4»
"Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuotirdžlal ka
tallklkkas draugijas, sąjungas para
pijąs lr lietuvių kolonijas "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama b
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie
tellkkl Jausmai

Katalikai paaaullonya turi klloą uldavlnl, — Jneitl } kelmynas lr | vi
suomene Kristaus mokai*, atnaujinti
tmonlų dvasi*. Jizaus Širdies vlekpa*
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. "Draugas" padks Jums t*
apaštalavimo
darbą atlikta Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugą."
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ENTERKD AB BKCOND>CLtaS8 IfATBR MARCH 11, l#li. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE) aCT OF MJtRCH B, 1STS

J. VALSTYBIŲ KARO LAIVAI UŽDENGIAMI DŪMAIS

HAGOS KONFERENM TARIAMASI
APIE PAREINIO PAUlIOSAVIMį

Telefonas: Roosevelt 77 m

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILNIAUS “RYTO” MO- i GELEŽINKELIŲ VALDY
BOS INŽINIERIAI I
KYKLŲ SKAIČIUS
UŽSIENI
DIDĖJA

BRITAS PATARIA PANAIKINTI VISAS

Vilnius. VIT-29 (Elta) “Vi
lniaus Rytojus” praneša, kad
Vilniaus “Ryto” draugija
jau turi ateinantiems metams
vienų gimnazijų ir 17 prad
žios mokyklų su 10 patvirtin
tų mokytojų Vilniaus apskri
ty, 2 mokyklas su 3 mokytoKELI ŠIMTAI DAUGIAU RAUDONŲJŲ
jais, Švenčionių apskrity, 2
PAŠALINTA IŠ MANDŽIURIJOS
mokyklas su 2 mokytojais, AAtvaizduojama, kaip karo laivai destroyeriai dūmais uždengia didžiuosius karo ,
, .
„
'laivus nuo pakraščio tvirtumos. Tas atlikta laivyno manebruose Puget Sound užlajoj, jMneno,s aps ri '» ‘ ni“ -vklas
----- --- ---------- - ------- - - ----- ‘
------- -- - su 6 mokytojais, Lydos apsPAREINIO PAL1UOSAVIREIKALAUJA PANAIKINTI
Nušautas pakvaišėlis
įknty ir
mokyklas Gardino

KARO SKOLAS

Ispanijos Organizuotas Darbas
Puola Diktatorių

■ *-

MO KLAUSIMAS

KARO SKOLAS

META1-VOL. XIV

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

-

—■

■
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ŠVENTĄJAM TĖVUI
TRAUKINIS

HAGA, Olandija, rugp. 14.
HAGA, Olandija, rugp. 14.
ROMA (per paštų). — Lai— Valstybių konferencijoj dar - AVilliam Grabam, Britų
nesusitaikyta, karo atpildymo prekybos komisijos preziden- kraštis “Giornale d’Italia”
pasidalinimo klausiniu. Tuo tas, vakar čia pareiškė, kad skelbia, kad \ atikane geležiu
reikalu privačiai darbuojama je! norima panaikinti visus kelio stotis bus pastatyta arsi. Tuotarpu imta svarstyti pokarinius nesusipratimus, tai .timoj ateity.
Pareinio (Rhinelando) aplei- 'geriausia priemonė esanti pa- Į Stoties platforma būsianti
dimo klausimas. Britanija, naikinti visas tarpusaives val-g^
ilga gu dyiwn
kaip žinoma, tam apleidimui stybių karo skolas, ihėmus J. "•
hė«i„ Avontnln
yra pa.anki. Matyt, ir
; Valstybe,
iZuk^s^an's du ganX

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

CHICAGOJE
SUIMTAS IEŠKOTAS
W. DOODY

Kelios savaitės policijos vi
sur ieškomas..pagaliau suim
tas AV. Doodjfįįjis kaltinamas
žmogžudystėj ir plėšimuose.
Atrastas begyvenus su kokia
tai moteriške^įpartanientiniuoreikalu tarp Britanijos ir Fra! Anot jo Britanija buvusiam sa septyniaįs Tagonais. Vie- se namuose, 5504 AV. "Jackson
ncijos kils dideli!) nesusipra-, karui išleidusi virš 50 biliom) nam vagone bus koplyj..ia ir boulv. Doodyjiesipriešino po
> .*• ‘
1
I dolerl»- TaiP- be«al» i’isk°-’ zakristija, kitam - Šventojo licijai.
Jinusi ir kitoms valstybėms Tėvo
kainbarėliai,
Tagpfttt ^dovamTir Suimti
DARBO UNIJA PUOLA daug davusi reikalingu pasko- t

Geležinkelių valdybos inži
nieriai Matiekas ir Kri pas su
sisiekimo ministerijos koman
diruojami j užsieni. Atlankys
Vokietijų, Praneūzijų ir Ispanijų. Prabus apie mėnesį lai
ko.
“R.”
ATVYKS I LIETUVĄ PIETŲSLAVIJOS ATSTOVAS

Pietuslavijos vyriausybė,
kaip ^ patirti, savo diplo-

Suvalkų apskrityse. Jloky.,mnt„„i, atstovu Lietuva, sk,.
staiga ėmė šaudyti-į praeivius to-iai’ k“rie 'aidžios tvirtinaal 1,lovlc- hav0 k'e;
Dearborn gatvėje. Atvykusiai
kasma‘ » ”a“j°.
1“"* 'Į"““*’"*
policijai nenorėjo pasiduoti. ■K™ >ra Inukimo stadijoj. 1927
!tPlke- ^•“Dnktts atvyki
i
Kauna.
‘R. >>
metais uždarvtos mokvklos
Nušautas.
*
.
*
.neatidaromos ir jų vietoj ne
įleidžiama steigti naujų. Mo- PASIUSIĄ KARO LAIVUS
Perkase lavonas
Sanitariniam perkase, ties kyto.jij seminarijos klausimas
Iš
35 gat. ir Crawford avė., ras yra susirašinėjimo stadijoj ir' TOKYO, rugp.
ta nežinomo vyro lavonas su nėra bai£tas- Liepos mėn. 22 Darbino praneša, kad Rusidirbtina dešine koja. Lavonas dieiul
vėl susilaukė jos sovietų valdžia paskelbupaimtas į apskrities lavonine.,3 pradžios mokyklų mokytojų si naujus grųsinimus kiuie_____________ atstatymo, kurie Vilniaus ap- čiams. Sako, iš Amūro upės
Pavesta “grand jury”
| skrities inspektorato buvo pa- ’ Į Harbinų pasiusiu karo laiUž1* alaus ir “munšainės”,tvirtinti seninu.
įvus, jei Kinija nepildysianti
Pakvaišęs negras J. Ford

i

įsu <*>

kHaskaiuskaiay.iffiSi,t. ijp

MA TRAKŲ PILĮ
Keams
pavesta federalei
Sausieji agentai suėmė tris
MILIŪNĄ DOLERIŲ
“grand jury.” Paliuosuota po
šinga panaikinti tas visas sko
jaunuolius, tarnavusius “Ma- (500 dol. parankos.
Vilnius.
Vii.
29.
(Elta).
—
DARBININKAMS
MADRIDAS, rugp. 14. — las, kokias kitos valstybės jai
PIRMASIS VYSKUPAS
nitou” garlaivy. Kaltinami
Spauda
praneša,
kad
lenkų
Ispanų Generalė Darbo Uni kaltos, kada jai pačiai nerei
ŠIAURINEI JAPONIJAI
už svaigalų pardavinėjimų. REVOLIUCIONIERIŲ BŪ- archeoloSai Padėjo kasinėji- NEAV YORK, rugp. 14. —
ja čia suvažiavime atmetė val kėtų skolų mokėti.
Suimti sakosi norėję pasirū
mo
Trakų pilyje, ku- Departamentinės
krautuvės
RYS NUGALĖTAS
mn darbus
džios kvietimų prisidėti prie
i •
•
•
t
*
COLOGNE (Koelne), Vo pinti pinigų, kad rudeni įsto
________
I rios griuvėsiai buvo amžius savininkas L. Bamberger, 70
tautinio valdžios sušaukto su 300 MAILIŲ VALANDOJE kietija. — Šventasis Tėvas jus i kolegijų.
CARACAS, A’enezuela, ru- neliesti ir kurie, atsižvelgiant m., pranešė,, kad rugsėjo 15
sirinkimo.
.Pijus , XI pirmuoju vyskupu
o-p. 14 _ Ties Cumana mie- * nepaprastai tvirtų senovės d. jis pasitrauksiųs iš “busiSOUTH AM PTON, rugp. 14. šiaurinei Japonijai paskyrė
Be to, darbo suvažiavimas
Suimtas Vagis
steliu prezidento Gomez vai- 1v*etuv?’* statY^ per . šimtme-' ness’o”. Tų dienų jis savo da, s,......... J...,
Brjtoi.t"ri
> hm. w. Kinofd, gimusį Wwt
paskelbė
į
gyventojus
karštų
1 .
*
j
f ros orlaivi (hyprpplann), kurs ... • Tr , . į.. .
Austin apylinkėse pagaliau džios kariuomenė nugalėjusi žius iSlaikė vi8okia® oro at-į rbininkams, dirbusiems ilgiau
atsibėpim,, kuriuom, smerkm ,^
aminiai, busimose len-i
' °k“'t,J0Jvienuose namuose nutvertas revoliucionierių būrį po sma- niainas- Dal>ar lenkų arcbeo- į 15 metų, išdalinsiųs vienų midiktatoriaus Pnmo de Rive
■ ktynėse. Atlikti išmėginimai. ? ? KqrEoNAI JŠVENTINTl
Biega1’ kar8.tenaį iau rkaus susirėmimo, pasak ofi-',ogai dar° k^mėjimns iki pat bonų dolerių.
ra valdžia.
Gali skristi 300 malini valan-i
i/itmip aic
daug namu naktimis apkrau- cialio pranešimo. Paskelbta pi,ies I>«matų. Nukasama kalL . ~ . . .
v . •
KUNIGAIS
:
15
‘
1
keletas nukautų revoliucionie- 3ieds’ kuris buvo susidaręs NAMIE TURĖJO SVAI
stė.
doje. Orlaivis yra šovinio pa-1
priekyje iš nuvirtusio bokšto
RYTOJ RYTE “GRAF
GALŲ, NUBAUSTAS
vvdale.
rių viršininkų.
( TAIK0U-, Korėja, rugp. 1.
dalies.
ZEPPELIN” LEIDŽIAS
Areštuotas “gydytojas”
APLANKYSIĄS MEKS1M 7ja“™
HARRISBURG, Tik, rugp.
KELIONĖN
PRINCAS UŽĖMĖ
Cook apskrities valstybinio'1
14.
— L. Sinunons, 73 m., iš
SUSEKE ŽMOGŽUDĮ
SOSTĄ
ut’YTm orw
11 utinti kunigais, šiandie šiame prokuroro agentai areštavo
Eldorado, teisine išpažino na
ER 1EI )RIClISHAFEN, ATo
A
? .. .
lugP- 3 ’ vikariate yra viso 28 koreo- “Dr.” Samuel Sparlier, kurs,
Jau seniau buvo rašyta, kad mie turėjęs svaigalų. Sausiekieti ja, rugp. 14. — Orlaivio — Pusoficialiai čia pranešta,
Liechtenstein, rusakonia, yra nusipirkęs gydy- gpA'ADt'Z,
nai kunigai.
J3. _ Kunigaikštis Pran- Timai<v'iy kaimo laukuose, prie ji agentai jo namus puolė rug“Graf Zeppelin” skridimas į kad J. Valstybių prezidentas
tojavimo leidimų už 1,500 dol. ciškus I čia užėmė sostų. Vai- KalvariJO8 ~ Gintališkio vie- piflčio 9 <1. Apskrities teisėJaponiją vienai parai sulaiky- Hoover gruodžio mėnesiu apSparbfr “praktikavo” Weat ęSkas I^ia. užėmė sostą. Vai
TAIKA IR GEROVE
dovaus šiai mažajai valstybė- škell°’ rastas "žudytas G0 jas jį nubaudė 300 dol. pabautas. Gauta žinių, kad šiauri lankysiąs Meksiką.
End ligoninėje.
VIDURINĖJ AMERIKOJ
lei, kuri yra Šveicarijos ryti- metl* sanukas Jurgis Rapahs> >
nėj Siberijoj siaučia vėtros.
niam pasieny. Iškilmėse daly- kilęs iš Tūzų kaimo, Salantų
Orlaivis tad rytoj anksti ry GRYŽTA T. SĄJUNGON
BALBOA, Panamos perka
Sulmtas darbininkų
TIESON BALSAVIMŲ
vavo kuone visi gyventojai, va’8^a«8- Nužudytasis turėte leisis tolimon kelionėn.
so juosta, rugp. 14. — Admi
viršaitis
TEISĖJUS
kurių yra apie 11,000.
8U savimi 700 litip
LIMA, rugp. 14. — Peru
rolas E. Campbell pareiškia,
Suimtas Tbomas Cregan,
išsprendė atgal
IŠ MĄNDŽIURIJOS PAŠA respublika
Gauta papildoma žinia, kad
kad vidurinės Amerikos res- (“Machinerv Movers’” unijos
gryžti
j
T.
Sąjungų.
Iš
Sąjun

SUSIRINKO
PRADĖTI
, žmogžudys jau susektas. Tai NORFOLK, Va., rugp. 14.
LINAMI KOMUNISTAI
pnbtikoae gyvuojanti taika iriap,ntas. Ji* vianos kompani— Neivport News “primary”
gos buvo išėjusi 1921 m.
DARBUS
28 metų vyras iš Platelių valgerbūvis.
rinkimuose rinkimų trys tei
jos viršininkų grasinimais pri
------------sčiaus. Jis sulaikytas ir drauHARBINAS, Mandžiurija,
vertė išmokėti jam 1,000 dol.
PENKI ŽUVO LEDŲ
SPRINGFIELD, Ilk, rugp. ge su kvota perduotas krini. sėjai nebeleido paduoti balso
rugp. 14. — Kiniečių vyres
MASKVA ATMETA
14. — Gubernatoriaus Emme- policijos viršininkui.
VĖTROJE
‘R M negrui Briggs. Jis tuos teisė
nybė iš MandžinrijoR pašalino
PASIŲLYMUS
jus traukia tieson. Reikalau
Sunku pažinti piktadarius rson paskirta nauja valstybės
apie 80 komunistų su jų žmo
State—Congress teatro ma- prekybos komisija,
kurios ŠAUDO PRIE DEMARK- ja iš kiekvieno po 10,000 dole
nomis ir vaikais. Tai buvusie KIŠENE VAS, Besarabija,
MASKVA, rugp. 14. — Užrių atlyginimo.
ji Rytinio geležinkelio taniau rugp. 14. — Šio miesto dalį sienrų reikalij komisaras Ka- Inadžeris C. D. Peet apiplėš priešaky yra Charles Hadley
LIN1J0S
į detekti- iš \Vheaton, čia susirinkusi
tojai. Trimis paprastais va- ir apylinkes palietė didelė su rachan pranešė, kad Kinijos tas. Jis pakviestas
CHICAGO IR APYLLNa
pasitvarko
darbus
dirbti.
gonais jie nuvežti į Mančuli ledais vėtra. Žuvo penki as- pAuiijlymai taikai dėl Rytinio 7 b,ur» “
Iš Utenos gauta žinia, kad KftS. — Dailus oras; vėsiau.
Plk,a'
liepos
20 d. 40 jaunų vyrų ne
ir iš tenai pasiųsti per sienų menys
goležinkolio nepriimti, nes ki- da"“
viato noUŽ AGENTO NUŽUDYMĄ toli naujųjų Švenčionių iš ko
į Siberiją.
,
PINIGŲ KURSAS
mečiai atsiaakę tuos pasiųly- :®a "’i0 nur0 *•
vos
šovinių
darė
mokomų
šau

NUKAUTA DU KINIEČIAI mus paduoti raštu.
«
"
” .
DETROTT, Midi., rugp. 14. dymų. Belinių kaime jie buvo
_____________ .
Reikalauja apkaltinimo
Lietuvos 100 litų
$10.00
UŽ VYRŲ NUODIJIMĄ
Naujas
Jolieto
kalėjimo
viĮ
Už
dviejų
jaunų
mergaičių
— Už probibicinio agento nu ir liepos 23 dienų.
TOKYO, rugp 14. — ĮvyBritanijos 1 sv. sterl. 4.85
BUDAPESTAS, rugp. 14. kęs kitas rusų su kiniečiais ršininkas H. C. Hill užima užpuolimų ir pagrobimų suim žudymų suimtas inžinierius J.
Liepos 24 d. lenkų pusėj Francijos 100 frankų 3.91
— Ungarijos provincijoj Szo- susirėmimas Mandžiurijos— ami skirtų ofisų. Senasis vir- ti~keli berniokai bus pavesti M. Heath su žmona. Paran Vilniškių dvare buvo girdėti Belgijos 100 belgų
13.89
lnok areštuota 98 moterys už Siberijoa pasieny. Nukauta du šininkas Green rytoj apleidžia “grand jury”. Prokuratorija kos paskirta jam 50,000 dol.’, i šaudant iš parabelių ir kariš- Italijos 100 lirų
5.22
Jolietų.
J reikalauja jiems apkaltinimo. gi jai 25,000 dol.
kij šautuvų.
6ftvo vyrų nunuodijimų.
kiniečiai.
. , ;
‘R.” Vokietijos 1QO markių 23.80
S
DIKTATORIŲ

lq. Bet Britanija nebūtų prie

du vagonai bagažui.

į

į

DRAUGAS
« DRAUGAS n

1*.**. Pa

lai Metų — 10.60. Trims Mėnesiams — 10.00, Vienam
Mėnesiui — 7 ta Europoje — Metams *7.6*. Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .Olo.
Bendradarbiams lr korespondentams raStų negrą-

Mna, jei neprašoma tai padaryti lr neprlsiunčlama tam
palto lenkių.

tikslui
ReCaktorius
kasdien.

priima — nuo 11:01 Iki 11:0* raL

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Skelbimai sekančiai dienai pri imami iki fi
vai. po piet.

“DRAUGAS”

L. R. L FEDERACIJOS KLAUSIMAS

jų

LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
■UB8CBIPTIONS; One Tear — 10.00. Blz Montba
- 10.58. Tkree Months — 00.00. One Month — T to.
■urope — One Tear — 17.00, Blz Months — 10.00,
,Oo»y — .00o.

Advertlsing ln “DRAUGAS” brlngs best resulta.
Advertislng rates on appllcatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAI
JAUNOJI KARTA EINA.

Praėjus L. Vyčių seimui, yra vietos vie
nų, kitų žodį tarti ne tiek dėl seimo, kiek dėl
pačios organizacijos. Mes čia nekalbėsime apie nutarimus, ar kokias naujus reformas
(jei jų įvesta), liet apie organizacijos narių
sudėtį.
Nebegalima jau užginčyti to fakto, kad
L. Vyčiij organizacija virsta jaunosios lietu
vių kartos organizacija. Jaunųja karta va
diname Amerikoj gimusių, ir augusių jaunuo
menę.
Tuo apsireiškimu reikia tik džiaugtis. Ir
galu gale — juk tai yra visiškai natūralu.
L. Vyčių organizacija yra grynai jauni
mo organizacija. Kadangi ateivių tarpe visai
maža bėra jaunimo, dėl to reikia pasidžiaugti,
d-Amerikoj augęs jaunimas dedasi prie
lietuvių organizacijų ir dėl to išlaiko jų gy
vybę. Kitaip jos žiutų.
Šių metų L. Vyčių seime, tur būt daugiau,
negu visuose kituose, davėsi suprasti, kad čia
augęs jaunimas ne vien tik nori dėtis prie
lietuvių veikimo, bet jis pareiškė savo stip
rų norų savai jaunimo organizacijai vado
vauti. Ir dėl to nauja L. Vyčių organizacijos
centro valdyba sudaryta vien tik iš čia augu
sio jaunimo su labui maža išimtimi. Tai pir
mas įvykis Amerikos lietuvių istorijoj ir dcl
to jis yra pažymėtinas.
Mes čia neisime į detalius ir nesiginčysi
me, ar valdyba gera, ar ne. Čia yra išimtinai
asmenų dalykas. Vienas iš valdybos narių
gal pasirodys darbštesnis, kitas tinginys ir t.
t. Bet iš esmės reikia pasakyti, kad toks reis
kinys ir sveikintinas ir džiuginantis. Jei jaunojoj kartoj jau atsirado asmenų, norinčių ne

i

monių mažos vertės yra. Kitos kartais nau negu apie darbų, kuris jam buvo lieptu
dingos. Bet yra ir tokių, kurios vaikams ' daryti.
Dažnai neprotingai mūsų vartojama
yra reikalingas. Jos daug gero daro.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
PAMATAI.
— Rašo J. J.

Rugp. 14, 1929

vien- eiliniais nariais būti, bet ir vadovybės rsiektij tas reiškia, kad musų. jaunimas dar I
tebėra tautiniai gyvas ir kad tikslas, kurio I.
mes siekiame, kad savo jaunuomenę !tnul piRM 20 METŲ IR ŠIANDIE r GYVYBES APDRAUDA.
kus j lietuviškąjį veikimų, ar ankščiau ar vėImu, bus atsiektus.
p;,.,,, dvideSilu,B mrtl, lie.
Amerikoj yra plačiai prapliBe to, mes esame įsitikinę, kad jaunieji
d Alnel.ikos laikra5. tusi žmonių gyvybės apdraumusų broliai vadovavimo siekė visiška, ne ..iai padavė
da. Tam tikslui veikia dauge
dėlto, kad senųjų organizacijos veikėjų ir ve-, „Uo¥el.( -^^4^ liepus lis atskiriu kompanijų. Jų
teranų, organizacijų išauginusių, nu«>k™‘y-joj. _ touis Bleriot, fianeuzas vienos yra didelės, kitos ma
ti, juos įžeisti, ar paniekinti, bet dėlto, kad lakūnas, šiandie ryte sėkmin žesnės. Visos yra stiprioj vals
jie savo vadovavimo pajėgas jau išugdė, pri gai čia nusileido savo eroplanu tybių priežiūroj.
brendo ir kad turi geriausių norų nešti ir
Apdraudos žurnalas ‘‘Life
perskridęs 'pirmu kartu Angpanešti ta našta ir atsakomybę, kuri visu sun- į....
. . .v
Payments Number” praneša,
f
: v’ v.
,
hskų perlajų is Prancijos.
kurnu kas kart labiau ant
pečių užkrinta. {
kad 1928 metais kompanijos
Jei jaunoji karta su noru savo organiza-i
Bleiiot nusileido čia ant apdraudomis išmokėjusios 2,
vijų vadovavimo naštoj, ima į savo rankas, I uob3- lengvai sužeistas .
057,000,000 dolerių. Tas reiš
Tai buvo pirmasis pavojin kia, kad 311,000,000 dolerių
ines tai vadiname visiškai sveiku ir natūraliu
gas su eroplanu skridimas. daugiau, negu 1927 m.
įeiškiniu.
L. Vyčių organizacija, savo priešaky pas Tad Blerioto skridimas įrašy Kas įdomiausia, kad didelių
tačiusi Amerikoj augusius žmones, klaidos ne tas istorijon. Tada lakūnas pavienių apdraudimų butu
padarė. Galėjo būti nevykęs vieno kito as- Bleriot ėjo 37 metus. Šiandie vos kelių. Sakyta milžiniška
įnens parinkimas, bet tokių klaidų juk visur1 «PS dar ne taip daug senyvas. suma išmokėta mažomis da
pasitaiko. Tokių klaidų pasitaiko visose tau Šįmet Francijoj minėtos tos limis, kaip tai po vienų tūks
tose ir visose organizacijose. Del to, pilnai pa jo skridimo 20 metų sukaktu tantį ir daugiau dolerių. Tai
sitikime, organizacija ir jos naujoji valdyba vės.
visa teko našlėms ir našlai
susilauks visuomenės pilniausios ir nuošir
Dvidešimts metų yra netoli čiams. Labai retai pasitaiko
džiausios paramos.
ma praeitis. Bet tuo trumpu tokių pašalpgalvių, kurie iš
Tat, jaunieji vadai, žinokit, kad į jus laikotarpiu kokia didelė pažan apdraudų praturtėja apturėję
šiandien ne vien išeivija, bet visa tauta su ga atlikta aviacijoje. Naujovi- milžiniškas sumas,
pasitikėjimu žiuri, kad jus jos neužvilsite, niais orlaiviais perskristi ne-: Tas pat žurnalas pareiškia,
kad pilniausia busite verti tos didelės atsako plačių perlajų yra menkas da- , kad vienu tūkstančiu dolerių
Žymi musų veikėja p-ni A. ir blogos valios vidujinių prie
mybės, kokių patys savo valia, nei kieno ne lykas. Šiandie jau skrindama. apsidraudimas jau baigiųsis,
verčiami, užsidėjote. Mes-gi linkime jums iš tūkstančius mailių per pla- tv. labai retuose atsitikimuose Nausėdienė Federacijos reika- šų kaltė... Bet išbandyta, užįuudinta musų Katalikų Vietvermės ir pasisekimo!
čiuosius vandenynus.
į naudo jamas. Net penkių tuk- lu taip rašo:
Užklausta, kaip žiūriu į L. nXbė iš nau> rengiasi veikt ir
Valio, jaunoji karta ir jaunieji jos va Tad, pagalvok, sveikas, kiekį Staučių dolerių apsidraudimas
dai!
pažangos bus atlikta už kitų atėjus. Žmonės apsidraudžių R. K. Federacijos klausimų, vadovaut musų visuomenei.
! kaskart aukštesnėmis sumo- norėčiau štai kų pasakyt: apie Kiekvienas geros valios lietu
dvidešimts metų.
Kai kalbama apie Prūsų lietuvius, turime
mis.
»• $ * reikalingumų lietuviams kata- vis katalikas; kuris neturi
Žinomas vokietis orlaivių
galvoje Tilžės ir apylinkės lietuvius.
Aukščiausia pomirtinė 1928 (likams>
organizacijoms ii keršto ir smulkios ambicijos
gamintojas Fokker, kurs šianGerui žinome, kad atvadavus Klaipėdos die Amerikoj dirba bendrai i m?tais buvus už mirusi Rod- įstaigoms jungtis po viena p(. jsavo širdyje, privalo kuostipkraštų, ne visos Lietuvai priklausančios že su General Motors Company, Į1Uan U ananiaker ~ <>,823,450 aeracija — dviejų nuomonių riausia remti veikėju pastan
gas padaryti šį ateinanti Femės atvaduota. Tilžė ir visiškai lietuviškos
nulemia, kad į dešimtį metų dolerių. Už kitus kelis išmokė- buti negalk Vienintelė viltis
dergei
jos K ongresų istoriniu.
Tilžės apylinkės pasiliko vokiečių vergijoje.
šioj šaly eroplanai busiu nau ta po vienų milionų dolerių. , musų tautiečių saujaiei šioje
Iš to vokiečių pavergtojo karšto ateina
I Kompanijos pomirtinių dau-!ulilMmškoje šalyje išlikti gy- Nėr to garbingo asmens nei
dojami taip, kaip šiandie au
liūdnų žinių, kad ten vokiečiai šovinistai,
išmokėjusios____
New Yor1 vaįa įr savo Bažnyčiai bei organizacijos,
;
s, kuris _____
neturėt
tomobiliai. Dešimtimis tuks ! giausia
kiek tik galėdami, persekioja lietuvius. Per tančių busiu, gaminami. Jis
vaisinu ^^W^ ,Tliutai ištikimais; tki kuostip-Urrešų.*Tnrėt priešų yra posekioja kalbų ir tautiškų kultūros veikimų, i dar pažymi, kad.už dešimts'“0 ’ PeniusDvama sekantl — Iriausia susiorganizuoti po L. žymis stipraus charakterio —
Tilžės lietuvių padėtis dar labiau pasunkėjo
metų J. Valstybėse kas metai
vėliava.
kas visiems nori įtikti ir vi
po to, kai Klaipėdos kraštas prijungta prie busiu pagaminama po 150,000! l,z"na
’”"1;
Sutartina akcija reikalinga siems “geras”, reiškia, kad
Lietuvos.
.
,
dol.; gi Oliio — 129,000,00(1 j .
"
. v.
eroplanu!
,
i visoms musų egzistuojančioms bijo teisybę pasakyt ar už jų
Bet, nežiūrint įvairių sunkenybių, Prūsų
.N
.
. dol.
’1 “ ‘ organizacijoms, jų stiprėjimui j kov°3. l as pat ir su Federnci. .
. į • Pik-nnniai ii turi
lietuviai nenuleidžia rankų. Kiek tik aplinky Beįioto oilaivį palyginus i (jyyy^ apdraudimas labai j
prie«u naujovimu orla.viu, tai a- •
Apdraudę .Ungiau !au8‘mul reikalmSa«
stlPėw' 1
•"
bės leidžia, jie organizuojasi, kovoja už savo
rus
autoritas,
vairas.
Veltui
s
0
”
,
3>et
su
aiškiais
įrody.
(larWninkai
tautines teises ir varo kulturinį darbų, stei nas pirmasis yra kaipo &U-1
_________ su seimvno- mes organizuosimės ir grupe-į n,a’s josios nusikaltimų, arba
slas,
kaipo
kiekvienas
primimiK
Jų apsidraudimas ’ ne.
giant knygynus, savas mokyklas, leidžiant lie
premijomis kom- mis veiksime jei musų nejungs josios nereikalingumo bijoma
tuviškus laikraščius, ruošiant paskaitas, kon tyvis Lindimas. Juomi nebu- aukjįtas>
stiprus cementas,
disciplina, , !se’t viešumon. Tai geriausias
certus ir t. t. Kuo labiau vokiečiai šovinistai vo galima skristi tolokai, ne-1 panijoms jie sumoka milžiniš susiklausinias— musų Ameri- juodymas šios musų didžiulės
stengiasi persekioti lietuvius, tuo daugiau at buvo galima orientuotis, 1,,a'!kas sumas. Tad kompanijos
koje dienos gyvavimo suskai organizacijos vertės ir reika
siranda pas juos noro kovoti, o nepasiduo šinos valdymo dėsniai dar ne-1 veda labai plačius reikalus ir
pilnai buvo aiškus, nebūta turi labai gražaus pelno, ypač tytos... Čia ne pesimizmas, tik lingumo. “Vienybėje — galy
ti nutautinimui.
bė” ir tai kuoglaudžiausioje
‘ ‘ farsightedness... ”
’Musų tauta turėtų nepamiršti, kad ne tik reikalingų instrumentų.
■».« ; kada mirimų skaičius yra ma
i vienybėje.
Praeityje Katalikų Federa-!
Nežiūrint to, tai laikais Ble- žas. Apdraudos kompanijos
Vilnius, bet ir Tilžė su savo lietuviškomis aalio, Liet. Rymo Katalikų
pylinkėmis priklauso Lietuvai ir kad tuo tar- rioto vardas, kai musų laikais tad darbuojasi, kad apsidrau- cija garbingai ir aukštai kėlė į
Į pu lietuviai ten veda mirtinų kovų už tauti- Lindbergli'o visam pasauly dę žmonės butų sveiki ir kno- savo vėliavų. Jei jinai kiek; ederacija Amerikoje,
skambėjo.
| ilgiau gyventų.
nusilpo, tai čia musų negudrių
Antanina Nausėdienė.
nę gyvybę.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Uolna kaadleo. l»slcyrua sekmadieniu

PBEMUMERATO8 KAINA; Metams —

Trečiadienis,

"■

(Tųsa)

Vėliau jis norės taip elgtis, kaip jam
. ,
, .
x
v
.
patinka. Jis manys, kad tik tas yra nuo- I
x
,.
.
sus, kas nepriklauso kitų žmonių norams.
Tačiau dar vaikui jaunam esant, reikia
išaiškinti, kad tikroji liuosybė ne tame
yra. Ne tas yra laisvas, kuris daro, kas
tik jam patinka, kuris vykina visus savo
norus, kuris atmeta, kas jam nesmagu iv
.niekados nepasiduoda kitų žmonių valiai.
Tai ne liuosybė. Tai baisiausia savo pa
linkimų vergija!
Laisvus yra tas, kas viešpatauju sa

Kokios šios priemonės yra? Jos yra
sekančios. Pirmoje vietoje yra baimė, ku
ri yra mažos vertės. Baimė guli privers
ti vaikų klausyti, bet mes iš patyrimo žinoine, kad vaikas ilgai neklausys. Tas,
. .
.
.
,.
..
. , . , ,...
kuris nori priversti vaikus jo klaus) ti is
haiiuės yra panašus į baidyklę, kurių ukininkai stato savo laukuose gųsdinti
paukščiams. Paukščiui kai tik pamato
baidyklę, bijosi jos. Jie lekia tolyn nuo
baidyklės, bet paskui pripranta prie jos
ir vėl atlėkdami naikina ūkininko įlašė
tus kukliose grudus. Taip pat ir baimė
iš pradžios gųzdina vaikutį, verčiu jį
klausyti, bet paskui jis pripranta prie jos
ir daugiau nesibijo.

vo blogiems palinkiniuiiis ir žemesniems
Grūmojimai dar mažesnės vertės.
pageidimams. Laisvas yra tas, kuris pa
lenkia savo pageidavimus po kitų žmo Sunku sulaukti is vaiko rinito dariai, jei
nių Valia. Laisva yra tas, kuris moka pri- jam yra įsakyta: “Mokykis, o jei neiš
pažinti vyriaiisylad pirmenybę ir priima Į moksi, busi smarkiai nubaustus.” Delko
genesnių ir išmintingesnių žmonių patari- šita priemone nėra geru.’ lai tik dėlto,

rykštė, taip gi nieko nepadės, nes vaikas
paskui tik pyksta ir įfiiršta prieš tuos,
kurie jį baudė. Vaikas tokia būdu bau
džiamas, sau suko: “AŠ nesu toks kvai
las, kaip atrodau. .\š parodysiu, kad tu
nesi mano viešpats ir negali su manimi
daryti, kas tik taa patinka.” Nėra reikalo
ilgai kalbėti apie neprotingų rykštės
vartojimų. Gal .jau puts garbingas skaity
tojas matė netaktingumų jos vartojime.
Taigi, kas gali geriausiai pažadinti
vaikų prie klusnumo? Niekas kitas negali
šito padaryti kaip tik paties vaiko valia
ir noras. Reiškia, jei mes norime, kad
Vaikas klausytų, reikia jam parodyti
naudų iš klusnumo ir 'paskui paraginti,
kad jis norėtų jos pasiekti. Vaikas turi ži
noti, kad reikia klausyti ne dėlto, kad
jis bus nubaustas, nepaklausęs, bet dėlto,
kad pats Dievas reikalauja iš jo šito klus
numo. Jei jis bus klusnus, Dievas prižadėjo padaryti jį sėkmingu ant žemės ir lai-

O kaip šitų galima padaryti? Kas ga
li geriausiai paraginti vaikų klausyti? Nė
ra geresnio būdo, kaip lik puikus klusnu
mo pavyzdys. Viena sekmadienį katalikė
moteris žadino iš miego vaikų eiti į baž
nyčių ir išklausyti šv. Mišių. Vaikui da
buvo anksti. Jis norėjo ilgiau pamiegoti
ir prašėsi savo motinėlės: “Mamytė, da
leiskite man kelias minutes 'pamiegoti.”
Girdėdamas vaiko išsiaiškinimų vy
ras, kad ir protestonas, taipgi tarė vai
kui: “Kelkis vaikeli! Ir aš su tavimi ei£
siu į bažnyčių.” Jis ir nuėjo su savo sū
numi į bažnyčių.
Tuojau po šv. Mišių tėvas nuėjo pus
klelionų ir, štai, kaip jam prade,jo sakyti:
“Tėveli, žinai, aš nekatalikas. Bet dabar
aš noriu būti katalikas, nes aš mačiau,
kad mano pavyzdys yra labai reikalingas
katalikiškai išauklėti savo vaikelius.” Iš
tikrųjų geras pavyzdys yru labai reikalin
gas ypač auklėjime. Jis yra reikalingas
imraginti vaikų lavintis ypač klusnume.
Jei tik vaikas matys, kad jo mokyto
jas neprisilaiko klusnumo, neprisilaikys ir
jis. Bet jei jis matys, kad jo mokytojas

ktui sulaiko vaikų nuo rinito darbo. Jis mingu įlangnje. Reikia vaikui (atrodyti,
Yra įvairių priemonių, kurios pade- 1 dar nežino bausmės ir nėra prie jos pri- j kad jis verčiamas klausyti ne kitų žino- yra klusnus vyresnybių, tai jis ir nežino
damas pripras prie klusnumo. Mokytojų
da vaikams klausyti. Kai kurios šių prie | pratęs. Jis daugiau mušto apie bausmę, nių naudai, bet jo paties gerovei.

mus.

X.

. .

pavyzdys smarkiau negu žodžiai traukiu
mokinius prie gero.
Nėra abejonės, kad katalikiškų mo
kyklų mokytojos, sesutės, yra labiausiai
atsižymėjusios' klusnumo dorybe. Jos iš
tikrųjų gali savo mokiniams pasakyti:
“Darykite, vaikeliui, kų mes darome.
Klausykite mūsų, kaip mes klausome sa
vo vyresnybės.”

Bet mūsų Išganytojas paliko da pui
kesnį klusnumo pavyzdį.
Mes matėme,
kad nėra gražesnio klusnumo pavyzdžio
už mūsų Viešpaties Jėzaus pavyzdį. Bet
dabar yra kitas klausimas. Kas daugiau
žino apie mūsų Išganytojų negu tas, ku
lis pašvenčia visų savo gyvenimų sekti
Jo pėdomis. Kas ištvermingiau nori būti
panašesnis į mūsų Išganytojų visame, o
ypač klusnume? Čia vėl mes esame pri
versti sukyli, kad mūsų katalikiškų mo
kyklų mokytojos.

Bet jos ne tik pačios nori j m ūsu
Išganytojų panašėti. Jos nori taipgi ir
jaunime atnaujinti Dievo panašumą. Jos
nori iš vaikučių širdies ištraukti viršun
tų grožvlMy kurių pats Dievas įkvėpė

jų nemarių sielų.
(Bus daugiau)

i
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Prašau Į Mano Kampelį

DVIEJU SAVAIČIŲ VAKACIJOS.

j

Daugel buržujų ir prasčiokeiių
Džiaugsmo, linksmybės ieškot
atėjo:
Pasižiūrėti ir pažiopsoti,
Pakoketuoti ir paflirtuoti.
Džiaugsmo, linksmybės ieškot
atėjo
Prastos mergelės, damos ir fejos.
‘ Džiaugsmo, linksmybės ieškot
atėjo
Baigiasi vasara, a su ja l>"ugvl buržuj'} ir miestelėnų,
raukiusi ir piknikai, visokios | Tolian į
vis0 cen.
gegužinės, kurių kas sekmatro
dienis, ai nedaibo dienomis,: ATaijiosi vaizdas, keičias pa
bent ]X> kelis Įvykdavo.
veikslai:
Po pikniko, ar gegužinės, Štai viens būrelis fotografuojus,
rengėjai paprastai rašo laik
Kitur
bobelių sukasi ratai,
raščiams ilgus
aprašymus,
kuriuose tačiau jautėsi stoka Mainosi vaizdas, keičias pa
veikslai
tikrų gegužinės vaizdų. Prof.
Kampininkas todėl prašo visų?Toli»u i mišką nuo viso centro,
perskaityti poeto Tamulaičio JPrie baro darbas,
jau nežemiau dedamas tikrai tikras
spėja:
vasarinių gegužinių
scenas
Daugel porelių laukia atėję,
feljetono rėmuose:
Prof. Kampininkas

ftilta dienelė, biznis bus geras!
Kalbas tarp savęs visi rengė

Miško aikštelėj štai gegužinė.
Trenkia orkestrą, svaigsta po
jai.
relės.
Daugel porelių laukia atėję:

Klausosi medžiai. Tyli lapo- jNiekas stiklinių tad nebeplau
na,
eiai.

Jųjų viršūnės kažką svajoja. Niekas manierų tad nesilaiko.
Trenkia orkestrą, svaigsta po Daugel porelių laukia atėję:
relės.
• f Prie baro ūžia, pilt nepaspėja.
(Pabaiga bus).
ftone tik tykiai stalai vien
stovi:

Prie jųjų randas “karštos ar Vienas Ispanijos laikraštis,
remdamasis raštais Ženevoje
batos”.
Trenkia orkestrą, svaigsta po dokumentais skelbia, kad Ko
lumbo ekspedicija, kurioje jis
relės.
Miško aikštelėj štai gegužinė. atrado Amerikų, kainavusi tik
6000 dolerių.

MIRTINA KOVA VAISIŲ PRIEŠAMS FLORIDO./

Liepos 23 d. apleidau Clii-i laiko ugnimi spjaudytų, kaip
cagą, kad aplankius Kanadą, | daros Neapoly,
ypatingai

pagarsėjusias

ste-

.Miestas grynai katalikiškas.

Imklais vietas; ftv. Onos, Quebec, ir ftv. Juozapo, Montreal.
ftv. Onos dieną, 26 liepos, pa
siekiau Ųuebec’ą ir maniau,
kad čia ta vieta garsi stebukĮiaįs,
labai nusiminiau,

Bažnyčios gražios ir šiokio
mis dienomis iš ryto pilnos
vaikų, dar-gi laike • vakacijų.
Gatvėse ir dieną vaikų nesi
mato, rėksmo ir triukšmo ant
gatvių negirdėti. Mat, gra
kai man paaiškino, kad iki žiai ir pavyzdingai vienuoliu
tos vietos da 20 myliu kelio auklėjami.
ir kad jau laukia gatvėkaris
Montreal jau
kitoniškas
su maldininkais.
miestas. Gražus ir didelis.

Kad ii- buvau pavargęs, bet
tuoj pirkau bilietų, sėdau j
gatvėkari ir už. valandos bu
vau vietoj.
Daugybė žmonių visokio luo
mo ėjo Į ftv. Onos baziliką.
Bažnyčia nauja ir nebaigta
statyti, bet prirengta tos die
nos pamaldoms.
Prieš altorių ant aukšto stul
po graži ftv. Onos stovyla,
garsi stebuklais. Aplink dau
gybė ligonių: raišų, suparaližuotų, ant “kriukių” ir viso
kios rųšies invalidų, panašiai
kaip Lietuvos
Kalvarijose,
tiktai čia daug švariau viskas
užlaikoma. Žodžiu, Quebec ftv.
Onos vieta graži, Įspūdinga ir
pagarsėjusi stebuklais, kas
liudija: krūvos visokių lazdų,
“kriukių”, paliktų po stebu
klingi) išgijimų.
Quebec miestas labai senas,
daug turi panašumo į Neapoli,
Italijoj, siauros, kalnuotos, gat
vės, tiktai vietoj jūrių, ftv.
Lawrence upė bėga ir, žino
ma, trūksta “mažo dalykėlio”
—Vezuvijaus, kad laikas nuo

Daug gražių ir puošnių trin
kėsiu. Čia galima pastebėti
daug Amerikonų atsilankan
čių poilsiui ir numalšinimui
troškulio, kuris Amerikoj taip
žmones kankina. Kas link
probibicijos, tai Amerika tik
rai galėtų pasimokyti iš Ka
nados. Degtinę parduoda val
džia ir viena butelį gali gau
ti* kokios nori. Bet šeštadieny
nuo ipenkių ir sekmadieny jau
nebegausi.
Alaus ir vyno galį gauti
kiek nori, bet tiktai restaura
cijose prie valgio. Girtų gat
vėse nemačiau. Rodos, panaši
tvarka sveikiau butų ir Ame
rikai.

Montreale man dauginusia
patiko “Shrine of St. Josepb”,
vieta prie pat miesto, ant auk
što kalno, da statoma Šv. Juo
zapo bazilika. Pakalnėj graži,
didelė ftv. Juozapo stovyla su
parašu; “Ite ad Josepb” (Ei
kite pas Juozapą) ir akmeni
niai laiptai veda į kalną, kur
oratorium ftv. Juozapo ir ste
buklinga stovyla. Viduriniais

Vaisių laukus Floridos vals. užpuolė ateivės — Mediterianiškos (Tarpžemio) musės.
Pavojuj prašalinti, federalė valdžia davė valstybei pagelbos. Visi vaisiniai medžiai laistomi
tam tikru cbemikaliu skysčiu.
!laiptais žmonės eina keliais, o I Aplankiau tas dvi stebuklais piausios vakacijos. Visur buvo
šoniniais eina pėsti, apie tris garsias vietas,
pasimeldžiau gerai, bet namie geriausia.
šimtus pėdų aukščio.
už visus geradarius ir pažįs
Kun. A. Dexnis.
Daugybė maldininkų atšilau tamus ir gryžau vėl į mylimą j
ko ir daug stebuklų apturi, Cbicagą.

Jaunavedžiai aplink pasauli.
ką taip pat liudija krūvos vi
Pakeliui sustojau L'tica, N.
i
sokių “kriukiu”,
dirbtinių
Y., pus kun. Zabielą, nes ta į “Daily Telegrapli” rašo,
kojų, rankų
•
parapija suorganizavau atvy i kad praeitų metą lapkričio
Lyginant vielą, tai šv. Onos
kęs į Ameriką 1911 metais. 'mėnesį lėktuvu aplink pasau
turtingesnė ir jau seniau pra | Klebonas ir seni parapijonai
ly išskrido jaunavedžiai vi
garėjusi stebuklais, bet šv.
i širdingai priėmė, ir malonų kontas Jacques de Sibou'r su
Juozapo vieta daug gražesnė I laivo praleisti pora dienų tar
žmona. Jie perskrido Prancuir labiau patraukianti žmogaus
pe senų pažįstamų.
ziją, Ispaniją, per Afrikos
sielą prie šventumo.
[pakrantę nuvyko į Kairą, per
Įkūrėjas tos vietos yra Bro- , Paskui da sustojau Roclies- • Bagdadui ir Basrą j Indiją, po
tlier Andre (brolis Andrius) ! tery, N. Y., pas kun. Kasakai- to jie perskrido Malajų salas,
80 metų senelis; pasišventęs tį, kurio vaišingumas jau dau ,Kiniją ir Japoniją. Vėliau jie
šv., Juozapo garbei, rinko au geliui yra žinomas.
perskrido per Amerikos Jung
kas ir įtaisė tą vietų. Jau 17
Kun. Kasakaitis praeitais tines Valstybes. Per juras jie
metų. kai žmonės čia stebuklin metais turėjo net dvi pavojin įplaukė laivais. Po 10 mėnesių
gu budu, per ftv. Juozapo už gi operacijų bet jau pasvei ! kelionės aplink pasaulį jie
tarymą, sveikatą atranda.
kęs; visų parapi jonų mylimas grįžo į Angliją. Laikraštis paSu laiku vieta bus garsiau sėkmingai darbuojas Bažny įžymi, kad tai buvo pirmutinė
sia, nes visos aplinkybės prie čiai ir tautai.
tokios rūšies
.
.ijaunavedžiu keTaip
ir
užsibaigė
mano
grato veda.
11 lonė.

BERGMAN’S
PRADŽIA 11 VAL. RYTO

GERA MUZIKA

&ND RICNIC
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Bergmanas Grove, Riverside, III.

ALL WELCOME

D R

f

LIETUVIAI AMERIKOJE

A

D 0 m

i stiklai “rišavoti”,
cukravoto.

B

Tre&adienis,

lenunado

Rugp. 14, 1929

sutiksi. Daugiausia perkūno yra Abisinijoj. Javoj ir Kalibu“Street dance”
orkestrą
ivj pas Kamerūno kalnų. Ten
Kas dienų 44,000 perkūnų.
grieš valsų, kadrylių, polkų.
yra per metus 214 perkūno die
Jaunimas šoks, suksis, mir
Visoj žemėj įvyksta 44,000 nų. Bet karštose žemėse, kaip
gės. Žilus, ir tas neiškęs ne--perkūnų per dienų. Kas va- Peru, Alagoa ir pas Rogue yšokęs.
' landų įvyksta pusė miliono žai ra perkūno. O toli Šiaurėje

je ir Silezijoje po 21, Reino
žemėje, Olandijoje ir Šveduose
po 18, Prancūzijoje, Šakuose ir
Brandenburge po 17, Danoveriuose ir Ispanijoje po 15,
Rytprūsiuose,
Lietuvoje ir
šlesvig-llolšteine po 13, o tik
Mknikas tęsis jx> šaulely-'bų per orų o tai yra jėga, su pas Novaja
Zemlia ir Islan tai po 7 dienas Norvegijoje ir
džio. Kuomet mums saulutė kia galima butų 100 didžių fa- dijoj trankosi dažnas perkū Anglijoje per metus. Perkūno
nebešvies, taxla dirbtina savo brikų varyti. Būtent vieno žai nas, tačiau šiaip Polaro kraš laikas prasideda pas mus gešviesa apšviesime visų pikni-(bo jėga turi 50 milionų voltų tai nepažįsta perkūno nei žai- gūžės mėnesy. Žiemos perkūnų
pas mus retai, jie girdimi daž
ir srovę nuo 5 milionų ampe- bų.
I savo piknikų kvietėme rų, su miliardu arklio jėgų.
Europoje yra per metus tiek !nai buna i
nuo Karaliau
Chicago Heights eminencijas j Kaip pasiskirsto perkūnas į perkūno dienų suskaityta: Ita- eiau*’ Drontheime (Norveguoir miesto majorų.
■žemėje? Nuo Ekvatoriaus ikijlijoje 38, Austrijoje 24, Ven- he) b Budapešte,

ĮDOMUS VAIKAS.

ĮVAIRENYBĖS.

X Kaz. Andrėj unas
labai
dailiai seserų namo vidų iš
grąžino, išpopieravo. P. An
Radio Stotis SAA.
drejumi.* savo amatų gerai ži
X Rugp. 10 d. Šv. Antano no.
bažnyčioje musų gerb. klebo
X ' Šiandie po pietų nuo 4
nas sutuokė p-lę E. Žvibutę su vai. ir vakare, prieš Panelės
W. Perkowskiu (lenkas). P-lė! fcvenėjaU!SiOK Dangun Ėmimo
Žvibutė priklausė Panelės Šv. gVentę Šv. Antano bažnyčioje
Nekalto Prasidėjimo draugij<iaus0,,na išpažintys; ketjai, parap. chorui ii jose 8ia'lvergo ryte, t. y. Panelės Šv.
žiai darbavosi. Gaila, kad už Dangun Ėmimo šventėje, Milenko tekėjo. O gal lietuviškų »jOJJ lnllSų bažnyčioje bus 5, 7
į Ašigalių vis rečiau
Kvietimas.
įtakų darys savo seimai. Šliu- -r g valandų. Vakare pamaldos
Tracy B. Dunvay, iš St. Lo
Broliai lietuviai
Chicago
bų klebonas labai iškilmingai įr žolynų šventinimas 7:30 uis, Mo., 16 mėnesio senumo
Heights, Steger, Calumet Ci
davė.
_
‘vai.
ruko pypkę kaip suaugęs žmo ty, Harvey, Blue Island, Chi-;
X Rugp. 17 d., 9 vai. ryto,
Rugp. 15 d. vakare po gus.
cago, jus musų draugai, prie-'
su šv. Mišiolais, klebonas su- pamaldų bus labai svarbus su
teliai, rėmėjai, širdingai tams- '
tuoks p-lę S. A alanėiutę, dia- shinkimas Moterų Sųjungos
tas kviečiame j savo metinį
kono A. Valančiaus sesutę, su vietinės kuopos ir visų Cice- rus, garsus; visur jo oalsas
piknikų. Bus piknike visko;
F. Mačiuliu P. !. Mačiulis ros augesniųjų mergaičių, ypač - girdėsis kai vyrai, užrukę ci
kas ko norės, galės rasti ir
vos apių penki metai kaip iš narhf Nekalto prasilėjimo Pa- garų, ims kuju tvoti.
gauti. Mes tamstas kuomi ga
Lietuvos atvykęs P-lė Valan- nelės
Laimės ratas suksis ir suk
Švenčiausios
dr-jos,
lėsime ir kiek tik galėsime vi
čiutė čia augus, parap.
r<n«r. mo- parap svetainėj.
sis. Kieme vra budų-budeliu sa širdimi mylėsime, tiktai j
kyklų ir liigli schooL baigusi; ,
_______________
ir visos iki lulfij daiktais pri-i,nusų pikniku atvažiuokite atgabi stenografė. Radio stotis
Moterų Sųjungos 2 kuopos 1 krautos.
.
įeinanti sekmadienį, rugp. (Au
abiem linki geros ateities.
Jaunamečių
skyrius
turės
su1
,r.
.
,
,
i\
i« u., i parapijos kie.
„
.....
i
i Vienur garuoja, verda ka-kgusi) 1»
X Šv. Kryžiaus ligoninėje sirinkimų rugpiučio 16, 1929,
...
,
• ,
• •
* ! .....
an H1<b
, .
..................
.
*
’
’ va; kitur kvepi kepsniai; au-1
randasi šie eiceneciai; pp. U- 7:30 vai. vakare, Šv. Antano
ie galionų galionai šaltakcščs Į
Klebonas ir Komitetas.
gintų sunūs, Pr. Petrošius, p. par. salėje. Kviečiu visas nabaltos kaip sniegas, šaltos ’
Kloverienė ir p. J. Zaurienė.! res būtinai susirinkti ir atsi-1
kaip ledas. “AVhite House”— ATYDŽIAI PERSKAITYKIVisi jie turėjo operacijas ir vesti savo drauges, kad prisi- apskritas stalas, ant to stalo I TE BIZNIERIŲ BARGENUS
sveiksta.
; rašytų į tokių naudingų drau-Į
X Kur tik dabar Ciceroje gijų.
nenueisi, visur tik kalbama, į .Jaunamečių kuopos pirm.

CICERO. ILL

perkūno 1 grijoje 22, Bavarijoje, Belgijo-

(“R.”).

Pamatykite Save Kintamose Paveiksluose
Imtuose Dabar Ir 10 Metu Atgal.

Ramova

Teatro Atidarymą

šnekama apie ateinantį Kat.,-j
Federacijos Kongresų, kuris,
bus rugp. 20, 21 ir 22 dd.

3518 So. Halsted St. - Chicago

B. Feizaitė.

PRANEŠIMAS

X Prie Šv. Antano bažny
čios, šventadieniais iš ryto ma
CICERO, ILL.
I
tosi du vyru ubagu: vienas jų
turi kojų sužeistų, kitas rankų
Pranešu visiems savo drau- j
suparaližuotų. Žmonės eidami1 gailis, pažįstamiems ir visiems !
bažnyčion arba iš bažnyčios j lietuviams, kad aš nupirkau
abiem aukoja savo dovanėlę. ' nuo p. Rasliinsko vyriškų ir

Musų Kostumeriai
Taupo Pinigus -

Bet, kaip girdėt, tuodu musų moteriškų drabužių krautuvę.
‘ ‘ ubagėliu ’ ’, savaitės bėgyje
Taipgi laikysu vyriškų, mouž surinktas aukas saliunuose teriškų ir vaikų čeverykų.
munšainiauja. Jeigu tiesa, tai
Numažinu kainas 1-3 ant
klebonas tokius “ubagus” tu visų daiktų.
rėtų nuo bažnyčios prašalinti.
Kviečiu atsilankyti ir per
X Artistas R. Juška rugp. sitikrinti apie kainas pirm
mėnesy užima vargoninko vie negu kitur eisi.
tų Dievo Apveizdos parapijoj,
Chicago. P. Juška gabiai ir
sumaniai, vakarais, mokina
4903 W. 14 St.
teatrų. “Karolio Teta”, Cice
roje. Šių savaitę kas vakaras
būna praktikos.

ir mes jiems prigelbstame su
teikdami tam taupymui patarnavimą, kurs
pritaikomas kiekvieno reikalui.
J

Cicero, III.

Su savo finansiniais klausimais
ateik pas mus — mes surasime taupymo
pieną, kurį jus užgirsite.

CHICAGO HEIGHTS, ILL

Feen&inint
\

The Laxative
1
Skanus kramtimui

Tikietus bus galima gauti tų pačių dienų teatro rūmuose

Kaikurios populeriškiausios są
skaitos yra: — Kalėdinis Klubas, Vakacijų Klubas, regulerė Taupymo Sąskaita,
Tam Tikro Tikslo Sąskaita, (savaitinis
depozitas - taksoms, apdraudai, mortgičių nuošimčiams, ir t.t.) ir Bonų Biu
džetinis Pienas.

CARL CtORAS

X Moterų Sųjungos kuopa,
vadovaujant p. Šneiderienei, šv. Kazimiero parapijos meti- Į
nis piknikas.
į
smarkiai darbuojasi, kad pa
gerbus Kat. Fed. Kongreso
Parapijos piknikas įvyks'
delegatus. Rengia didelį po- sekmadieny, rugpiučio-Aug. 18
kili.
d., parapijos kieme. Piknikas '

Sekmadienyje
Rugpiučio-August 18,1929

Nuošimčiai mokami visose tau
pymo sąskaitose.

Central

prasidės pirmų, valandų po
pietų ir tęsis iki vėlumos. Pik
nikui aukojo po $5.00; K. A.
Jankauskis ir A. (iaurillus.
Parapijos piknikas vra pri
rengtus.
Piknike straikeris yra stip-

MANUFACTUR1NG

DISTRICT

TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Mėgsta jį visi

mint, taip kaip guma.

The Stork Got the Wrong Address.

TUBBY

1
t.

HEU.0 TUBBY. I CANT STOP
OH MY 6000ME&S’
ARE YoU STILL *N
To\wN? -I'MVEAVING

is no
8°°d reason
n hy your dealer
should offer you
something tise
ichenyouaskfor

''T'H ERE

TOR M Y VACATIO/Y
AT THE SHORE THE

FIRST OF NEXV
YiECK

<1

HVH'

TO Talk To You nonų ' goita
HURRY DOvMN AN -SAY 6006-btE
TO SlSSY SMiTR _ HE S SOI M'
‘ *TO EuftoPE WITH H'*

THATS ALV7AYS THE VUAY
IT GOES - SOME PEOPLt HAME

a millyomaices soa>

Got as mych right to go

'SO k COULO 6NE my mok a
LOTTA MONEY AN SWE COUtL

TO EUROPE. AS ANY8ODY ONVYj

go ainay as fine as anYBocfY

Att THE LUtY- MY MCMi

MOTHCR.

GOSU*. IYHSH »'D BEEN

Born

t SHE S GOTTA STAY HOME Am'
. \KtEP HOUtE FOfi POP AK)' ME

«— I VJOOLOA BEEN
ir
THAT OLE STORY. HAUN’T LEFT
ME VUITH A POOR FAMILY

I b

ji
*

i
me*

Z<1
MlėJB

D R X <J O X S

trečiadienis, Kūgi). 14, 1929

S

AKTA

rap. jubilėjaus, kuris įvyks savo kalboj priminė, kad pp. Vakaras baigtas malda. Vi
A I
Valaičiai buvo geri parapijo- si atsisveikinę skirstėsi namo.
rūgs. 22 d.
X Dar negirdėti, kas Town nys, ypatingai Jieva Valaitie Northsaidiečiai tikrai neten Telefonas Boulevard 1929
Ofiso Tel. Victory 3687
of
Lake
atstovaus
šių
metų
nė
daug
darbuodavos
parapi

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
ka geros darbuotojos p. J ie
IŠ ŠV. KAZIMIERO AKADE- j rimo iš biznierių, dar ir piniMIJOS RĖMĖJŲ 1
.gaiš aukų. Tų nelengvų darbų L. K. Federacijos Kongrese, jos reikalams: piknikuose ir vos Valaitienės. Ji daug dar
atliko musų darbščios rėmėjos kuris įvyks šio mėnesio 20 — per bazarus Linkėjo laimin- bavosi Mottrų Sųjungoj; Aka Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 iki 3
SK. DARBUOTĖS.
dieną. Ir 6:10 iki 9:30 vakaro
------------būtent M. Sudeikienė, Petro- 22 d., Cicero, 111. Federacija igos kelionės į Lietuvų ir su demijos rėmėjose; Labdarių 6
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
kp. buvo iždininkė; labai 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Town of Lake. — Šv. Kaži- šaitė, A. Kinčinienė, Čepulie- yra visų katalikiškų draugijų grįžti atgal į Amerikų.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Chicago. III.
susivienijimas. Čia yra daugi P. E. Nausėdienė', vardu daug pasidarbavusi bažnyčios Netoli 46th Street
miero Akademijos Rėmėjų 1 ne.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
skyrius laikė mėnesinį susirin Piknike dirbo šios rėmėjos: draugijų. Ar jos nėra lietuvių Moterų Sųjungos, labai gailes- ir tautos reikalams; daug yra
piet: Utarn. ir Sukat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Midway 5512
'Šventadieniais
pagal sutartina.
katalikų?!
į
tavo
geros,
darbščios
narės
aukojusi.
kimų, U d. rugp.
JI. Kumšienė, A. Kinčinienė,
X Neturėtų būti nei vienos Sųjungoj ir Akademijos rernėVisi tie darbai ilgai, ilgai
Susirinkimas buvo skaitlin 11. Mališauskienė, M. PetroTel. Canal 6764
Virginia 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gas. Narių lipas pakilus. Vi šaitė; skyrius joms labai yra, katalikės mergaitės, kuri ne-'jose. Keletu žodžių pasakė ir pasiliks atmintyje. Dagys.
Oakley Avenue Ir 24-taa Street
priklausytų prie Nek. Prasid. ' A. Bacevičius, linkėdamas laisos, kaip viena, svarstė bė dėkingas už pasidarbavimų.
Telef. Canal 1713-0241
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėliais
mingos kelionės, kad apsigy- Humboldt Park Lietuvių PI.
gančius skyriaus reikalus.
Toliau sekė pranešimas iš P. Šv. mergaičių sodalicijos.
Ir Ketvergais vakare
X Tenka pastebėti, kad vai- rentų Lietuvoje ir ten darbuo-1 kliubo mėnesinis susirinkimas
Rašt. neatsilankius, rašti centro susirinkimo; M. Šedienė
GYDYTOJAS,
kėzai,
trindamies
ant
kampų,
'
tusi,
kaip
ir
Amerikoj.
[bus
ketvirtadieny,
15
d.
rugp.
CHIRURGAS
ninkavo p-lė A. Mikolaitė.
papasakojo, kad centras dau
IR OBSTETRIKAS
dienas ir naktis, nepado- į E. Vilkelienė įteikė dovanų Humboldt Maccabee svetainėj,
Visupirma ėjo pranešimai iš giausia svarstė pikniko reika- per
r
1
,
*'Į
ir chroniškas ligas
-ajiiai užkabinėja praeinančias' nuo Moterų Sųjungos ir visų 1621 N. California Avė., 7:30 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Gydo staigias
įvykusio Centro pikniko, ku-■
>
vyrų, moterų ir vaikų
susi rinkusių.
vai. vakare. Visi nariai dalvriame musų skyrius gražiai
Gauta laiškas nuo klebamu' mer8a*tesOfisas 2403 W. 63 Street
DARO OPERACIJAS
Po to pakviesta pakalbėti vaukit.
draudarbavosi ir padarė nemažai A. bknpkos, jame kviečia re-, ..
Kertė
So.
Western
Avenue
v.
.
. .
.
. „
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel, Prospect 1028
A. Wlaskis, sekret.
...... . ,
. gijos kviečiama prisidėti prie p. Jieva Valaitiene. Dėkojo uz
pelno. Sk. turėjo surinkęs mejas prisidėti
pietų iki 8 vai. vakaro.
darbu prie
I .
.
.
v.
,
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Nedėliomis ir seredomis tik
......
. . ; 20 metų parapijos jubilėjaus dovanų ir gerų visų širdį. Juodaug valgomųjų daiktų ir ge- rengiamos jubilėjaus
Tel. Canal 2330
vakarie-1 .y. .. . .
" J . ,
‘
*
1
iškalno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
i . .
......
! įskilimų ir puotos. Tas jubilė- zas Valaitis dėkojo klebonui
ncs ir visokiame darbe ben-!. .
vv. .
Nedėlioj pagal susitarimų
Ofisas ir Laboratorija
jus bus apvaikščiojamas rug- už gerus linkėjimus ir visiems GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
drai
su
parapijos
komitetu.!*
Ir X-RAY
ADVGKATAI:
.
’
22 d.
susirinkusiems, žadėdamas pa
4601 South Ashland Avenue
2130 WEST 22nd STREET
Laiškas vienbalsiai priimtas ‘
Telefonas Boulevard 7820
X Jubilėjinis parap. piknin- rašyti laiškų iš Lietuvos.
Res. 6641 South Albany Avenue
PILNAS
EGZAMINAS
CHICAGO
jg
BORDEN ■ *r trinkta komisija susižinoti, kas įvyks rugsėjo 1 d. ČerTel. Prospect 1930
15.00 TIKTAI $5.00
J
*
į kokių iš mus darbų reikalauValandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
nausko
darže.
SPECIALISTAS
Tel. Lafayette 5793
(Jolui Bardziunas Bordcn)
ja. Komisijon įėjo šios: M.
Taigi nenusiminkit, bet eikit
X 25 metų parap. jubilėjų
pas tikrų specialistų, ne pas koki
ADVOKATAS
Ofiso Tel. Canal 2111
Šedienė, M. Sudeikienė, H. Ma
apvaikštant butų pažymėtinas į
Namų Tel. Lafayette *998 nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
lišauskienė,
A.
Kinčinienė,
J.
105 W. Adams St. Rm. 2117 jums kenkia, ar kur skauda, bet
.. . ’
..
daiktas, kad kas atsirastų įCepuliene. Parapijos piknike!, .
. v
pasakys pats, po pUno l&egzamlVai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Teiephoae Randolph 6727
.. _
taisyti bažnyčios bokšte laiknavimo. Jus sutaupysit laikų ir
apsieme
pasidarbuoti
tos
pa4
,.
.
,,
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
rodi su cliimes
visame Moterims, kurios kenčia nuo širOFISAS
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
čios narės, kurios dirbo pir
Nedėlioję pagal sutartį
jie neturi reikalingo patyrimo. Mi
Teiephoae Roosevelt 0020
Town of Lake butų* didelis da *"rvtinea
les„ pyki,mo’.. afšis
ba nnnrnstas
^lp
“rytinės ligos”, sis
paprastas Lndas
būdas 1900 S. HALSTED STREET ndymui žmogaus kenksmingumų.
mam piknike.
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių
Namie: 8 iki 8 ryte Tel. Itepub. B600
lykas.
Mano Radio — Scope — Raggi.
NAMAI;
tai žino ir tų pataria žymiausi spe
Pranešta, kad serga viena
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
X Beje, jau 25 m. parap. ju- cialistai. Prirengk biskutj susmulkinsiškas bakteriologiškas egzamina
4193 ARCHER AVĖ.
musų veikli narė, A. Bilaišie- .....
■ v
v
įto ledo — sakysim vyninį stiklelį,
kraujo atidengs man jūsų
bilejus, o priešakyj bažnyčios [užpilk ant jo arbatinį šaukštukų Valandos; prieš pietus pagal sutarti. vimas
tikras
negeroves,
ir Jeigu aš pa
nė, kuri guli Cook County li- į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v. imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
iš tako pusės yra įmūrytos'
X — Spinduliai
Ir
gyvumas
sugryš
jums
taip
kaip
goninėj. P. Biiaišienė yra daug į
LIETUVIS ADVOKATAS
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
stovyloms vietos, dar tebėra mas visiškai praeis. Retai priseina J
. Ofisas 2201 West 22nd Street
dožų pakartoti, kad užbaigti pilvo
skyriui pasidarbavusi ir auko
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos. i Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
Tel. Hemlock 8161
i tuščios. Pakelkite akis, 'pama skaudėjimų artų tąsymų vemti.
kraujo, nervų, Širdies, reumatiz
2221 West 22nd Street
; Rezidencija: 6640 So. Maplewood
mis visuomet paremdavo. Jų nysite, kad dar trūksta, neuž Phillips Mi'.k of Magnesia turi
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
Avenue
Tel. Republio 7868
priešrugštinių ypatybių ir jis teikia
Arti Leavitt Street
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
aplankyti apsiėmė šios narės:
l
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
greitų pagelbų, kuomet ėda rėmuo,
kių
užsisenėjuslų.
jsikerėjusių,
baigta.
Ar
atsiras
kas
tų
įtai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Telefonas Canal 2552
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet
II. Mališauskienė, A. Paukš
chroniškų ligų, kuri nepasidavė
2435 West 69 Street *
sytų?
tikrai liuosuojanti veikime užtikrina
net gabiam šeimynos gydytojui,
regulerį vidurių Išvalymų. Vartoja Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 6—9
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va tienė', J. Čepulienė. Prašomos
neatldėliokit neatėlę pas mana.
X Nemanykite, kad nėra mas burnos plovimui jis neleidžia
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6668
DR, J. E. ZAREMBĄ
v. v. Nedėlioj susitariu.
kare. Seredžiaus ir Pėtnyčio- ir kitos rėmėjos ligonę aplan
rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
Šv. Vardo draugijos. Vasara mo laiku.
SPECIALISTAS
t
kyti.
mįs, nuo 9 iii 6.
Inėjimas Rūmas 1616
•T »i %
• . j
.
< 6
buvo- vuka&fjbO Ūabar vaiki Su kiekvienu buteliu Phillips MUk Ree. tel. Van* Buren 6868
>6 W. JACKSON BOULEVARD
of Magnesia eina pilni nurodymai
Nutarta rengti pasilinksmiArti State Gatvės
nai jau palnuoja pradėti vei- jo daugybės vartojimų. Visose aptieGydytojas ir Chirurgas
nimo vakarų, su išlaimėjimu
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto iki
kose po 25c. Ir 50c. Reikalauk tik
1 kti ir tvirtai organizuotis.
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
rosios. daktarų užtikrintos per 50
p. Pilipavičiaus svetainėj. Ko-’
1821 SOUTH HALSTED ST.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
metų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
po pietų.
"Milk
of
Magnesia
”
buvo
Chat.
misijon
apsiėmė
šios
narės:'
(Juozas J. Grišius)
Rezidencija 6600 S. Arteslan Av*.
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ II. Phillips Chemical Kompanijos S. Sulte 806
Valandos. 11 ryto iki 8 po pistų
167B MUwaukee Avė.
ADVOKATAS
T. Pilipavičienė, L. VenskeviV. registruotas vaizbos ženklas ir jo
6 Iki 8:30 vakare
Tel. Brunawick 0624
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
čienė, II. Mališauskienė, A.
OFISAI:
Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
Telef. IBeulevard 2800
North Side. — Moterų Sų 1875.
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Kinčinienė, M. Šedienė, A.
RESIDENČIJA:
po
pietų.
10-12,
2-4,
7-9
12-2, 4-6. Blvd.
jungos
4
kuopa
savo
narei,
6515 So. Rockwell Street
Paukštienė, J. Čepulienė. Ko
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Telef. Republic 9723
OPTEMITRISTAIj
Jievai Valaitienei, ir jos vyrui
misija nužiuręs vakarui laikų.
Perkėlė savo oi įsą, po numeriu
Juozui, surengė atsisveikinom
Prieš uždarant susirinkimų
4729 S. Ashland Avė.
bankietų, 6 d. rugp., Šv. My
Gydytojas Ir Chirurgas
4910 So. Michigan Avenue
mlbėjo gerb. dvasios vadas
kolo parapijos svetainėj. Su
SPECIJALISTAS
REZIDENCIJA
ADVOKATAS
Tel. Kenwood 5107
kun. A. Linkus. Kadangi kun.
4729
W.
12
PI.
Nedėliomis
Džibvų.
Moterų Ir Vyrų Ligų
Nuo 9:30 iki 1 vai.
sirinko daug nortlisidiečių at
Vai.:
nuo
9
iki
11
vai.
ryte;
Tel. Cicero 2888
A.
Linkus
yra
visa
širdimi
at

Susitarus
Vai.:
ryto
nuo 10—12 nuo 3__ ė po
127 N. Dearborn Street
sisveikinti su senais pažįsta
pietų: 7—8:30 vakare
nuo
6
iki
8
vai.
vak.
apart
Room 928
sidavęs rėmėjoms, tai ir jo
Nedėliomis 10 Iki 12
mais.
Tel. Franklin 4177
šventadienio ir ketvirtadienio Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918
kalba buvo graži ir nuoširdį.
TELEFONAS M1DWAI 288*
Nuo 3 iki 9 vakaro
Sųjungietės paruošė skanių
(>t E. 107 St., Kamp. Michigan Av*.
Tas priduoda skyriui daugiau
Tel. Pullman 6950
vakarienę ir gražų programų.
Ofiso Tel. Victory 6893
energijos.
Tel. Boulevard 1401
Rezidencijos
Tel. Drexel 9191
Kp. pirm. V. Daugirdienei pa
3464 SO. HALSTED STREET
Bravo pirmam skyriui už kvietus visus susirinkusius
LIETUVIS AKIŲ
Telephone Cėntral 6926
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
nuveiktus gražus darbus.
SPECIALISTAS
prie stalų, paprašė gerb. kle-

CHICAGOJE

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

įus

DR. M. T. STRIKOL

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESIJį

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. L, YUŠKA

Iiptis

DR. S. BIEZIS

JOHN KUCHINSKAS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. T. DUNDULIS

JOSEPH J. GRISH

DR. CHARLES SEGAL

A. L. DAVIDONIS, M. D.

J. P. WAITGHUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. A. J. BERTASH

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

DR. A. A. ROTH

Eglaitė.

jįbonų kun. J. Svirskų atkalbė Palengvins akių įtempimų kuris Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
ti maldų.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
svaigimo,
akių
aptemimo,
nervuotuRADIO ŽŽŽ.
Užkandus, vadovaujant var- ino, skųudanių akių karštį. Atital- Ofisas 3102 So. Halsted St. Chlcago
VT 12- i: •
‘“U kreivas akis, nuimu cataractus.
arti 31st Street
gOninklli N. Kuliui, lliergaicilį l Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
Town of Lake. — Rugp. 11 choras gražiai padainavo ke- J
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
. ponai Musiokaičiai pakrikdainelių.
Prirengiu teisingai akinius visuose
10-12.
atsitikimuose. egzaminavimas darostijo sūnų vardu — Francis 1 T> l • Hfi »• a- uiv •
1 -1Č MlkuŽilltė,
‘Dailios [mas su elektra, parodančia mažiauku-. Krikšto tėvai buvo Pet- choro
w, 0 sias klaidas.
Tel. Wentworth 3000
ra« Oželis ir Ona Cyplienė.
Sutkiutg skw),bino pi(m(Į Hpecialė atyda atkreipiama mokyRez. Tel. Stewart 8191

DR. V. A. ŠIMKUS

Res. 8201 S. WALLACE STREET

taip i>at ir J. Daugirdukas Valand<w nu-0 10 ryto lki 8 va.
skambino pianų. Smuiką grie- 'karc- Nedėliomis nuo 10 ryto iki
v. J.r Jenuskevicius
r
vi -*• vt
v- •
1^ plotoj.
Gydytojas ir Chirurgas
ze
N. Kuliui
4712 S. ASHLAND AVĖ.
6558 SO. HALSTED STREET
pritariant pianu.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Tel Boulevard 7589
Klebonas kun. J. Svirskas

DR. H. BARTON

Fishcr

Chirurgas

Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

DENTISTAI
Offloe Boulevard 7641

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4646 Bo. Ashland Av*nuo
Ant Zaleskio Aptlekoe

, kios vaikučiams.

X Klebonas, sugrįžęs iš Wasliington, D. C., tuojau ėmėsi
darbo: rengtis prie parap. jubilėjinio pikniko, kuris bus
rūgs. 1 d. ir prie 25 metų pa-

Gydytojas,

Tel. canal 6888

DR. G. I. BLO2IS
dentistas

2201 West 22nd Streef
(Kampas Leavitt Bt.)
Valandos: Nuo B tkl 18 ryto
nuo 1 iki B vakaro

Valandos:

Nuo 2 — 4 P.
7—9 vakare

p.

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 88
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo
sasvyrų,
jausius
elektros

stalgias
Ir chroniškas 11moterų Ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray Ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

1025 W£ST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 —— 18 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8118 Res. So. Pkore
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Bmnsvrlck 6684

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1178 MILWAUKEE AVENUB
Valandos; t-l 8. l-l, 8-8:8B
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pasai susitarimų.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lafayette 6888

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
<193 Archer Arenas

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. I'laza 3200

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

omu

CHICAGOJE

2iniu-Zine!fis.

S. D. LACIIAWICZ

Tel. Roosevelt S 615
arba 2516
>314 W. 23rd Plato
Chicago. Z1L

ŠIMTMETINĖ PARODA IR

MES.

Labai stambi klaida įsikverSimpatiškas —1
bė. toje vietoje, kur buvo kal
Mandagus —
bama apie įsteigimų. Lietuvių
Geresnis ir Piges
Filmų bendrovės.
nis už kitų patar
Ten praleistas svarbus klau
navimas.
simas, kurio nepaminėjus vi
suomenė liktų suklaidinta.
Nors ir labai nemalonu pri
PAGRABŲ VEDĖJAI
sipažinti prie klaidos, vis-gi
Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. esu dėkingas, kad vienas Fe
Tel. Yards 1741 Ir 1742
deracijos komisijos narys lai
SKYRIUS
ku pastebėjo.
4447 So. Falrfield Avenue
Dalykas šitaip turėtų būti.
SKYRIUS
____ 1410 So. 49 Ct, Cicero
J. K. Milius pakvietė Fe
Tel. Cicero ?794
deracijų, kad pagelbėtų įkurti
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Lietuvių Filmų Bendrovę.
Tel. Boulevard 3201
Federacija pakvietimą pri
ėmė ir paskyrė komisijų Fe
deracijos narių, būtent Ale.PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS.
liunienę, Bacevičių, MatukaiCHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tį, Nenartonį ir kitus, kad, iš
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti tyrę dalykų, patartų ar ver
todėl, kad priklau
sau prie arabų 19- ta pradėti organizuoti Filmų
dlrbystės.
bendrovę.
OP.’SAS
668 West 18 St.
Federacijos delegatai' ap
Tel.
Canal
6174
MTIRIUS:
8238 svarstę rado netik naudinga
So. Halsted Street
pačiai Federacijai, kurios au
Tel. Victory 4088
v- -- =
toritetas labai aukštai pa
Phone Boulevard 4139
kiltų, bet ir visai musų tau
tai.
1 i :
Komisijos
nuomone,
ateis
GRABORIUS
laikas, kada f ii mos pralenks
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
spaudų. Aišku, be pranašavi
nebrangus, nes nutari
mo, kad kieno rankose bus fil
me lftlaldų užlaikymu)
įkyrių.
mos, to bus ir visuomenė.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. F. RADZIUS

A. MASALSKIS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. Z O L P

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 48th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutelm mandadraugiftką
arr.avlmą.

Kampas 46th Ir Paulina Sta.
TO. Blvd. 6203
Nulludlmo valandoje kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koply&la dėl germenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. HatTey Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Ko.

Roekwell

Rt

Virginia 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
Z

GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJA8

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUa
Ofisas:
______
1663 S. MAR8HFIELD A VENŲ B
Tel. Boulevard 9177

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

PAVOGĖ KORESPON

DENCIJĄ

j

MARQUETTE JEYYELRY
& RADIO

J. BALSEVIGIS

JOHN DERINGIS

PAUL M, SMITH & CO.

J. S. RAMANCIONIS

Komisija tat skubotai pa
darė užuomazgų ir, sudėję pi
nigų, pasiuntė p. Milių Lietu
von.
I ' 'l^j|
Dabar komisija iš savo nu
veikto darbo rengia prane
šimų Federacijos Kongresui.
Gerb. Federacijos Kongreso
delegatai, tikiu, ras komisijos
darbų skubotu ir parems ne
žodžiu, liet darbu.
Ilgiausių metų Federacijai,
jos vadams.

KONGRESĄ.

3147 So. Halsted Street

Buvęs.

TeL

Victory 7261

“BEACH PARTY”.
Brighton Park. —

M. ZIZAS

Pereito

šeštadienio vakare buvo su
rengta Lietuvos Vyčių 36
kuopos “beacb party”, kuri
gražiai pavyko, nes skaitlin
gai atsilankė netik musų kuo
pos nariai ir narės bet ir iš
kaimyninių kuopų. Šiai “par
ty” daug pasidarbavo I. Ixiu- 1
ciutė, S. Širvaitė, J. Masiunas, :
S. Gasparaitis,
K. Šeputis. Pastarasis prieš
2153 N. Oakley Avė.
“party” susirgo ir nedalyva
vo.
DRAUGUOS KURIOS IŠRIN
Žiūrėsime kų toliau surengs
KO ATSTOVUS Į FED.
36 kuopa. Gal kų nepaprasto.
Ta pati.

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 6526
Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojtmo Kontraktorius
Dažų Ir Popleros Krautuvė
8184 S. LEAVITT ST.
Chicago

Šiuomi turiu garbės pranešti visiems Letuviams, savo
draugams, klijentams ir Gediminas Budavojimo ir Sko
linimo Bendrovės nariams, kad sykiu su Gedimino B.
ir S. Bendrovę atidarėm naujų, gražų ir patogioje vie
toje REAL ESTATE RAKTINĘ Brighton Park Lietu
vių centre, po num.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockvell Street
Tel. Boulevard 1114

4425 South Fairfield Avenue

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING ft HEATTNO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlauala
4164 80 PAULINA

X “Astros” kliubas — J. ciškaus Seserų Rėmėjų 2 sky
Gikį.
riaus įvyks susirinkimas tre-

Kaipo vienas iš Gedimino B. ir S. Bendrovės direk
torių ir darbuotojų, esu pasirengęs visiems Lietuviams
patarnauti visuose reikaluose, ar tai apdraudos, ar tau
pymo reikalais.
Taipgi pranešame visiems Lietuviams, kad šioj raš
tinėj bus atliekami visi REAL ESTATE reikalai, kaip
pirkime, mainyme, pardavime ir budavojime namų, lo
tų, biznių ir paskolų bei įvairios rūšies apdraudos. Pir
mus ir antrus mortgeČius pampinant į trumpų laikų
lengvomis išlygomis.
Su visais minėtais reikalais kreipkitės žemiau pa
duotu antrašu.

X Akademijos Rėmėjų 10 čiadienyje, 14 d. rngp., 8 vai.
kp. — D. Gasiparkienę.
vakare, Nekalto Prasidėjimo

POVILAS M. SMITAS IR CO.

ro vyrų ir moterų dr-ja į Fe
deracijos Kongresų išrinko du
atstovu: Simanavičių ir Stankelį.

X R- K. Susivienijimo 100
kp. — Antanų Peldžių.
X Labdarių 7 kp. — p. I>a-

Telefonas Yards liti

MOŠŲ SKAUTAI J
LONDONĄ

draugijų visi atstovai kitam
Liepos 29 d. į Londonu da Iš Ežerėlių gauta žinia, kad
Valdyba.
sekmadienyje tuojau po su
lyvauti tarptautiniame skau- 'liepos 24 dienų Gryvos stoty
mos turės priešseiminį posėdį
Brighton Park.
Lietuvos tų suvažiavime išvyko Lietu-* buvo pavogtas maišas siunčia
mokykloje pirmininkaujant pa Vyčių 36 kuopa laikys susi- j vos skautų delegacija Išvyko mos korespondencijos. Vagis
čiam klebonui.
,rinkimų ketvirtadienio vakare, ! Kauno rajono tuntininkas vyr. seka policija.
“R.”
Aušros
Vartų
rugp. 15 d., McKinley parko i skaut. Jonas Kuprionis, PaX Šiandien
bažnyčioje prieš Žolinės šven-(salėje, po pamaldų apie 9:3(); nevėžio rajono tuntininkas
Del geriausios rųSles
tę iškilmingi Mišparai vaka-j vai. vak. Prašome narių kuo- skautin. vyr. ltn. Žukaitis,
Ir patarnavimo, Saukit
re 7:30 vai..
j skaitlingiausia dalyvauti šia-(kiaulių tuntininko padėjėjas
GREEN VALLEY
PRODUCTS
X Ryt, delei Žolinės šven- me susirinkime, nes turime da mok. Palčiauskas ir studentas
ilsėtis Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių
lės, pareiga yra visiems ka- lykų, kuriuos būtinai reikia skaut. V. Einoris. Londone
Wm.
J. Kareiva
tulikams išklausyti šv. Mišių, aptarti be atidėliojimo. Tiki- prabus 2—3 savaites.
“R.”
Savininkas
“DRAUGAS” JUDOMUOSE Aušros Vartų bažnyčioj pir- mės gražaus būrelio. Nesivė4644 So. Paulina St.
PAVEIKSLUOSE
mos Mišios bus 5 vai. ryto, an luokite.
Žuvytė.
Tel. Boulevard 1889
PLATINKITE “DRAUGĄ
tros — 6 vai., trečios — 8 vai.
Ateinantį sekmadienį Rugp. ir iškilmingpji suma prieš iš GELBEJIMO MEDALIAI
PRANEŠIMAS
18 d. puikiame naujame Ra- statytoj į Šv. Sakramentų 9 vai.
LIETUVIAMS
Turime garbės pranešti lietuviams,
movos teatre Chieagos lietu ryto.
kad mes dabar esame paskirti par.
davinėti naujus NASH "400”, kurie
Grįžęs iš Trouville Lietuvos
viai be kitų įdomybių matys
vadovauja pasaulyje
automobilių
X Rvt broliai Marijonai
Mes
telkiamo
visiems
“Draugų” judamuose paveiks baigia metines rekolekcijas delegatas tarptautiniame gel Savininkas R. Andreliunas vertybėje.
teisingų patarnavimų.
bėjimo kongrese p. Dobkevi
Automobilių sales rulmls atdaras
luose.
savo koplyčioje vienuolynių
Užlaikau visokių auk vakarais Ir Šventadieniais.
sinių Ir sidabrinių dai
Teatro statytojo - adv. Olio apžadų atnaujinimo iškilmėmis čius praneša, kad p. Pitet, ko
BALZEKAS MOTOR
ktų, vėliausios mados
ngreso vicepirmininkas ir ge
adlo. pianų rolių, rerupesniu dienraščio “Drau- kuriose vadovauja misionie
SALES,
lbėjimo federacijos Prancūzi
<ordų Ir t.t.
Taisau
go” namas ir darbininkai ta- rius Tėvas J. Vaitkevičius,
laikrodžius Ir muzikos
4030 Archer Avenue
joje žymiausias veikėjas, pa
Instrumentus.
po vakar nufilmuoti. Filmos
Tel. Lafayette 2082
sižadėjo paskirti kongreso
buvo imamos, darbininkams
GRAŽIAI PAVYKO.
2650 West 63rd St. Chicago.
proga 3 — 4 medalius mūsų
Telefonas HEMLOCK 8380
einant pro duris ir rikiuojan
piliečiams,
pasižymėjusiems
AUGUST SPECIAL
tis “Draugo” namo pasieny- North Side. — Lietuvos Vygelbėjimo srity. Kandidatai
.
• v
/ *
Geras vamlsh ku
je. Tame “maršavime” daly- čių 5 kuopa turėjo šeiminiškų
Per visų rugtpiucio (AugUSt) ris džiuna j kejau renkami.
“R.”
vavo “Draugo” redakcijos, išvažiavimų 11 d. rugp. Jefmėnesį kas pirks musų krautu^'^u
aht
medžių
ir
v5j 100 svarų Ilammer Bro
administracijos ir spaustuvės ferson miškuose. Vieta labai
fliorų arba kliSTUKTELfiJO AUTO
thers "YVhite Lead, tas gaus Jonkų. Duodame
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MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI > MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 1500,000 00
1804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette (788-6714

