lime Street.
Šeima turi aiškiai pajusti,
Tel, Lincoln 3044
Vidaus šeimos gyvenimų
reiškinys. Kokių sukursime
kad ji tėra maža dalis to or
M. Šlikas
šeinių, tokia bus musų krašto padeda tvarkyti visų pirmų
Rast.
P.
Fabijonaitis
ganizmo, kuris yra vadina10555 So. State St.
ateitis, busimoji Lietuvos vi-j darbas.
, mas tauta. Tauta yra organiš- 2350 So. Oakley Avė.
Visokiais Labdarybės rei
suomenė. Jei dabar daug kas
Darbas yra priemonė auklėi kai susisijusi su aukštesnė- (žd. Kun. F. Kudirka
kalais kreiptis į valdyba arba
musų gyvenime yra negera, ti savo badų (Aristotelis),
pnįs kartomis, su savo praei
2334 So. Oakley Avė.
agitatorius.
taisytina, tai to priežasties
Musų inteligentų šeimose
timi. Pažinti toji praeitis yra
dažnai tenka ieškoti aukštes- (daug intrigų yra todėl, kad
svarbu gerai šeimai. Tėvai tunitjjų kartų šeimose, tų šeimų jose nedarbas
viešpatauja,
Šis submarinas (po vandenių plaukius laivas), V-4, di- l*
vaikuose praeities ;
ydose.
1
;į,$ Žmona aprūpinta, pavalgiusi
džiausiu* Amerikos laivyne, tapo išgelbėtas įš visiško nūs-' 8elbimų. Auklėjant ineilę tau
(LIFE INSURANCE)
Vienas persų karalius įsakė sir apsirengusi ima' pagaliau
kavo tarnui, kad kasdien jam bedarbo nuobodžiauti, ieškoti kendhno San Diego per 2«> minutas, naud-uojantįs naujai iš)!.j^įep,.^Iteįn^ge šavos l ai
Musų raštinėje yra rašoma gyvasties apdrauda vienoje
pasakytų: Atmink Atėnus! pramogų. Pramogos dažnai be! rastais prietaisais._____________________________________
my
iš didžiausių ir geriausių kompanijų Amerikoje. Čia už
sirašęs gyvasties apdrauda turėsi tikra apsauga savo šei
Mums lietuviams katalikams vyro svetimųjų žmonių drau-i
..................
..... .
Ii tauta — norės lai ^ero Kas
priderėtų pasirūpinti, kad
Tas pats atsitinka iri-tikčjunas svarbu plačia, v.- nua prapult.n; ps ,s,vanduo»
™
mynai arba paskutiniam reikalam.
nors kasdien primintų: At-'su vyrais. Čia kaip tik pra- >non.enei, ta. jis dar svarbiau ja gražių savybę ten, kur te-,»•
''"“i
yra
Gyvasties apdrauda yra reikalinga turėti kiekvie
mink lietuviškai katalikiškų sideda toji slidi dirva, kurioj>inuxi, nes iš jų išauga visuo- ra vien ydos: jis svajoja ne-,r >
Jaugerųa. Išvada .s
nam — turtingam, kaipo taupimo būdas; neturtingam,
šeimų! Kad tie žodžiai nebu- labai lengva paslysti, pagriuti ment~‘s vadui. Įsivaizduokim galinius malonumus. O kai la*’ ai «iau Serčju. Išvada is
kaipo apsauga.
gražumas dingsta, kai pinigai l^gtindu yra; darbas, tiesa,
įvyru
ir
žmonų,
kurie
nepasitų tušti, reikia daugiau kalbė- j ir nebeatsikelti
Platesniu informacijų, kreipkis ypatiškai arba laiš
įtiki vienas antru. Koks yra išnyksta, kai pirmieji užsidegi,“**1*’ ^ligija ir patriotams,
ti konkrečius šeimos gyveniku
pas:
,
. . . Darbas taurina žmogų, nu-Į.
t,.
«♦ mai užgęsta, kas belieka? Už įkursim kilnias šeimas, jei
mo pagrindus. Šiuo atveju irk .... .
. .
... jų gyvenimas. Ii kokia at«
j
kreipia jo mintis nuo įvairių. _ <?
iatkreipsime j tai dėmesį.
.....
. .
v
mosfeia liaunoms u jautimais išblukusios kaukės — koktus J)Ub““ darbštus, teisingi, turė7 s r
• \ ,
geidulių; jis patenkina žmogų
• . xir(lill,s
Tiesa telydi biaurumas; už išnykusių pini-;h““ kilnių ir tikrų meilę, liū
Real Estate — Loans
Insurance
gų — vargas ir skrdas, po'/““ reU^'inSi ir patriotai.
• 1
----- dvasiškai, nes jis įrodo nuo-'
^„į^i
52 E. 107th STREET
CHICAGO, ILL.
Igui jo nekenksmingumų vi- , g Syarbu yr& geimai meHė liepsnos — durnai, pelenai, j
“P. B.”
Telefonas Pullman 5050
1908 IR 1929 METAI.
j suomenm, o dažniausiai -nau Ten> Rur joB n(,ra> žeima yra kiekybė, tuštumas, neramu-į
(Tųsa nuo 3 pusi.)
dMAURETANIA DARO
tengti iki šio mėn. 10 dienos • dą‘ vB<* darbo gyvenus žmogus, ,apniirusį Kur inepę pavaduo-, mas, nuobodumas ir pagaliau
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
NAUJĄ REKORDĄ.
prisiųsti centro raštinėn busi- •>ai*ia*1 gyvenus svetimomis |.tt turtai> gTažuinas ir geidu-į pagunda.
mai Federacijos centro vai. .3r a\^eI,“iai “aUlv “ i lys, o gal net neapykanta, ten
Mylimajame pirmiausia reiCunard laivų kompanijos lai =
dybai nominuotų kandidatų/ K
a ZV1 olamsei Jgeįma gyvena nuolatinę mir- kia, matyti Dievo paveikslų,
Kada tik keliausi Europon arba siųsi laivakortę gimi
, vas Mauretania, atplaukdamas 'g
nm jaučiasi gera sau daranti ir
ag0J^
■
surašus, kad dar prieš šuvaDievo vaikų. Mylimojo didu j New Yorkų bando sumušti'ig nėms ar draugams sename krašte, tai visad reikalauk
2)
visuomenei
tarnaujanti.
žiavinių
spėjus paskelbti
'“"'““J“““-. . I Krikščioniškieji (šeimyna mas ir orumas gludi jo nemir
iš agento laivakortės Nortb German Lloydo per Breme
savo pirmutini rekordų. Ir tas' =
spaudoje.
» ji . ISVa_da-. VlSl sel'"°s narlal: Kristui, B. Anilruška, 1928 ....
na — trumpiausia, greičiausia ir patogiausia linijų.
tingoj sieloje, kuri yra bran
vyksta tam laivui padaryti. =
Gerb. skyrių, draugijų bei i?1* teva1’ *ielt valka1’ tun [40 pusi.) jaunavedžiai, kurdaGausi patogias vietas Trečioj Klesoj puikiuose laivuose
gesnė už protėvių 'paveldėji
centralinių organizacijų kuo-1,utl sujungtl sav0
dar' In.i šeimų, nesiremia vien pi- mus ir neišsemamus turtus, Nuo pirmadienio pietų iki an- 'Ss
NORTH GERMAN LLOYDO
tradienio 'pietų Mauretania s
. . ,
..
.
v bo principu.
nigų masinimu, nei geidulio Svarbiausias ir būtiniausias jo
pų valdybos, ypatingai gerb.
kaip va — Muenclien, Stuttgart, Dresden, taipgi greiti
padarė 687 jūrės mailes. Jo =
užsidegimu:
tai
yra
dvi
ydos,
lietuviškų parapijų vadai — ! 2. Antroji ypatybė, kuri gauždavinys yru čia žemėj pel- buvusis geriausias rekordas | laivai Berlin ir Columbus ir naujausias puikiai ištaisy
dėl
kurių
ne
karta,
moterystė
. klebonai, prašomi para
V'“ šeimos gyvenimo pa
tas laivas “Bremen”. 5 dienos per jurų — tiek truks
nyti dangų. Pagrindas ypa, . • , v v■ , . ■ v
.
- • per 24 valandas*?.< sausio" 26,'is
, .
s pirmutinė kelionė iš New Yorko liepos 27, 1929, įr po
savo kolonijų organizacijftS’^rindu, yra tiesa. Visi jos suyra. Kad ir kažin kokių za- dingam palankumui turi būti 1ni, , , ..
1
1911, kada jis padare 676 fa
siųsti atstovus j šių metų Am. trokšta, visi ieško. O kaip daž- vėjinio pajėgų turėtų pinigai, nemirtinga
mylimojo siela, niaįjįu
to reguleriai. Jei pats džiaugtis kelionė arba jei nori,
Lietuvių Romos Katalikų Fe- nai šeimose vyrauja įvairus jie nesudaro nei tikros giini- Kristaus krauju ir nuopelnais
kad draugai keliautų patogiai, tai vartok Nortb Gerinau
deracijos 19-jį kongresų. Tik slaptumai ir prigaudinėjimai. nystės, nei tikrų šeimynos ry- pašventinta, kilnios mylimojo ------Lloyd. Del platesnių informacijų kreipkis į vietinį agen
tų arba
vienybėje dirbdami laimėsime O tuo tarpu tiesa yra sąlyga, [šių, nei jos garbės, nei širdies, savybės ir doiųbės, kurios pel
PATS SKAITYK IR KITUS 5
be kurios visuomeninis gyve- nei dvasios; pinigai neipava- no dangų. Tokiu pagrindu re-į
NORTH GERMAN LLOYD
ir atsieksime tikslų.
PARAGINK SKAITYTI
Ė
nimas neįmanomas. Be tiesos duoja nei gerų širdies savy- niiania meilė yra tikra, ji yra '
= 130 West Randolph Street
Chicago, III.
Federacijos Sekret.,
“DRAUGĄ7'.
5šiiiiHiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nėra pasitikėjimo, be pasitikę- bių, nei doros. — O geidulys? išvada gerai apgalvoto pasi180 Hale Avenue,
jimo nėra visuomenės. Jei pa- j Jis yra aklas, pagauna ir stu- ryžimo viens antram gyventi,'
Brooklyn, N. Y.
I ,
. .n*
.............. .į ............. _
■
......... | viens antram amžinai priklauį į syti, bendrai abiem kartu ke- |
liauti per gyveninių į dangiš1
•
•
•
• I
kų tėvynę. Tokia meilė tveria
If
v
Į gražumui dingus ir turtams
žuvus, Išvada: Budo ypaty
bės, turėjimas aukštesnių sie
kinių, harmonija, sutikimas
1
į jaunųjų tomis ypatybėmis,
Pranešame, kad sekanti šiy mėty lietuvių ekskursija
į tais siekiniais — štai kas tu
rėtų būti visų pirma svarbu
rimtiems tėvams.
I
K. Baras.

GYVASTIES APDRAUDA

WAITCHES BROTHERS CORPORATION

‘ RUDUO EUROPOJ GRAŽIAUSIAS METĮI LAIKAS

Baltic America Line
Į Lietuvą Išplauks

RUGPIUČIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA
Rudens laikas kelionei yra smagus. Keliauti jį Lietuvą BALTIC
AMERICA LINIJOS laivais yra patogu. Jau daugiau, kaip tu
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
liauti j Lietuva dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų kelionės visi
reikalai bus tvarkoj.

Paul P. Baltutis & Co,
3327 So. Halsted Street
CHICAGO,

ILL.

Telefonas YARDS 4669

JŪSŲ GIMINĖS

4. St įpras musų šių dienų
šeimos gyvenimo pagrindas
yra ir religija. Pažiūrėkime
tik į kaimų. Bažnyčia, kuri
tvarko musų šeinių, yra dide
lio įkvėpimo šaltinis, iš kurio
žmonės semiasi jėgų savo dva
siai stiprinti. Kur kaimas ima
atšalti bažnyčios atžvilgiu, ten
ir šeimos pagrindai labiau pu- '
šliję, ten nėra jaukumo ir dva
sinio pasitenkinimo. Religija
yra jėga, kuri padeda žmogui
nugalėti negerų, savo prigi
mimų ir geidulius. Mokslinin
kai, giliau nagrinėju šį daly
kų, pritaria religijai kaipo
1 padedamųjų i visuomenės ir
žmogaus apskritai auklėjamajai priemonei.
Religija yra svarbu Šeimai
iir to<bd, kad ji yra rami namie
ji vaistai audringai žmogaus
sielai, dažnai apsivylančiai
gyvenimu ir jo tiesa. GyveųiI mo vien tik protu niekad joks
'žmogus nebuvo supratęs ir
vargiai kada supras. Išvadų:

Reikalauja Pinigu

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

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą
patarnavimą.
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. 00.
K

2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7701

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

r
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draugas
BREAKS DIS0U8 MARK

— 19, — atsakė kareivis.
Sakramentų, sako: “Jei kas
žino
kokių kliūčių, teprane— Tai negalimas daiktas. O
9
9
kiek turi metų?
sa
Nuramino.
,i pasimatymo danguje, jei yra
— 22.
Po pamaldų beeinantį kuni
Jonai, kada gi tu ruan ati-ldar vietos!”
— Kaip tai gali būti?
gų iš bažnyčios susitinka tū
duosi šimtų litų skolos, Nega
F. Bum čik čik.
Labai paprastai: 5 metus las vyrukas, pakštelėja jam
liu gi aš kasdien taip toli dėl
tarnavau, žąsis beganydamas, rankom ir tyli.
to
vaikščiuti
ir
gaišti.
žydo gudrumas.
•8 metus ganiau gyvulius, 4 ar — Kų gi pasakysi, broluži?
im.ua Jonas. Nusiramink
Tamsta,
.
— Nuostabus dalykas, sa- klius, o 2 metų esu kariuome — klausia kunigas.
FRANK L. SAVICKAS
se to 2,(HM) spectators,
šiomis dienomis persikrnustau k5 kunigas žydui> tiu nesenai nėje. Vienu žodžiu, tarnauju — Tėveli, aš... aš... žinau kini
726 West 18th Street
North Section watch out
gyventi jūsų kaiminystėn.
: Tamsta priėmei protestantų ti-'-)au
metus.
tįfor Roseland.
Sports Editor,
Mpkytojas mokiniui.
— Kam? kokių kliūtį?
Suprato.
i kėjimų, o dabar vėl nori būti
AB R II
Phone: Canal 1603
ROSELAND
— Juozeli, kodėl sūrūs van — Nugi, šitų.., Barbės šliukatalikas.
Klimas c
Po vieno asmens mirties ar- j
bui su Rautu.
Žydas. Brangus tėve, tatai duo jurose?
timi jo giminės nupirko vai- L.
. •
GOLFO TOURNAMENTAS. Pi var i unas ss
— Sakyk, sakyk. •
— Juozas: — Nugi, todėl,
,
I leve,
turi savo prasmes.
J. Yuknis 3b
mkų
ir
davė
spaustuvei
šilki-i,,
i
i
i
>
.■
— Nagi aš Barbę noriu ves
.
,
.
,,
Kada manęs paklaus kurio ti- kad juroje daug plauko silkių.
nuiin
niam Irnurvmf*
kaspine ktspausti: “Il
Roselandas iškurnėjęs pietų T. Yuknis 2b
ti.
•
kėjimo esu, aš atsakysiu — kaKliūtis.
Sukis
rf
sėkis
ramybėje!
Iki
pasimaty

sekcijos baseball čempionatą,
— Tai kodėl nevedi?
tulikas. O kai paklaus “O
Malker
rf
mo!
”
Po
kiek
laiko
tie
asme

dabar ilsisi.
Kunigas po pamokslo, per — Tai kad, tėveli, neina už
YVhen it comes to spinning tlie
kuo Tamsta anksčiau buvai”,
Savičius
lf
nys
siunčia
telegrama
spaus>
v
.
...
'Tuo tarpu rengia didelį gol
o wooden platter they call the x
. ~ v
,
— as galėsiu pasakyti — pro- skaitęs kas priima Moterystės manęs biaurybė.
Meskis
cf
tuvei;
Prašome,
pridėti
:
testant-v
fo tournamentų. Įvyks rugp.
discus, Ed Atoeller of Oregon
o;
i
J__________
11 d. Pipe O’Peace lauke ir į Kuvalauskas p
university is hard to beat. In guje”, jei yra dar vietos.
Tiškus, lb
Kiek metų. tarnauja.
bus vien tik dėl narių.
a reoent meet against the Uni Rytojaus diena lydint karstų
Yra daug subruzdimo tarp
versity of VVashington ho spun visi matė gražų vainikų ir la- Vienas musų karininkas klau
AB R H
narių dėl šio toumamento, nes MARQUETTE
the discus 160 feet 1 indi, bai stebėjosi hepaprastu pa-; šia kareivio:
5 11
buvo kalbama apie ši dalykų, Dalgis lf
breaking the accepted volrd’s rašų; “Ilsėkis ramybėje! Iki — Kiek metų tarnauji.
Jankauskas lb
'.jupja,
per ilgų laikų.
record,
1
Musų tarpe yra-vienas ypa Zubirickas ss
TAI BENT SUGALVOJO.
ė
tingai geras žaidėjas. Tai Krivickas cf
0 7) 1930 m. organizacija mi“Red” Juknis; musų baseball Pacevic 3 b
jjni Vytauto Didžiojo 500 jubipičeris. Jis yra pergalėjęs ke Stegwell rf
1 į lėjų.
letu profesionalų ir žada lai Evans c
0 «) Sekančiais metais su
mėti čampionatų. Kiti — tai Norkus 2b
rengti didelė vien Vyčių eks
vienas geras kaip ir kitas,
rence P
kursija Lietuvon drauge su
Detective.
dėlto turėsim daug kompetici- j
Vėliausios Mados Superhetrodine
įžymiais asmenimis pav. Osijos.
pavičiutė, Sharkey ir kit. Eks
LIETUVOS VYČIŲ XVII
Kitų informacijų pasimaty- i
R, C. A, Radiola Model 66
kursijai ruošti išrinkta trijų
SEIMAS.
kitę su Ant. (Big Sliot) Vait- j
________
asmenų komisija: kun, Vemkam arba John Janush Jr. j
Antrų Seimų dienų baigiama bre, Rubliauskaitė, Valeckas,
Rezultatai bus įdėti “Drau
klausyti Centro valdybos nauždarant antros dienos
ge”.
rių: iždininko, iždo globėjų ir J Seimų, kųn. Dr, J. Navickui
Big Shot.
įvairių komisijų pranešimai, 'pasakius gražia prakalbų akurie užtruko iki pietų. Prieš P^e
pradedamųjį
vajų
DIEGEL WINS AGAIN
eisiant pietų visų Seimo daly- naujai Bernaičių kolegijai statyti, Seiman tuo. reikula T entu
Kai prirašė
■vių nutraukta paveikslas.
, anglų. panelei sveikatos
' L c.'delei
•. rūkyti
■ ■ tik vieziastiškai
priėmė
rezoliucijų
ir
nų eigaretų dienoje, ji susirūpino kų tokiam atsitikime rei-,
Po pietinėj sesijoj daroma
Vyčiai
pirmutiniai
padarė
kia daryti. Bet greitai sugalvojo būdų, kaip tų “žiaurų” dak-.||
pranešimai apie pašelpos įve
pradžių,
sudedami
aukų
suvirs
taro įsakymų apeiti. Jinai nuėjo į tabako dirbtuvę ir užsa-l
dimų. Šį klausinių plačiai re
200
dol.
(Vardai
aukotojų
bus
kė tokį eigaretų, kokį jį, kaip matote šiame atvaizde ruko. U
feruoja komisijos narys adv.
Šis c i garėtas yra vienos pėdos ilgio ir vieno colio storio. Tah j
Grisius. Išklausius referatų vėliau paskelbti).
Posėdis uždarytas malda G į pina dvi unciji tabako. Tokiu budu jai vieno cigareto dienai
'siūloma pašelpos ar pomirtinį
užtenka.
skyrių pirmiausia įvesti tose vai. vakare.
valstijose, kuriose lengva iš
gauti čarteris.
Pakviečiama S. L. R. K. A.
Centro pirm. P. Mulolis tuo
klausimu pareikšti savo nuo
monę, P. Mulolis kalba, kad
Leo Diegei making a long dri- jeigu jau Vyčiai eina prie pa
ve at the Kanawaki course du šelpos ar pomirtinės įvedimų
ring the Canadian open cham- savo organizacijoj, tai pra
šis sviete pagarsėjęs muzikališkas instrumen
pionship which be won witli a džia arba ‘lainsnis’ turėtų būt
tas RADIOLA 66, yra vaisius virš šimto radio in
seore of 274, tlie lowest score padaryta tose valstijose, ku
žinierių dirbančių R. C. A. Radiolių išdirbystėje,
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti pinigus. Sunau
kurie ištobulino šį radio setą iki aukščiausio laips
ever tumed in at a major tour riose yra sunkiausia “laįsnis”
dojant laiką, daugysite savo pinigus. Atneškite savo knygutę,
nio, kad dabar su šia radiola galima pasiekti toli
nament. Tlie German-Ameri- išgauti, pav. N. Y., Mass.,
kurios
bankos
ji
ten
nebūtų,
o
mes
perkelsime
jūsų
pinigus
su
mas broadeasting stotis taip lygiai kaip ir vietican played niatchless golf a- Conn., ir kitose, o tada bus len
visais
nuošimčiais
į
DIDŽIAUSI,
STIPRIAUSI
ir
SENIAUSI
lie

nias jr su pagelba naujo elektriško Dynamic kalbėgainst sucli stars as Toimny gva “laisnis” gauti ir kitose
tuvo pagaminti gamtišką balsą. Ateikite šiandieną
tuvių Banką, būtent, METROPOLITAN STATE BANK.
Arniour, VValter Ifngen and valstybėse. Po ilgų kalbų nu
j bilę katrą PEOPLES KRAUTUVĘ ir gaukite sau
Horton Smith, to win for the tarta išrinkti penkių asmenų
Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% j metus; ant
įspūdį ištobulinimo ir dailumo šio instrumento! Di
fourth time in the golf classic komisija, kuri tuojau tuo rei
aukštos vertės pirmų-mortgičių mokame šeštą (6%) nuošimtį.
delė R. C. A. produkcija ir PEOPLES FURNITURE
of (Janaila.
Norėdami
platesnių
žinių,
kreipkitės
ypatiškai
arba
laišku
į
val

kalu pradėtų darbuotis. To
KOMPANIJOS milžiniška plrklybos apyvarta d.aleidžia
parduoti juos už labai žemą ir prieinamą kainą
dybą,
nes
mandagumas
ir
patarnavimas
yra
musų
pamatas.
liau nutarta:
MARQUETTE AT ROSE
visiems.
1) Apskričiai gali nominuo
LAND.
ti į Centro Valdybų kandida
Kapitalas Ir Perviršis
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
*
tus, kurie gali būti renkami
VVith the finishing of the
$400,000.00
kad ir nedalyvauja Seime.
Taipgi pilnas pasirinkimas
South Section Schedule RoseTurtas Virš
2) Kuopų narių mokesčiai j
sekančių išdirbysčių radios:
lund lošt its first gurne. In
Centrą turi Imti siunčiami kas
$3,500,000.00
spite of the loss Roseland štili .trys mėnesiai.
Majestlc, Zenith, Kimball, FaPo Illinois Valdžios ir Chicago
has that sections championClearing House Priežiūra
.
j 3) Visas narių pajamas Cen
da, Atwater Kent, ir R. C. A.
ship. This game was featured
tro Raštininkas skelbia organe
with 3 double plays and the kas mėnuo.
Radiolas.
pitching of Kuvalauskas who
4) Kas trys mėnesiai Cen
started bis first of tlie year
ę* ŠOITH I ARGF.5T
and triple and single of Mąs tro įkištininkas skelbia orga
nizacijoj pajamas ir išlaidas.
lius rookie outfielder. KavaCHICAGO, ILL.
2201 WEST 22nd STR.
lauskas being a bit wi|<i issu- 5) Jei via reikalus, Apskri
ed four bare on balls whieh čiai šaukia regijoninės konfe
Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
lošt tlie game to hitu. Mar- rencijas; kur nėra apskričių,
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.
quett« with its regulars had iniciatyvų ima Centro Vahly4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
to do some good liitting and . ba.
6) Rūpintis namų statymo
Brighton Park
Marųuette Park
fielding to beat the rookie agggnation of Roseland. Tlie fondo ugdymu. Centro Valdy
gama attraeted a crowd of clo ba ieško būdų.
'■s
$

JUOKAI IR DAR SIS-TAS

JAU YRA

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS
KRAUTUVĖSE

Dabar Geriausias Laikas

METROPOUTAN STATE BANK

t
D R A U O A 5

Ruįp. 10, 192JJ

•do ir gražiai išauklėta lietu- atsisakė žemę parduoti ir krei įduoti savo balsus rinkimų lai-j sankcija nėra priešinga valsvaite.
i
. pės į vyriausių valstybės teis- ku. I’ravedusi tų įstatymų le-įtybės konstitucijai.
mą. Ai s išsprendė MeCook’o 'gislatura gubernatoriaus paConnecticut valstybės, kaip
Ppp. Aleliunų sūnūs.
Bridgeport. — P-lė Lucille
MARQUETTE PARK.
DJEVO APVEIZDOS PAR.
reikalavo
įstatymų
patiekti
vy
ir daugelis kitų valstybių, kon
Apart dukters — šokikės, nau<lai- Atrado, kad įstatymas
----------------------------j Aleliunaitė duktė pp. Onos ir
riausiųjam
teismui,
kad
jis
sa

stitueija yra sena. Kaipo to
pp. Aleliunai augina ir jaunų !nelegalis- Tai todel> ktul vals’
Gerb. kun. Baltutis po ope- Rugp. 3 d. mirė A. Žiekus, ‘ Tado Aleliunų, žinomu visuo- sunclį, Adolfų, kursai rodo di-ltyb?K gubernatorius skirtu vaitės bėgiu išspręstų, ar tas kioj yra daug šiems laikams
racijai buvo pagavę* šaltį. Per o palaidotas rugp. 6 d. su baž- menės
menės veikėjų,
veikėju, pereitame
pereitame birln r- dį
gmuikininkagJ laiku jo nepatvirtino. Valsty-i įstatymas nėra konstitucijai neatatinkainų posmų ir pasta
kiek laiko nieko negalėjo nu- nytinėmis apeigomis. Paliko želvo men. baigė Sv. Kaznme- jjsaį
“first violin” šv ^<s ^onshtucijoj aiškiai pažy-i priešingas. Teis mas reikalavi bų
r kas gi čia gali būt
—
„
A
l.r,
.
I
z
.
.
l'I
/A
1
ridA
IVmT.A
*
•
1
■
•
•
w
•
•
■»'
ro
.Akademija.
Mokslo
meto
ryti ir karštis buvo gana aukš žmona, sunu ir dvi dukterį,
svarbai!.' jei gubernatorius Iš
Jingio par. mokinių bene, be minia, kad visus naujai pra uių išpildė.
užbaigimo vakare tūkstantine j
tai pasikėlęs. Dabar karštis Buvo da jaunas vyras,
to smuikuoja vakarėliuose ir vestus įstatymus gubernato- Taigi, remiantis tuomi įvy- ’ tatymų patvirtina viena diena
.minia žmonių susirinkus* Vie- jyra abelnai' žinomas gobus ‘ri,ls ,u,i P“t' irtinti trijų die- lkiū,'j7d«b»rsusirinkusilegismažėja ir ligonis sveiksta.
'"••'■tfiau ar vėlinu. .Matyt, tais
Daugelis
stebėjosi,
,
*
*-•
..
, ,
.
®
J ’ kad šer-1fnuolvno
Aucutonume
grožėjo
Daug parapijonų lanko visų menys skelbia ne katalikiš- si josios klasišku šokimu ant i smuikininkas, nors dar visai,nif lalk»«a'Pa>- Jei tas neat- ,#tum norf ,uos visl]s ne]pgtl. laikais buvo priežasties nnsIjauuas ir tebelanko šv. Jurgio i'11*“'™- įstatymai yra ne-i,ius įgtatyinus 6nnkeijnoti (už. ‘“tyti laikų įstatymu patvirtimylimų klebonų ir reiškia už- į kam, bet bedieviškam laikrašscenos.
' par. mokyklų. Garbė pp. Ale-j' legaliais.
emaliais.
, i i ..............
. .. : tarnui.
uojjautos žodį.
•
tv. Rodos tie. kurie šermenims
tvirtinti) ir tų savo sankcijų!
P-lė Lucille dabar susikonliūnams, kad savo vaikučius Kada vyriausias teismas
Šv. Panelės Gimimo parapi- vadovavo vra katalikai ir dar traktavo su “Orplieum Cir
per gubernatorių įduoti vy-! Reinkite tuos profesionalus
jos tretininkai vietoje gėlių 'P4*1*- komiteto narys, o leido cuit” kompanija ir išvažiuoja siunčia į savąsias — lietuviš paskelbė savo nuosprendį že- riausiųjam teismui, kad jis .ir Biznierius, kurie garsinasi
pirkti savo klebonui, sudėjo į^a*P nevykusiai pasielgti. O šešioms savaitėms šokti didžiu kas, katalikiškas mokyklas ir mės pirkimo reikale, tuojaus
savaitės liėgiu išspręstų, ar tų dienraštyj “Drauge”.
'“vi'“a vaikuose pusi-junta versti legislaturos rekoraukų šv. Mišioms. Ir keli ki- įmones, kada susiprasite ir „se miestuose kaimynių vabtiti parapijonys nupirko gėlių, į pradėsite atskilti gerų' nuo iu, kaip tai: Minnesota, Iowa i™»kusĮ t« ent,,. Ponu. Tadas cta. n- susekta, kad tos rųšies
n- Ona Aleliunai yra susipra-j nelegalių įstatymų yru arti
bet suteikė kelias aukas šv. blogo. Ir kokie jus neišminti 'U k-t
Mišioms už savo dvasios vado ngi — kviečiate 1 šermenis , P-lė Aleliunaitė jau ilgą lai- tę lietuviai. Ponia Aleliunienė j pusantro tūkstančio. Pradėjus
pasižymėjus veikėja musų or- 1913 melais gubernatoriai nekurių* ve-i,
, •
•
• • Ar
sveikatų. Sektinas pavyzdis. melstis bedievius,’ iš
.
. 1 kų lavinasi su garsiųjų Mine
y j skirtu konstitucija laiku juos
lionis maldų nesusilauks. Lai- Abbott,
.. mokytoja
, . , ir
• yra vie- ganizacijose.
Visų žinoma Marųuette Par
X.
'pasirašę. Tarp tų nelegalių
dotuvėms patarnavo p. Sku- na pirmąjį šokikių tosios mo
ke poni Lazdauskienė taip-gi
:r ė
1
---- I Įstatymų yra ir gana svarbių.
das.
kytojos.
buvo pasidavusi operacijai. Jai
gydytojas Jovaišas išėmė ton-į X. Rimkus jau parvyko iš Didžiuojamės p-lės Lucilles CONNECTICUT VALSTY - Kas-gi daryti? Reikia šaukti
Laivais
BĖS ĮSTATYMAI.
ilegislaturų specialėn sesijon ir
silus. Ji greit pasveiko ir jau ligoninės. Jaučiasi daug ge- pasisekimu. Jinai netik ta
—
—
—
j
tuos
visus
Įstatymus
legalizuo
žzad-a važiuoti namo.
riau.
J lentinga jaunutė mergaitė, bet
Connecticut valstybės legis- j t i. R(‘t kokiu budu?
| labai malonaus ir švelnaus buVienas parapijonų.
Rap.
BALTIC AMERIKOS LINIJOS
latura 1927 metais specialėje ' Tik viena priemonė atrasta,
sesijoje pravedė įstatymų, ku- 1862 metais, civilinio karo
GROS ROMUVOS
TEATRO ATTDARYME
riuomi einant turėjo būt nu- į laikais, specialė legislaturos
Žemiausios Kainos Tiesiai Į
pirktas žemės plotas — Long į sesija pravedė įstatymų, ku
isiam! Sound, reikalingas šeri1'*1101114 valstybės piliečiams,
gančių džiova vaikų įstaigai.1tarnaujantiems kariuomenėje
Tos žiemės savininkas McCook [už Connecticut ribų, leista pa
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ........................... $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
tiktai .......................
181.00
Turistine trečia klase,
• Main Deck ...................
129.50
Turistine 3-či.a klase į ten ir
atgal, tik ....................... 216.00
Uniyersal State Banko ofisas parduoda
Cabin............................. 147.50
istale Symphony Orchestra dinant muzikalius
laivakortes ant visų laivų jhrėmis ir taipgi
veikalus, Orchestra ir buvęs padėjėju
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
geležinkelio tikietus.
gros lietuviams pirmų kartų rengėjai nusamdydavo keletu (antruoju dirigentu) tani nePer “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
Romuvos Teatro atidaryme, ir labai gerų symfonijos mu pnvaduojamam dirigentui EreSiunčia, pinigus į Lietuva ir Į kitus kraš
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
rugpiučio (August) 18 diena. zikantų, bet tie “keletas” toli deriek Stock’ni: Kas seka kas
tus doleriais ir litais.
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
gražu nesudarys tai, kų pap dieninius muzikos nuolikius
Niekas neužginčys, kad Chi
Važiuojantiems į Lietuvą išduoda draf
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.
cagos lietuviai pralenkė visų' rastai gauname klausydamies amerikonų spaudoj, tas gerai
tus ir “Travellersf Chėcks” — vekselius,
tikros, pilnai proporcinės sym žino, kokios aukštumos yra
kuriuos išmoka Lietuvoj ir kitose šalyse Akitų miestų lietuvius įvairu
BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
fonijos.
atsiekusi
Little
Symphony
ir
merikos doleriais.
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
mu savo parengimų suruoši
jos
vedėjas
George
Dascli
mu

jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
mu turtingi^ programų. Ne
Vadinasi to, ko lietuviai
Universal State Banke galite pradėti
zikos
srity.
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
kartų gėrėjomės harmonin dar nėra girdėję savo parengi
taupyti pasidėdami nuo vieno dolerio ir dau
navimas.
gais operečių perstatymais, muose, galės išgirsti Romuva
Romuva Teatro atidaryme J
giau.
sklandžiais dramatiniais vai teatro premjeroj, kuri yra ski Little Symphony grieš lietuDel to gi neužmirškite atsilankyti Į savo
Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
dinimais, kuriais ir petys Lie riama vien tik lietuviams. Lit viškų popuri ir kitus nume
tautos įstaigą.
tuvos Valstybės Teatro artis tle Symphony Orchestra yra rius specialiai paruoštus teat
“Lituania” Aug. 31 Į “Estonia” Sept. 17
SAL. STATE'
tai nekartų džiaugėsi. Dažnai lyginama savo gerumu su gar ro atidarymo iškilmėms.
“Poloniu” Sept. 7 | “Lituania” Oct. 5
taipgi klausėmės rūpestingai siųjų Chicago Symphony Or Abelna publika tų vakarų
suruoštų koncertų, kuriuose chestra. Skirtumas tarp tų nebus įleidžiama, todėl ‘ir ti- 1
Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba
t
dalyvaudavo ir kitataučių gar dviejų orchestrų yra tik to kietai
prie teatro kasos nebus
sieji talentui. Tečiaus nei jo kis, kad Little Symphony Or
pardavinėjami. Tikietus gali
kiame lietuvių parengime iki chestra yra mažesnė, šios or
šiol lietuviai dar neturėjo pro chestros dirigentu yra p. Geor ma gauti laikraščių redakcijo
ik‘3252 South Halsted St.
315 So. Dearborn Str.
Chicago, III.
gos gėrėtis tikra, pilna sym ge Dascli, ilgus metus darba- se ir pas pavienius pardavinė
fonijos orchestra. Tiesa, vai vėsįs su Chicago Symphony tojus.

CHICAGOJE

LIETUVAITĖ MENO PAŠAULYJE.

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ

-j___________ ■

KLAIPĖDA IR ATGAL

Visų Atydai

j

UNIVERSAL
STATE BANK

RA M

BALTIC AMERICA LINE

V
T
tidar y ma

O

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

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

IKIETŲ

Antanas Vanagaitis
“Draugo” Redakcijos ir kitų Įstaigų
Krutamieji Paveikslai
Ligoninės Pašventinimo Paveikslai

KAINOS $300

TIKIETUS

PROGRAMA
Vitafonas — Movietonas
Specialiai Suorkestruotos Lietuvių
Liaudies Dainos, Kttrias Grieš
Symfonijos Orchestras

GALIMA GAUTI

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

DRAUGO

REDAKCIJOJE

Jt
4

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL _

z

PU K O Oš S

Šeštadienis, Rugp. 10, 1929

Emest L. Jahncke, Iš New rų. Sako, “reikia sutaisyti tvo
rų, nes jie girdėję, kad per
Lietuvių Dienų čia bus daug
žmonių, tai mano, kad tvorų
sulaužys visai.
Jei norite turėti “good li
me” ir sueiti daug žmonių, tai
pasižymėkit sau kalendoriuj,
kad per Labor Day važiuosim
į Sans Souci parkų j Lietuvių
Dienų.
Visa programa bus paskelb
ta “Garse” prieš Lietuvių Die
nų.
Pasimatysim Lietuvių Die
noj.
A. Ambrozaitis,
Orleans, kuris yra Jungtinių
Liet. Dienos raštininkas
Valstybių laivyno sekretoriaus
pagelbininkas.

s-
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Adomas Staškus, iš Melrose
R
Park, III.
Telefonas Boulevard 1939
Estelle Spingiene
Ofiso Tel. Vietory 3687
Julijona Augaitiene, Lud vi
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
lią, Antanas ir Helen Augaitis
Ona Šiauliute, iš Shenan-1 ofiso valandos; 9 iki 12, 1 iki 3
1
1
-n
doali,
Pa.
i diena, tr 6:30 iki 9:30 vakare
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija
Antanas Tarvidas ir Agnieš- 4608 S. ASHLAND AVĖ.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Chicago, Iii.
,
,• .•
iNetoll 46th Street
ka mlarvidiene
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Albertas Gedaminas
piet: Utarn. ir Sukat. Nuo 3-9 vak.
Hez. Tel. Midway 5512
' Šventadieniais pagal su ta r i) na.
Šių pasažierių išlydėti buvo
susirinkę į stotį nepaprastai
Tel. Canal 6764
Virginia 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
daug lietuvių. Ypač buvo daug
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
nortbsidiečių išlydėti p-nų Va
Telef. Canal 1713-0241
laičių. Iš Chicagos nuo Dear Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
ir Ketvergais vakare
born stoties jie išvažiavo ket
GYDYTOJAS,
virtadienio vakare.
CHIRURGAS

kad šauniausia suruošus Fede
racijos šeiniau pokylį. Jos ne
juokais darbuojasi.
Radio Stotis SAZ.
X Dvi Nekalto Prasidėjimo
X Petras Perskaudos, žy Panelės Švenčiausios narės,
mus Ciceros dekoratorius de Katalikų Federacijos Seimo
koruoja Sv. Antano parap. pokylyje bus ’‘veiterkomis’
mokyklų. Turbut, retai kur, Šios draugijos narės visuomet
taip švariai mokyklų užlaiko, puikiai patarnauja.
I, kaip musų Šv. Antano parap
X Katalikų vienybės Fede
mokykla užlaikoma.
racijos Seimo sesijos bus Ci-.
X And. Andriejauskas, ge-1 eeros Community Hali svetairas ir teisingas kambarių po- nėje ant 51 Ct. ir 18 gatvės,
pieruotojas, dabar, popieruoja, i Musų gerb. klebonu paprašius
IR OBSTETRIKAS
visus seserų namo kambarius.1 miesto valdžia maloniai svetai
Gerbiama artistė Elena Ra
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Seselės mokytojos, po atostogų 'Seimo sesijoms suteikė,
vyrų, moterų ir vaikų
kauskienė laimingai pasiekė GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sugrįižusios, džiaugsis savo naX Seimo vakarai bus Šv.
Milaną, Italijos dainų ir mu Ofisas 2403 W. 63 Street
DARO OPERACIJAS
Antano
parap. svetainėj.
mo puošniais kambariais.
Kertė
So.
Western
Avenue
pinigai buvo taupomi, kad įzikos sostinę.
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel, Prospect 1028
X Šv. Antano parap. Vy steigti lietuvių našlaitnamį.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Vakar
gauta
sekančio
turiRezidencija
2359
So.
Leavitt
St.
Rugpiučio 4 dienų buvo soX Alumnų teatro ratelis čių kuopos atletų skyrius ir
Nedėliomis
ir seredomis tik
Tel. Canal 2330
Jie sutaupė virš $13,000.00. Pa j dalievįų j^važįavjllias j wild- jnio kablegrama:
iškalno susitarus
stropiai mokinasi juokingų
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v.
šiemet puikiai, “basebolį” žai - statyti našlaitnamj. buvo JarįWood N J Diena buvo «raži i “Sveikinimai iš Milano. Ke
Nedėlioj pagal susitarimų
veikalų “Karolio Teta” —
Ofisas ir Laboratorija
džia.,Gal ir vėl bus čampio,I rmaža. Tuo tarpu tėvas A1. .
’
. .
U
'lionė buvo laiminga.”
Ir X-RAY
(Charles Aunt), kurį persta-4
----- ------ ---------tv8 rugpiučio 20 d, vakare, "a!8-J“
1 *“! *>■•«•« įsteigė prie Nukryžiuo|eido |ail. tierai
2130
ĮVEST
22nd STREET
Elena.
PILNAS
EGZAMINAS
CHICAGO
' 4. .1
m i
••
- •
lkai- Nepasiduokit!
i ,. į- r grįžo
• * ___
.. .
,,
v- -v . - tn Jėzaus Sp^rn
Seserų viennolvrio.
vienuolyno,!^
namo linksmos,
Katalikų E ederacijos Seimo
$5.00
TIKTAI
$5.00
pirmų dienų. Rapolas Juška,; yfoteru
i J‘kUS1°S Viltoj, Klmliurst, PR-! Matome, kad šios jaunos merSPECIALISTAS
sąjungos Centro rasti
Tel. Lafayette 5793
; našlaitnamį, kur dabar ran': gaitės dirba vienybėje, yra gePhiladelpbijos Operos narys,
’ " "
Taigi nenusiminkit, bet eikit
ninkė, išvažiavo
Moterų
pas tikrą specialistą, ne pas kok]
, .
n . Sų. . uasi jau būrelis senelių ir vai-. ras pavyzdys mergaitėms, ku
gerai mokina minėtąjį teatrų.
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
jungos Seiman New Britam, kučių žinoma, ten yra sunki rios dai. ngra prisirašę
ba profesorius, neklaus jūsų kas
prie Vidurių netvarka ne vienam su jums
Minėtojo teatro tikietų galima
kenkia, ar kur skauda, bet
Conn. I oni M. Vaičiūniene, pradžia, daug trukumų, Per i sodaliečių
gadino vakacios. Vasarą, mums rei pasakys pats, po pilno lšegzamlVai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
gauti kiekvienoj Lietuvių ko- yra viena žymiausių Moterų
kia šiuo tuo paakstinti jaknas, re navimo. Jus sutaupysit laiką ir
|
žvalgė
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
lonijoj parapijoj. Pasiimkite, Sąjungos organizacijos veikė mažai vietos.
guliuoti vidurius, išvalyti kraują.
Office: 4459 S. California Avė.
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
Tai
šiemet
vietiniai
liet.
kle1
-----—
Nedėlioję pagal sutarti
nes bus ką pamatyti. O juo ja. Jos 'pasidarbavimu, dabar
TRINERIO KARTUS VYNO Jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
bonai,
parapijų
ir
draugijų
atPASAŽIERIAI
ANT
LAIVO
ku!
yra geriausia pagelba. Imk jo tris
Mano Radio — Sccpe — Raggl
Moterų Sąjungos Centro raš- stovai nutarė pavesti visų Lie- j
sykius dienoj, pusę valandos prieš
ESTONIA.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
kiekvieną
valgį.
Pabandyk
jo
šianX Moterų Sąjungos narės, j tinė geriausioj tvarkoj.
siškas bakteriologiškas egzamina
' die!
tuvių Dienų pinigus lietuvių
vimas kraujo atidengs man jūsų
Ciceros kuopos, praktikuoja,
X Panelės A. Rubliauskaitė '/•* ~
V11 ‘J Baltic America Linijos lau
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
viltoj
*. ... ,
įįnašlaitnamiui
našlaitnamiui Ausros
Aušros Viltoj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir Sruoginiutė buvo Clevelan, T, ,p . . v.
. . VU Estonia rug$fc 10 d. per p.
X — Spinduliai
.”
„
i Elmliurst, Pa. Taigi šiemet vi- „
v.
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip
do, Oliio, Vyčių Seime. Šiuodvi i _?i: dirba
,:_K_ ;y...i„j ,i.„_ ,i„„ ' * OV11° Baltučio agentūra isbuvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Ofisas 2201 Weet 22nd Street
išsijuosę, kad kuo dau
ADVOKATAI:
IR CHIRURGAS
ligų skilvio, žarnų, inkstų, o-los.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
plaukė į Lietuvų šie lietuviai: ' GYDYTOJAS
minėtos panelės visuomet vi
kraujo,
nervų, širdies, reumatiz
4601
South
Ashland
Avenue
ginusia padaryti pelno minė-; Motiejus Majauskas, iš ,G&-!
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
Telefonas Boulevard 7820
sur gražiai darbuojasi.
Avenue
Tel. Republic 7368
pnų
plaučių,
arba
jeigu
turit
ko

tam tikslui.
Res. 6641 South Albany Avenue
Valandos
1
—
S&7 — 8 v. v.
ry,
Ind.
kią
užsisenėjuslą,
jslkerėjuslą,
X Adomaičių šeimyna gyve Visi laukia Lietuvių Dienos.
Tel. Prospect 1930
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
chronišką
ligą,
kuri
nepasidavė
Valandos 2-4, 6-3 Nedėlioj 10-12
nus Marąuette Parke, persikė Kitų miestų žmonės rašinėja Jonas Keršulis
net gabiam šeimynos gydytojui,
1
neatldėliokit neatėlę pas mane
Kazimieras'
Šalis,
Julijona
LIETUVIS ADVOKATAS lė Ciceron gyventi. Adomai
Tel.n^fw»al 0257 Ree. Prospect IIIL
klausinėdami, i >t kokia šiemet „ .
DR. J. E. ZAREMBA
ofiso
Tel.
Canal
2118
lienė,
Julia
ir
Štėlla
Šalis
čiai sako: Ciceroje, Šv. An bus čia Lietuvių Diena?
Namų Tel. Lafayette *098
j a
.
2221 We3t 22nd Street
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1016
,.
T.
.
...
,
| Juozas Valaitis ir Eva Vatano
parap.
yra
smagiausia
Arti Leavitt Street
.
.
Šiemet Lietuvių Diena bus , ...
30 W. JACKSON BOULEVARD
gyventi.
Sako,
Ciceroje
ir
žmol,
,
.
•
,
.
ri
,
,
,
.
,
.
laitiene
Arti State Gatvės
Telefoną® Canal 2552
. , „
.
labai įdomi, lur būt jokiuose
c<.
. . . ,, ,
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
nes malonus ir bažnyčia gra- ,
....... v
Stujionas Sukuri,s n Barbo1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
OFISAS
.
.
,
,
.
Amerikos
lietuvių
viešuose
pa'
.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va ži ir darbu čia galima greičiau I
1821 SOUTH HALSTED ST.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
.
.
,
v ra Sukuriene n\.
po pietų.
. renginiuose nėra vvskupas sv. _______________ __________ 1900 S. HALSTED STREET
kare. Seredmiis ir Pėtnyčio- gauti, negu kur' ,kitur.c
Rezidencija
6600 S. Arteslan Avė.
! ... ,
*.. T. ,
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
Tr
.
V
v
i
misiąs
laikęs.
Šioj
Lietuviu
NAMAI:
mis nuo 9 iki 6.
6 iki 8:30 vakare
X Klebonas praneša, kad
,
.
,
...
1 'ienoj Serantono vyskupas
į
4193 ARCHER AVĖ.
OFISAI:
bazaro kvotų, parapijonai jau
.v. .. .
2924 Washington
.
z, , , .
,
<) Iteilly laikys įskilnungas sv.
i Valand as; prieš pietus pagal sutarti. 1446 S. 49 Ct.
p. Gahnskienė, Klizen..... ...
12-2, 4-6. Blvd.
Neallcankyklte savęs skaus ■ Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 16-12, 2-4, 7-9
JOHN B. BORDEN moka,
. . . \r
. v
;Misiąs, o vietiniai klebonai ■ mals. Reumf-izmu, Sausgėle,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2451
tai ir Mazoniu šeimyna įau
.
t.,-v
.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
v.
patarnaus. Misios prasidės 10 ■
(John Bagdziunas Bordcn)
Perkėlė savo ofisą po numeriu
— — raumenų sukimu; nes skau- B
šių savaitę atneš jx) $10.00.
i
dėjimai naikina kūno gyvybę ■ Tel. Hemlock 8161
ADVOKATAS
X Musų gerb. klebonas vi
■ tr dažnai ant patalo paguldo. _
4729 S. Ashland Avė.
Gydytojas Ir Chirurgas
Po pietų bus puikus koncer ■ CAPSICO COMPOUND mosus
leidžia
atostogų,
bet
pats
SPECUALISTAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
REZIDENCIJA
tas. Kurie jau senai yra girdė- _ utis lengvai prašalina vlršml- "
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4729 W. 12 PI.
nėtas Ilgas; mums šiandie dau- ■
Nedėliomis
vis dirba ir dirba, tai parapi- .
».
. .V1
. .
Telephone Randolph 8727
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
2435 West 69 Street
. ,
, . .
!Ję gražių lietuviškų dainų, čia
gybė žmonių siunčia padėka- _
Tel. Cicero 2888
Susitarus Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
.. . ^. ... . .
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. jos reikaluose, tai visuomenės , .
vonee pasveikę Kaina 50c per
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—8
pietų: 7—8:30 vakare
. ,
. .. .
, . , . turės progos išgirsti. \isi viepešt* 66c arba dvi ai 81.06. ■
v. v. Nedėlioj susitarus.
darbuose.
Ar
ilgai
galėsi,
taip
...
..
.
,
.
Nedėliomis 10 iki 12
Telephone Roosevelt 0090
Dukart tvirtesnė 76o.
■
i ,
-v,
tinių parapijų vargomnkai
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6913
TELEFONAS
MWWAY 2880
Knyga: "ŠALTINIS SVEI- dirbdamas, ištverti?
. .
. , . .
. ■
Rande: 8 Iki 0 ryte Tel. Repui). 0800
rengiasi patyliais ir kiekvie- a KATOB” augalais gydytles. kai■ Res. tel. Van Buren 6868
nas mano su savo choru geriau ' na 60 oentų.
Tel. Boulevard 1401
*
Moterų Sąjungos 2 kuopa
8464 SO. HALSTED STREET
sudainuot už kitus. O kuomet
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
laikys mėnesinį susirinkimų
suvienyti chorai užtrauks “Eį
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakaro
8850 South Halsted Street
B
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS
rugpiučio 12 d., 7:30 vai. va
(Juozas J. Grišius)
Res. 3201 S. WALLACE STREET
CHICAGO.
ILL.
*
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
pasauli, mes be Vilniaus ne
Suite 808
1578 Milwaukce Avė.
4631 S. Ashland Avė* (2 lubos) kare. Meldžiu susirinkti skait nurimsim,” tai net parko tvo-_________________________
Tel. Brunsvvick 0624
3343 SO. HALSTED STBEET
lingai, nes turime daug už
Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
Valandos: Nuo 2 —<■ 4 p. p.
ros sugrius.
Telef. Boulevard 2800
brėžtų darbų ir reikalinga iš Bus geri kalbėtojai. Bus įOPTEMITRISTAI kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. DBNTISTAI
7—9 vakare
RESIDENCIJA:
po pietų.
• 515 So. Rockwell Street
rinkti
darbininkes.
Telef. Republic 9723
įvairi atletiška programa. AtOna Rašinskienė, pirm.
Office Bonlevard 7048
lėtų komitetas niekam nesako,
ką jie turėsią, bet, girdėt, pa
4910 So. Michigan Avenue
WILKES BARRE IR
IS RUSIJOS
I
LIETUVIB DENTISTAS
darys
didelį
“
surprizų,
”
Pa

Tel. Kenwood 5107
ADVOKATAS
APYLINKĖ.
<646 Bo. Ashland Avenue
Nuo 0:30 iki 1 vai.
Gerai lietuviams žinomas per St
nelės Julė Tamuliutė ir Alena
Ant Zaleskio Aptlekoe
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
127 N. Dearborn Street
Matulevičiūtė laksto po mies
rurgas ir akušeris.
16 Lietuvai Diena įvyks per
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Room 928
rinkdamos
dovanas
atle

tų
»
Tel. Franklln 4177
Gydo stalgias
Ir chroniškas 11šventadienio ir ketvirtadienio
Labor Day Sans-Souci
Nuo 3 Iki 9 vakare
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
Tel. Canal 1818
tams
iš
krautuvių.
Giriasi
jau!
IS E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
Parke.
į elektros prietaisus.
Tel. Pullman 6950
turinčios daug dovanų. Pirmu
DR. G. I. BLOŽIS
Ofiso T#I. Vietory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Kodėl šių metų Lietuvių sykiu Lietuvių Dienoj mergi
DENTISTAS
Ofisas ir Laboratorija
2201
West
22nd
Street
Telephone Central 6926
Diena bus didžiausia?
Netoli Morgan Street
Lietuvis Akių Specialistas
nos atletų komisijoj.
(Kampas Leavitt 8t.)
Todėl, kad visi rengėjai šie Lietuvių Dienos pirmin. ger
Valandos: Nuo 8 Iki 11 ryto
Palengvlas aklų (tempimą ka
1025 WEST 18 STREET
nuo 1 tkl 8 vakare
ris
esti
priežastini
galvos
skaudė

met dirba išvien. Nėra jokių biamas kun. A. J. Sinkevičius jimo, svaigimo, aklų aptemimo,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų Ir
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
ADVOKATAS
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
užsivarinėjimų; nėra jokių y- apsidėjęs popierom stalų, ci nervuotumo. skaudamą aklų kar
Vatku Ir visų chronišku ligų
Tel. oflao Canal 3110 Rez. So. Shove
184 North LaSaile Street
kti. Atitaisau kreivas akie, nulotu
patiškumų. Visų vienas obal- garų rūkydamas planus daro, cataraclua Atitaisau trumpą re- Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
2238, arba Randolph 6800.
CHICAGO, ILLINOIS
Tel*. Brunswlck 0634
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
gystę
tr
tolimą
regystę.
arti
31st
Street
sis; “Visi dirbam Lietuvių kaip visų darbų sutvarkyti, į
DR. A. J. GUSSEN
LocaJ Office; 1900 So. Union Avė.
Prirengiu teisingai akinius viValandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Tel. Roosevelt 8710
Našlaitnamiui”.
kad viskas išeitų gerai ir kad snose
Lietuvis Dentistas
atsitikimuose, egzaminavi
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
1670 M1LWAUKEB AVENUE
mas
daromas
su
elektra,
parodan

Seniau būdavo visokių nesu daugiau pinigų atliktų.
Valandos; 9-13, 1-6, 6-8:30
10-12.
čia mažiausias klaidas.
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
Gydytojas ir Chirurgas
Ušim!
sipratimų, visokių išmetinėjipesai susitarimą.
Speclalė atyda atkreipiama moTel. Wentworth 30G0
Įmų. Žmonės vieni kitų klausi Po pietų ir vakare bus šo Irykioe vaikučiams.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Rez. Tek SteWart 8191
kiai. Oi tos polkos, polkos! Ne
nėdavo,
kur
tie
pinigai
eidavo
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Tel. Yards 0994
ADVOKATAS
kare. Nedėliomis nuo 10 ryte HM
Tel. Lafayette 6830
vienam
kojos
skaudės.
nuo
įvykusių
Lietuvių
Dienų.
11 So. La Šalie 8t., Room 3011
lt po pietų.
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
Tet. Randolph 0131*0388 Vai.
Turiu pasakyti, kad tie pini Moterys siuva dreses, tai
4712 K ASHLAND AVĖ.
VA IVANUOS:
Vakarais
_____
Gydytojas ir Chirurgas
gai neprapuolė. Pasidėkojant sako “Lietuvių Dienai.”
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
DENTISTAS I-RAY
Nuo 7 Iki 9 vakare.
TeL Ttetery *66 2
6558 SO. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 7589
vietiniams šios apylinkės kle Važiuoju pro Sans Souci
Nuo 10 iki 12 dieną,
4193 Archer Ave&M
7-8 v. v. apart Panedėllo Ir
, Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Pėtayčloe
bonams ir visiems rengėjams parkų, darbininkai taiso tvo

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

PKILAOELPHIA, PA.

VAKACIJŲ REIKALIN
GUMAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. BIEZIS

DR. M. T. STRIKOL

JOHN KUCHINSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. L. YDŠKA

£■■■■■■■■■■■■

; Reumatizmas sausgėleS

DR. CHARLES SEGAL

g

DR. S. A. DOWIAT

vqj

DR. V. S. NARYAUGKAS

Ig

DR. A. J. BERTASH

dostin Kulis

JOSEPH J. GRISH

i

J. P. WAITCHUS

F. W, CHERNAUGKAS

—

DR. T. DUNDULIS

DR. V. A. ŠIMKUS

--

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. C. Z. VEZELIS

DR. HERZMAN

DR. A. A. ROTH

DR. MAURICE KAHN

A. A. OLIS

DR. H. BARTON

8841

80.

HALSTED

STREET

DR. J. A. PAUKŠTYS

8

n

CHICAGOJE

WEST SIDE.

R

Ą
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g 8

$Wt»dianLi. Rugp.

savo sunkių darbu atsilsėti.
Rap.

X Šiandien Aušros Vartų
parapijos klebonijon atkelia
vo J. M. kun. P. Karalius, Lie
tuvos ateitininkų studentų įgal iotinis.
X Ryt Aušros Vartų bažnyčioje D. G. kun. Karalius vai.
9:00.ir 10:30 sakys pamokslus,
X Ryt tuojaus po sumos
blaivininkų susirinkimas mo
kykloje.
X Ryt tuom pat laiku parapijos svetainėje Aušros Vartų
vyrų ir moterų draugijos susirinkimas.
X Ryt po Mišparų) K. Mote.ru Sųjungos 55 kp. susirinkūnas mokykloje.
y Daliai Marijonų metinių
rekolekcijų Aušros Vartų pa
rapijos komitetu) susirinkimas
kus 19 rugpiučio.

reikaluose didelę pagelbų tei- Šv. Kryžiaus mokyklas kanikia. Lai Dievas Jums už vis- bary. Visas narės širdingai
kų šimteriopai atlygina!
kviečiamas susirinkti, nes yra
Nuoširdžiai dėkingos,
daug svarbiu) dalyku) aptarti.

10 1929

Park, sekm. rugpiučio 11 die
nų, Svilainio farmoj. Išlaimėti
tas turės progų, kas dalyvaus
išvažiavime. Tikietus galėsite
gauti pas komitetų ant vietos
išvažiavime.

PADĖKA.
X P-nia Šidlauskienė, 2314
So. Leavitt st., buvusi logoniŠv. Kazimiero Seserys.
Valdyba.
Šv. Kazimierą Akademijos
!nėj, jau sugrįžo, šiek tiek paRėmėju) Centro metinis pikni
X Aušros Vartų moterų ir gerėjo,
Prof. Cox serga
Brighton Park. — Linksmų
kas
Marąuette
Park
atsiliko
Prof. 11. .1. Cox, fcderalio išvažiavimų su išlaimėjimu
vyrų dr-ja sekmadieny, rugpj. | X Visose AVest Sidės dr-joKviečia Komitetas.
maloniausiu budu ir teikė pel- oro biuro Cbicagoj viršinin- rengia Amerikos Lietuvių Pi11 d. turės susirinkimų par. se eina pasikalbėjimai apie pano kiek tik gabiosios ir pasi- kas, serga savo namuose, 522') ije£u. kliubas iš Brighton
salėj 12 vai. dienų. Valdyba1 .rėmimų par. bazaro. Šv. KaDel geriausios rųšles
šventusios
Rėmėjos tegali ir Blackstone avė.
kviečia narius skaitlingai su- 'zimiero dr-jos pirm. gyvena
klr patarnavimo, šaukit
4REEN VALLEV
surinkti. Svečiai patenkinti, o =
sirinkti, nes yra svarbių reika-j Brighton Parke daro pienus,
PRODUCTS
REIKALINGAS
lietuvis,
Seselės, kų jau ir besakyti!
-■nits šviežių kiauši
lų aptarti. Be kitko bus svar- kaip jo vedamoji dr-ja geriau-patyręs radio Service man. At
<lų sviesto Ir sūriu
Jos čia vėl pajuto tiek širdin
stoma apie parėmimų digpraš- šia galis prisidėti prie rengiWm. J. Kareiva
sišaukti
ypatiškai.
VYČIŲ DOMEI.
gos užuojautos, palankumo iv
ėio “Draugo” pikniko, kurs mo Aušros Vartų par. bazaro.
Savininkas
JOS. F. BUDRIK RADIOS
paramos, kad jonus sunku tin
pyks rugpj. 25 d. Bergmano! X Vaistininkas Urmanas,
4644 So. Paulina St.
3417-21 So. Halsted St.
Brighton Park. — L. Vyčių
Tel. Boulevard 1889
kamai pareikšti dėkingumas,
darže ir apie prisidėjimų prie [turįs aptiekų 2300 So. Leavitt
kokio jos jaučiasi esančios 36 kp. rengia “beacb party”
parapijos bazaro, kurs prasi- sugrįžo iš atostogų).
kaltos. Jos karštai maldauja sub. vak. rugp. 10 <1., į 76 st.
X P-nas P. Baltutis, laivadės rugsėjo 11 d..
PRANEŠIMAS
Aukščiausiojo, kad visiems Jis “beach”. Kas norės kartu ten
corėiii agentas, sako šiemet
Turime garbės pranešti lletuvlama
gausiai atlygintu) ir palaimin- vykti, tai susirinkite prie 44
išleidęs į Lietuvų pasažierių
kad mes dabar esame paskirti parGRABORIAI:
davinėti naujus NASH ‘‘400”, kuris
tų.
j ir Fairfield avė. 6:30 vai. vak.
nepaprastai daug. Ypatinga
Savininkas R. Andreliunas vadovauja pasaulyje automobilių
vertybėje.
Mes
teikiamo
visiems
. į Kaina 35c.
tas, kad veik pusė pasažierių)
Užlaikau visokių auk teisingų patarnavimų.
Dėkojame visupirmiausiai j j^as }}jjO!Sį vandens, tai gaAutomobilių sales rulmls atdaras
sinių Ir sidabrinių dalvyko su mintim Lietuvoj apsivakarais ir šventadieniais.
<tų, vėliausios mados
Didžiai
Gerbiamiems
Klebo-.j^
praleisti
prie
linksgyventi.
adio, planų rolių; re
X Antioch, III. atostogauja nams ir visiems kunigams už mos muzjkos, kartu kepdami
BALZEKAS MOTOR
kordų
Ir t-t.
Taisau
X Vasara baigiasi ir pikni mos Aušros Vartų parapijos
Lietuvis Graborius
aikrodžius Ir muzikos
SALES,
paraginimų parapijom) pikni- ‘ ‘ šuniukus ’
Patarnauja
laido
Instrumentus.
kams
artinasi
galas.
Bet
dar
tuvėse kuopiglausia.
4030 Archer Avenue
giesmininkės pp. Šiauliutė,, kan atsilankyt i ir ypatingai Vytis J. Masunas, S. ŠirvaiReikale meldžiu at
turime visų eilę svarbių pikTeL Lafayette 2082
,,
. 1O
Bagdonaitė ir Feravičiutė D.įačiu Jums uz asmenini ten tė ir kiti daug pasidarbavo, 2650 West 63rd St. Chicago.
sišaukti,
o
mano
n.k„. hugpj. 18 d. įvyks Die- (, klcbomli atsiunĮTelefonas HEMLOCK. 8380
darbu busite užgssu pas-1 atsilankymų. Dėkojame vi- kad viskų gražiai priruošti.
aedlntl.
vo Apveizdos par.
piknikas
•
i
veikjmmais savo poilsio vie- Į siems piknikan pribuvusiems
Tel. Roosevelt 1615
AUGUST SPECIAL
Tad, kviečiame visus kp. na
arba 2516
Černiausko darže, rugpj. 25 ,
, , v.
. , ,.
~
,
..
t°s labai gražiui vaizdelių.
i ir Rėmėjų darba rėmusiems. rius ir šios parap. chorų ir Per visų rugpiučio (August) Geras varnish ku
2314 W. 23rd Place
d. Sv. Jurgio par.. piknikas
_____
mėnesį kas pirks muši) krautu ris džiuna | ke
Chlcsgo? Iii.
A . ......
... i X Taipos-gi Petrą ir Kazivalandas.
Visa širdimi ačiū Jums, vyčius iš kitų kp.
Cermausko darže ir dienraščio 1 .
. . .„ T„„.
vėj 100 svarų Hammer Bro turias
Galima
vartoti
nuera Sliogenni is Kilbourn,
Aš.
ant
medžių
ir
musų brangios Rėmėjos už vi
— “Draugo” Bergmano daužė.
thers
White
Lead,
tas
gaus
fliorų arba kllWis., džiaugdamiesi gražiomis
Simpatiškas — Rugsėjo 1 <1. šv. Kryžiaus par.
sas kolektas pikmaų rengiant
4 colių gTynų Chinijos šerių jonkų. Duodame
vietomis, geru oru ir puikium
trijų colių brušj
Dievo
Apveizdos
Parap.
—
— i Černiausko darže. Visi šie pik
Mandagus
su kiekvienu ga
maistu linki savo D. G. kle-;ir viw* Piknike ^rbuotę. Jus Susivienijimo Brolių ir Seserį) šepetį dykai.
lionu.
Geresnis ir Piges-'nikai bus gerai sutvarkyti. To
Pristatom visur.
bonui
kun.
L.
Draugeliui
at-l-avo
maloniu
pasiaukavimu
,
drallgija
laikys
m5
.
Tiktai
$3.00 Gal.
nis už kitų patar-jdel visi, kurie mėgstate pikni
St.
Louis
“Duteh Boy”
white
vykti pas juos nors truputį po nuolat mums ir darbuose ir nesinį susirinkimų sekmadie
lead 100 svarų ........................ $11.50
kus ir “good time” nepraleis
navimas.
Pure Turpentine ............... 80c. gal.
ny, rugpiučio 11 d., pirmų va
kite progos pasilinksminti.
PRISTATOM VISUR
2325 So. Hoyne Avė.
landų po pietų, Dievo Apveiz
X Garsioji lietuvių Peoples
Telefonas Canal 6850
dos parap. mokyklos 3 kam
PAGRABŲ VEDĖJAI
Furniture Co. yra “up-to-da4414 So. Rockwell Street
bary. Kviečiami visi nariai
Didysis Ofisas:
te”. Atsirado nauja SuperlietChicago, UI.
4605-07 So. Hermitage Avė. rodinė RCA Radiola Model 66
Chicago, UI.
susirinkti ir atsiveskite savo
Tel. Yards 1741 ir 1742
Telefonas Lafayette 4689
žmonas prirašyti, o yra nutar
ir Peoples Furniture kompani
SKYRIUS
ta moteris priimti lygioms
4447 So. Fairfield Avenue
jos krautuvėse jų galima gau
teisėms su vyrais lig 40 metų. ————
SKYRIUS
ti.
JVAIRŪS KONTRAKTORIAI
1410 So. 49 Ct, Cicero
Bus
priimamos,
be
įstojimo,
o
PARSIDUODA
kriauciška
Tel. Cicero ?794
X A. Jurgilas, Westem &
kas bus senesnį mokės sulig šapa su visais įrengimais. BizSKYRIUS
Southern Insurance kompani
3201 Auburn Avenue
nutarimą.
Naudokitės šita pro- nis gerai išdirbtas, darbo
Mirė rugpj. 7, 1929, 9
Mirė rugpj. 7, 3929, 3
Tel. Boulevard 3201
jos agentas gavo nuo kompa
vai. ryte. A. a. Reimondas vai. ryte. A. a. Juozapas
daug. Kaina prieinama.
nijos prezidento pagyrimo laiš
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting
gimė rugpj. 21, 1928 Clii- gimė vas. 17, 1925, Cliica2543 West 71 Street
Valdyba.
&
Hardware Co., dabar perėmė visą
kų ir čekutį dovanų už sekinin
cago, 111.
go, III.
bizn| | savo rankas Ir duos visose šio
biznio šakose pirmoe klesos patar
PIGIAUSIAS IIET. GRABORIUS. gų darbų. P-nas Jurgilas per
Paliko dideliame nubudime motinų Domicėlę po tė
Brighton
Park. — A. L. R. '
PARDAVIMUI
ice-creant uavimą.
CHICAGOJE
vais Sinkevičiūtė, tėvų Kazimierą, 2 seserį Onų ir Ma
laidotuvėse
pa pusmetį užrašė $25,000 apdrau
K. Labdaringosios Sųjungos parlor. Vieta gera, biznis išHARDWARE PAINTS
tarnauju
geriausia dos. Jisai darbuojasi ant Town
rijonų, 2 broliu Jonų ir Kazimierų ir gimines.
Ir pigiau negu kiti
8 kuopos susirinkimas įvyks dirbtas. Priežastį patirsite vie& WALL PAPER
Kūnas pašarvotas 4113 So. Campbell avė. Laidotu
todėl, kad priklau of Lake.
vės
įvyks
panedėly,
rugpj.
12.
Iš
namų
8
vai.
bus
at

sau prie grabų lšsekm. rugpiučio 11 d. Nekal- toj.
Painters & Decorators
X Juozas ir Eva Valaičiai
dirbystės
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. bažny
J. S. Ramanclonls, savininkas
to
Prasidėjimo
Šv.
M.
P.
pa1503
So.
49
Avė.
Cicero,
III.
OP.’SAS
taip-gi Julijona Augaitienė su
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionių sie
3147 So. Halsted Street
688 West 18 St.
rap. mokyklos kambaryje, tuo
las. Po pamaldų bus nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.
Tel.
Canal
6174 vaikučiais vakar išvažiavo į
Tel Victory 7261
8KIRIUS:
3238
jaus
po
sumos.
Visi
labdary

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
So. Halsted Street Lietuvą. P-nai Valaičiai buvo
bės nariui, rėmėjai ir darbuo- .
Tel. Vlctorv 4088
pažįstamus
dalyvauti šiose laidųiuvėse.
katalikiško judėjimo darbuo
Nuliūdę:
tėvai, seserys, broliai ir giminės.
tojai kviečiami laiku atsilan- PARSIDU0DA NAMAS UŽ
tojai North Sidėje. Laimingos
Phone Boulevard 4139
Laidotuvėms
patarnauja
grab.
Eudeikis,
Yards
174L
mamų Statymo Kontraktorins
jkyti, nes turime naujų reikalų
MORGIČIUS
kelionės.
Statau įvairiausius namus prieinam*
delei apsvarstymo.
j 4 flatų medin;g nflJnas ant
kaina
Marąuette
Parke.
—
Fede

Kuopos
Valdyba.
I
anksto
7217
S.
California
Avenue
GRABORIUS
mūrinio beizmento, lo
Telef. Hemlock 5526
racijos Kongreso tikietų teat
Musų patarnavimas
tas 37x120, ant bizniavos gat
visuomet sąžiningas Ir
ro ir bankieto galima gauti
Brighton Park. — Draugys vės, pečium šildomas, 2 fl. po Telefonas Canal 7281
nebrangus, nes neturi
METŲ SUKAKTUVĖS
R.
Andreliuno krautuvėje,
me Išlaidų užlaikymui
tė Gvardijos pirma div. Šv. 4 kamb. ir 2 po 6 kamb. Korįkyrių.
2650 W. 63 str.
Kazimiero Karalaičio laikys -poraeija parduoda už skolas.
Nauja, graži ko
Maltavojlmo Kontraktorlus
susirinkimą, sekm. rugpiučio Cash $1,000, likusius ant leng
Dažų Ir Popieros Krautuv#
plyčia dykai.
11 d., Nekalto Prasidėjimo Šv.
>184 8. LEAVITT 8T.
Chlcago
vų išmokėjimų.
M. 1\ parap. mokyklos kam Midwest Home & Loan Ass'n
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ i
VEDĖJAS
baryje, 2 vai. po pietų. Visi
Phone Virginia 2054
4038 Archer Avenue
1650 Weat 48th Street
nariai kviečiami dalyvauti,
JOSEPH VILIMAS
Tel. Lafayette 6719
Kampas 46th ir Paulina Sts.
turime svarbių reikalų apsvar
Namų Statymo
Tel. Blvd. 5203
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
styti.
Kontraktorins

Žinių žineles

j

S. D. LAMICZ

j

PRANEŠIMAI.

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

J. BALSEVICIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

JOHN DERINGIS

A.

BIZNIS

A * ’

REIMONDAS AIDUKAS JUOZAPAS AIDUKAS

J. S. RAMANGIONIS

į

J. F. RADZIUS

NAMAI - ŽEMt

M. ZIZAS

A. MASALSKIS

PETRAS CIBULSKIS

I. J. 2 O L P i

A. PETKUS

Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
patari.avlmų.
Patarnavimas
visose Chiea
gos dalyse ir
priemiesėuose.
Grabai pigiai
net už >25.
OFISAS
3238 South
Halsted St
Victory 408889

prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAIIINO CO.
P. B. Had'.ey Lic.
Koplyčia. Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 1188

4424

Ko.

Rockwcll fit.

Virginia 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8

EZERSKI
LIETUVIS GRAnoRIlm
Ofisas:
6*8 S. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 9217

automobilius
visokiems
reikaDma. Kaina prieinama.
Turtu

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

SPEKULENTAMS AUKSO
PROGA!

Valdyba.

A

Town of Lake. — šv. Kazi

A.
A.
JONAS IR ONA ANDRIJAUSKAI
A. a. Ona mirė rugpj. 10, 1928, palaidota Kražių ka
puose, Lietuvoj. Esam likę nubudime jos vaikai, 3
dukterys Veronika, Juzefą ir Joana, 4 sunai Adomas,
Kazimieras, Pranas ir Jonas. Nors prabėgo meteliai,
kaip netekom savo brangios motinėlės, o tėvelis yra
įniręs 35 metai atgal, bet lindėsis musų širdis tebesle
gia, Todėl ieškodami ramybės pas Visagalį Sutvėrėją,
jaučiam gal ir musų brangių tėvelių sielos reikalauja
pagelbos. Tad užprašėme. 4 šv. mišias. 3 šv. mišios
bus atlaikytos panedėlyj rugpj. 12 (d, o vienos šv. mi
šios bus subatoj rugpj. 17, 1929, 8 vai. iš ryto šv. An
tano bažnyčioj. Meldžiam gimines ir draugus atsilan
kyti į pamaldas ir pasimelsti už musų mirusius tėve
lius.
Nuliudusi:
Andrijauskų Šeimyna.

miero Akademijos Rėmėjų 1 PARDAVIMUI geras kampinis 3
augštų muro namas; Storas ir 15
skyriaus susirinkimas įvyks pagyvenimai; randasi ant gyvos blzseklu, rugpiučio 11 (L, 2 valau- nio gatvės; rendų $182.00 rmėnesį
’
Savininkas parduoda už $16,000 ver
dą. po pietų, Šv. Kryžiaus mo- tas |20,000; reikia Jmokėt tik $3,000
TT.
.
kitus lengvais išmokėjimais. SpekukyklOS kambary. V ĮSOS nares Itatorlai nerlnti uždirbti nepraleiskite
širdingai kviečiamos susirink- "Xmatę SHo rc,a‘ at*,t''lkanč‘o bar
ti ir grąžinti pinigus arba ti- nužeminta kaina parsiduoda
bizniavas lotas prie 2500 sėdynių tekietus nuo centro pikniko, nes atro. Geriausi vieta dėl "Hot Dog
Ii
-i •
•» i
Stand” ar kitokio biznio. Savininkui
kreikia išduoti atskaitų centro
pinigų parduos už $4,000 «u
susirinkime.

1 *2 000 i mok ėjimo. Kitus pagal su
tarti.
j AR TURITE $1,000? Jeigu taip,
tai ga.'ite pirkti nauja 6 kambarių
Bungalovv su karštu vandenių šlldyir
,r su vėliausios mados Įtaisy

Valdyba.
............-

Town of Lake. — Moterų
Sąjungos 21 kuopos susirinki- kaip remia.
.

mas įvyks antradieny rugpiu-

13 d., pusė po seiptynių,,

Kretkltėa dienų ar vakarais
JOSEPH YU8HKEWrrZ
3647 Archer Avenue
Tol. Lafayette 4195

4556 So. Rockwell Street
Tel. Bonlevard 6114

M. YUSZKA <& CO.
PMIMBIHG A HEATTNG
Kaipo lietuvis, lletuvlama patar
nauju kuogeriausia
4664 80 PAULINA

MORTGEfilil-PiSrOI n»
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną, dieną..
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation

pae

Kapitalas $500,000.00
1804 80. KEDZIE AVENUE
Tel (Jifi.yette 67SR-ą-|«

