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Telefonas: Roosevelt 77 Ui

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

suartinimui su lenkais koloni
stais.
Vilniaus lietuviai su Pap
lausko ar Plečkaičio namais
SUDARYTA SPECIALĖ KARIUOMENĖ
nieko bendra neturi. Vilniuj
SIBERIJOS SIENŲ APSAUGAI
>X<ę
‘ ‘ Sekmadienis ’ ’ rašo gavęs vieni į kitus žiūri su panieka
ii
“Uk.”
tikrų žinių apio Lietuvos po ir nepasitikėjimu.
litinių emigrantų vadų Pleč
kaičio
ir Paplaasko gyvenimų
KĖSINTASI NUŠAUTI
.4^
Vilniuj ir rašoma taip; Pir
SEINŲ APSKR. VIR
BUS DIRBDINAMOS ORLAIVIAMS
miau Plečkaičio bute “Vil
ŠININKĄ
niaus” viešbuty, Kijevo g. 2
STOTYS ATLANTIKO VANDENYNE
Nr. buvo ir visas emigrantų Kaunas, VII-29 (Elta) —
iŠ*. iSjL
e •>
štabas ir “Pirmyn” redakci Pasienio policininkas Petrau
't“
BALTŲJŲ RUSŲ SUSIRĖ FRANCIJA SUTIKO AP
■
r.
ja. Dabar visa tai perkelta į skas, pernai pabėgęs į oku
e .
MIMAI SU BOLŠEVIKAIS
LEISTI PAREINI
Sokolausko viešbutį. Pats Ple puotųjų Lietuvą ir vėliau su
čkaitis butų užima G-tani vieš gautas Seinų apskrity, už šni
MASKVA, rugp. 15. — Bo- HAGA, Olandija, rugp. 14.
bučio aukšte. Interesantus jis pinėjimų lenkų naudai ir už
lševikų valdžia skelbia, kad — Keturių valstybių atstovų
priiminėja vienam iš savo ka teroristinius aktus, būtent, už
&nI
Siberijos—Mandžiurijos pa- konferencijoje Francija pagambarių, kuris paverstas jo da kėsinimąsi nušauti apskrities
sieniu pavojus didėja, nes Ma- liau sutiko paliuosuoti PareiK.,
| viršininkų p. Volonsevičių, į
rbo kabinetu.
ndžiurijoj gyvenų baltieji ru- nį.
jlJ j Kada reikalinga atlikti y- kurį paleido keturius šūvius,
sai kaskart vis dažniau imu i Šioje svarbioje Vokietijai
Čia atvaizduojama Anglijos karaliaus Buckingham rūmų parke suruoštos pra
pulti bolševikų kareivių bū- konferencijoje dalyvavo; Frapatingų misijų pas aukštes karo lauko teismo nuteistas
jos■ 'mTnrsteriTpi^ninl^ mogos’ kur pse dalyvavo naujo ministeriu kabineto nariai ir daug kitų įžymiųjų brimiriop. Teismo sprendimas jrius. Nemažas kareivių skai ncijo
nius Vilniaus lenkų valdžios
"
* .L
4«s
Lznnnoii
om
» Ir I l_r < « s
„ . ‘ , ,,
v • • td- Panašu^ amerikoniškam piknikui.
vykdytas.
čius jau ir nukauta.
Bnand, Britanijos užsienių, ■
•...r ...
atstovus, jis važiuoja slapta,
uždaram automobily. Tada jis
sekretorius Henderson ir
MONSIGN. KEALY
KEALY ŠVENŠVEN-1 /^T TTZ^ A
Kovojo dantimis
«
~
--------------- 7
lt Vow-(, MONSIGN.
SUDARĖ “TOLIMŲJŲ RY- kietijos ir Belgijos užsienių i TOJO TĖVO AUDIENV>JHLlv-ž/Wl
J E Oak gatvėje du jauni plė apsivelka fraku ir ant krūti PERKŪNAS SUDEGINO
ministeriai Stresemann ir Hynės užsikabina lenkų valdžios
TŲ KARIUOMENĘ”
CIJOJE
šikai
užpuolė
žmogų.
Tas
ėmė
Prieš kelias dienas perkū
mans. Pirmininkavo sekreto
dovanotų ordenų.
SUIMTA KELI ŠIMTAI
šauktis pagelbos. Piktadariai
nas įtrenkė į Seredžiaus val
MASKVA, rugp. 15. — So- rius Henderson.
VATIKANO MIESTAS,
ASMENŲ
sprūdo j savo stovintį auto ! Plečkaičio adjutantas Pa sčiaus, Klausučių kaimo gy
vietų valdžia sudarė specialę f Bet dar neišspręsta, kada rugp. 14. _ Šventasis Tėvas
mobilių, kuriame jų laukė plauskas gyvena Antakalny. ventojo Kazio Steponavičiaus
^‘Tolimųjų Rytų kariuomenę” iš Pareinio francflzų, britų ir j prįVatinę audiencijų priėmė
Apie dnMŠimtai federalių draugė. Tučtuojaus prie au- .Jis užima visų dviejų aukštų namus ir juos uždegė. Namai
ginti Siberijos pasienius.
belgų armijos turi būt atšau- monsign. Geraldų J. Kealy, sausųjų afogtų j užpraeitų na
tomobiliaus prišoko du polic- namų, kuriam yra apie 20 ka sudegė su visu inventoriunj
Tos kariuomenės vyriau- ktos. Gal rugsėjo pradžioje. , ,St. Mary of the Lake Semina- ktį netikėtai puolė East Chi
inonai. Piktadariams pagėl- mbarių. Du gražūs kambariai, Nuostolių padaryta, už 5,00(
sinoju vadu yra Vasilii Konrijos, Mundelein, III., rekto- cago ir Indiana Harbor sa- bon j>akilo jų draugė. Danti vienas pirmam, kitas antram litų. Namas buvo apdraustas.
ŽUVO 6 JAPONŲ
stantinovič Blucher, buvusis
■ rių.
liunus ir įvairios rūšies kitas mis ir nagais pradėjo kovoti. aukšte, paversti laukiamai
“R.”
garvežių darbininkas.
KARININKAI
j Rektorius Šventųjam Tėvui “užeigas,” kur pardavinėta Vienam policmonui rankos pi siais. Pirmo aukšto laukiama
' pranešė apie, sakomos SeUii- svaigalai.
rštų perkando. Suimta ji ir sis paskirtas emigrantams in
BOLŠEVIKAI APIPLĖŠĖ
TAČTKAV A, Japonija, ru- narijos augimų ir visų padėtį,
Kuone per naktį puolimas vienas plėšikas. Kitam pavy teresantams, o antro aukšto ; ORLAIVIAMS STOTYS
ATLANTIKE
KINIEČIŲ SODYBĄ
gp. 15. — Ties Kasumigaura
— lenkams. Toliau eina dar
Šventasis
Tėvas
dėkojo
re buvo vedamas. Galybės įvai ko pabėgti.
nukrito skrindųs militarinis orios rūšies svaigalų paimta,
bo kabinetai, sekretų ir pasi
NEW YORK, rugp. 15. TOKYO, rugp. 15. — Gau rlaivis. Žuvo G aukštieji japo- ktoriui už jo kilmj darbavi
tarimų kambariai, salionai ir
masi ir kliusė apie Jo Emi-ikeletos žimh» asmom) areštuoDu vyrai Išgelbėta
U. J. -Gielow kompanijos pre
ta žinia, kad rugpjūčio 11 d.' nų kariuomenės karininkai, irūkomasis.
nencijos Kardinolo Mundelein
. Tarp ar<‘5t™>‘>» 7™ K“s‘
Trijų aukštų bute, 3441 No.
! ridentas MacDonald pranešė
30 bolševikų raitelių persime- nėmus generalinio štabo ma
Chicago majoras Hale ir po
| Visas namas apstatytas bra
tė per Argun upę ir apiplėšė jorų gen. Otawa. Septintas HVtl ,a^’.^em”iar^os ^^te
kad kompanijos architektą
licijos viršaitis Regan. Tai- Halsted gat., kilo gaisras. ngiais baldais, sienos išpuoš
kiniečių sodybų Jarainor, Ma- karininkas mirtinai sužeistas,
jr.k^ėnkaia8
Pa"
jau
imasi darbo senai planuo
pat yra jauni) mergaičių, ku Gaisrininkai nuo užtroškimo tos gražiais paveikslais,
ndžiurijoj. Argun upė yra A‘ laimiillMĮ. '
rios saliunuose pardavinėjo išgelbėjo du vyrus, porų šu i Žmona, jos sesuo ir vaikai jamų Atlantike orlaiviam:
stočių pastatymo. Roeblinj
nų ir paukščiukų.
«
muro upės šaka.
PARVYKSTA AMBA
svaigalus.
bei tarnai turi atskirus kamSENATORIUS PROTES
jCo., Trenton, N. J., jau dirb
SADORIUS
Visa Caluniet apylinkė iš
i barius. Jis laiko sekretorių,
TUOJA PRES ŠAU
dina milžiniškus kabelius in
Suimtas dentistas
MUSSOUN1O VALDŽIA
judinta tuo puolimu.
kurjerį, kambarinę, virėjų ir
DYMUS
kariams. Stotys pliuduruo;
MEXIC0 CITY, rugp. 15.
SUSKALDĖ DVARĄ
Cook apskrities prokuroro auklę.
ant vandens. Jose galės nu
— J. Valstybių ambasadorius
ofiso agentai suėmė dentistų
Vagis padarė didelę
Paplauskas riebus, atrodo
Morr„w išvyksta keliom, „aPROVIDENCE, B. I., rusileisti skrindų per Atlantiki
ROMA, rugp. 15. — Mussosųryšy su mokslo įstaigų di solidžiu pirkliu. Dėvi auksi
klaidą
vaitėms į J. Valstybes, sako- RP; 15- T. Rh,°.da l8land *
'orlaiviai (ėroplanai). Išmėgi
linio valdžia valstiečiams iš
plomų
klastavimu.
Suimto
panius
akinius,
visada
gražiai
natorius Metcalf pasiuntė pro
43-ios gatvės gatvekary kinimui bus padirbdinta tik vie
dalijo garsi) Dori a šeimynai ma, atostogauti.
apsivilkęs.
testų admirolui Billard, kurs šeninis vagis Eddie Holder va,d<* nepaduota.
na stotis.
prigulėjusį dvarų, esantį arti
Pas Paplauskų dažnai įvyk
yra
pakraščių
sargybos
prieatliko
didelę
klaidų.
Jis
savo
Pontine pelkių, tarpe Romos 1 ŽUVO, 3 IŠGELBĖTA
šaky. Ta sargyba, įtariamus rankų įdėjo į policmono H. 0- Suimtas tėvas su sunumi sta įvairūs emigrantų ir len
Pavojingai sužeista
ir Neapolio. Dvarui prigulė
kų valdžios atstovų pasitari
laivus
šaudydama,
pavojun
lson
kišenių.
Poliemonas
buvo
bake
Blnff
priemiesty
už
Gaisrininkų trokas susidau
jo 2,500 akrų plotai.
CLEVELAND, 0., rugp.
mai. Nors namas ir didelis,
stato nekaltus žmones.
apsitaisęs
civiliniais
drabu

vagiliavimų
suimtas
C.
W.
žė su automobiliu Chieago &■
15. — Už keturių mailių nuo
bet kartais svečių nesutalpi
žiais.
Holder
uždarytas.
Bet
Hiteheoek
ir
jo
18
metų
sū

ve. Pavojingai sužeista mote
Pelee salos Erie ežeran įkri-;
PARSIDUODA ARBI
na. Vakarais ten sustoja net
UŽSINUODIJUSIOS
jo
du
sėbrai
suspėjo
pabėgti
nus.
to
orlaivis.
3
žmonės
išgelbėj
riškė.
TRAŽUI
keli kariški lenkų automobi
iš
gatvekario,
kada
jis
pakliuMAISTU
ta, 1 nuskendo.
i vo.
STREIKININKAI PUOLĖ liai. Sekretų kambariuos vyk
LONDONAS, rugp. 15. —
MiHonas vidumlesty
sta ilgos konferencijos, eina
LOS
ANGELES,
Cal.,
ru

MIESTO
VALDYBOS
Medvilnės audiminių savinin RYTŲ VALSTYBES PA
mųjų reikalų svarstymai, f Apskaičiuojama, kad į Chi
gp.
15.
—
Surengtuose
karo
Susprogdinta
bomba
NARIUS
LIETĖ
VĖTROS
kai sutiko pasiduoti arbitra
tuos pasitarimus atvažiuoja cago vidumiestį kasdien ineimotinoms pietuose įvyko ne
žui. Artimiausiomis dienomis
na ir išeina vienas milionas
Ties B niek Sales and SerNFAV ORLEANS, La., ru ir pats Plečkaitis.
gal pusė miliono darbininkų
NEW YORK, rugp. 15. — laimė “American War Mo-'i vice Co. butu gatvaitėje, 702
žmonių.
Žinios, kad Plečkaičio ir
baigs streikų.
Rytų valstybes palietė vėtra, thers’” kliube. Maistu užsi Madison st., Oak Park, su gp. 14. — Miesto valdybos
lietus, žaibai ir vietomis ledų nuodijo 22 asmenys, iš kurių sprogdinta bomba. Keli auto rūmuose miesto komisionie- Paplausko sąjunga skyla, ne CHICAGO IR APYLIN
BULIUS SUBADĖ MOTE kruša. Visur atlikta dideli kėletas pavojingai. Spėjama, mobiliai sugadinta pralužns ' rius puolė streikuoju gatve- turi pagrindo. Jos skleidžia KES. — Saulėta; popiet kiek
pietums panaudota sugedusi
I karių tarnautojai su savo ša mos tam tikrais sumetimais ir šilčiau.
nuostoliai.
RIŠKŲ, ARKLIUS
mūro sienai.
mėsa.
lininkais. Vos-ne-vos policija jas diktuoja lenkai, kurie už
apsaugojo komisionierius.
savo pinigus duoda ir plečVALENCIJA, Ispanija, ru- UŽTIKRINTAS 5 DIENŲ
Radlo vedėjas pagrobtas
PINIGŲ KURSAS
Nubaustas buvusis bailffas
gp. 15. — Skiriamas kovai
DARBAS SAVAITĖJE
Užvakar vakare du nežino Valdybos rūmuose kilo pa- kaitininkų sąjungai kryptį.
vietos arenai jaunas bulius
J. Spenelis, buvusis krimi mi vyrai, pasivadinę detekli- siauba, gi kai-kuriose miesto
Ne visada tačiau Paplaus
Lietuvos 100 litų
$10.00
pasprūdo iš aptvėrimo ir lei NEW YORK, rugp. 15. - nalinio teismo bailifo padėjė vais, pagrobi* radio vedėjų dalyse riaušės. Daugelis are ko namas tarnauja sausiems Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
dosi miesto gatvėmis. Kol su- “Building Trades Employers’ jas, už gelbėjimų vienam ka (operatorių) L. D. Coman iš štuota.
j pasitarimams. Ten taip pat
Francijos 100 frankų 3.91
gautas, jis subadė vienų mo- Association” 60/XX) darbiniu liniui pabėgti iš apskrities Inter-City Radio
Miesto komisionieriai iš i ruošiami įvairūs pasilinksmiTelegraph
Belgijos 100 belgų
13.89

Sutarta Paliuosuoti Pareinį

KAIP GYVENA VILNIUJ
PLEČKAITIS IR JO AD
JUTANTAS PAPLAU
SKAS

j||į§

,

teriškę ir tris arklius arkli kų pripažino ir užtikrino pe-' kalėjimo
teismo nubaustas Co. ofiso, Laivyno prieplau- sprendė
riaušininkų
nkių dienų darbų savaitėje.
vieneriais metais kalėjimu.
koje.
dėje.
patraukti tieson.

_

__

/

v»>

vadus nimai, draugiškos vakarienės.
'Namas tarnauja ir emigrantų

Italijos 100 lirų
5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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DRAUGAS

Ketvirtadienis, Rugp. 15, 1929'

kia) savo atsakomybę, kokią Dievas jiems už
deda. Tą atsakomybę tuomet paima mokykla.
Uolna kasdien, l*akyrua sekmadieniu
jei katalikų namai turi religinę atmosfe
PRENUMERA.TO8 KAINA; Metams — $1.00, Pa
Pęr Lietuvos Vyčių 17 Sei- ninkė, kad ateinančiame arba
rą (yra pilnai katalikiški), tuomet ir ją vai LEGIONAS IR KONGRE
Av-gi
tai
butų
di
i-a
’
;
‘
nrkkšt Metų — $2.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
mą, Cleveland, Oliio, “Drau- kitame Sus-mo seime tas nukams mokykla, kuri laikinai pavaduoja na
iHnsstul — 75a Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
SAS.
tas
Kongre.
ui
pasku
ti kelio- >go” raporteriui teko garbės tarimas nebus atšauktas?
lų — $4.00, Kopija .02a
mus, turi tęsti vaikų auklėjimą toje pat dva
liką milionų: dolerių. Butą į- pasimatyti su p. P. P. Mulio- Į — Nieku budu. Kad atšauBendradarbiams lr korespondentams raitų negrųsioje, mokyti tikėjimo tiesų. Tėvai, kurie pa Rugsėjo mėnesiu Amerikos
■Ina, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam
įuošta daugiau ligoninių, pa- yo, Susivienijimo L. R. K. A. kus nutarimų, pirma reikia
Skalai patto lenkių.
laiko katalikišką dvasią namuose, negali ne Legionas (buvusiojo kuro ve
tys paliegę butų geriau ir sau- (jentro Valdybos prezidentu, nariams užsidėti speciali mo
ReCaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL
paisyti to, kokioje atmosferoje yra vedama teranų
organizacija)
turės
kasdltn.
giau prižiūrimi. Nors tuo bu- Užklaustas, kaip žiūrįs į L. R kesnį tam reikalui, kol to ne
mokykla, kurią lanko jų vaikai.
metini
suvažiavimų
mieste
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavo*
du butų atsimokėta jiems už ję Federacijos klausimų, p. P bus Sus-mas neturės lėšų moKatalikų vaikams mokykla turi būti ka Louisville, Ky.
jų patriotinius žygius.
P. Muliolis atsakė:
kesniui į Federacijų. Iš to
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 6 talikiška pilnoje to žodžio prasmėje.
♦šis suvažiavimas busiąs re Dažnai tenka matyti laik
vai. po piet
Katalikų Federacija, mano lllatote, kaiP neteisingai kaiMes lietuviai katalikai negalime skųstis, kordinis, rašo angliški i a ik-! naščiuose,
kaip paliegę karo
,
manymu, mums, lietuviams ka
kad mes tokių mokyklų neturime. Jų turime.
raščiai.
Legionas iškelsiąs ' veteranai žudosi. Visuomenė
Turime ne tik pradines, bet ir aukštesnes. Y- i
lalikanis, yra kaip ir Uniklausimą, delko Kongresas at- stebisi, bet nepakyla iš kon“DRAUGAS”
Ji jungia krupač Chicaga ir apylinkės tuo reikalu gerai y
ted States
sisako rūpintis paliegusių ka- greso reikalauti jiems pagelvon visas musų draugijas ir
LITHUANIAN DAILY FKIEND
ra aprūpintos.
ro veteranų likimu. Sergančių bos.
organizacijas. xFederacija
praKadangi mes esame lietuviai, todėl musų •
T
uiiitmuavijan,
cucicmju [uuPubllahed Daily, Ezcept Sunday.
...
•
,
,
,
,•
x
--i
iii
•
veteranų
pagelbai
Kongresas
spėjama,
šių
metų
Legiono
.
x
.
,
.
vaikai privalo lankyti lietuvišką mokyklą. Jei , . ,
*
.
eityj, kaip amome, yra atlikus
SUBSCRIPTIONS: One Year — $0.00, SU Montbs
,. , .1 v. , /„
..
\
; x ,• .atsisako skirti keliolika mibo- suvažiavimas pažadins visuo, , V, . L.
— $2.50. Three Montbs — $2.00. One Month — Tie
didelių darbų, ypač kurianties
lietuvis nežinotų delko, jis menkas butų lie
IBurope — One Tear — $7.00, SU Montbs — $4.00,
nų dolerių. Bet tas pat Kon- menę paliegusių karo veteraOopy — .02c.
Lietuvos nepriklausomybei. Ši
tuvis. Gėda tiems tėvams, kurių vaikai lietu
gresas kuouoliausiai rūpinasi nų šelpimo klausimu. Jei KonAdvertlsins U "DRAUGAS” brings best rssuHa
to fakto niekas negalės užgin
vių kalbos neišmoksta, lietuvių istorijos ne
Adrertising rates on applicatlon.
patarnauti sausiesiems fanati- gresas nesiskaito su Legionu,
čyti. Tačiau šiandie ji neturi
pažįsta.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago.
kams ir neįvykinamajai pro-j*s skaitysis su visuomene. Ir
lietuviuose didelės reikšmės,
Lietuviai įsteigė ir užlaiko lietuviškas ir
lubicijai vykinti kas metai, tas paliegusių karo Veteranų
o neturi dėlto, kad trūksta
katalikiškas mokyklas tam, kad palengvinus
skiria po keiiasdešimts milio likimo klausimas šįmet būti
tėvams išpildyti savo pareigas tikėjimo ir lie
jai veikėjų, o labiausia stip
nai turi būt išspręstas.
nų doleriij.
tuvybės žvilgsniu. Kas tomis mokyklomis ga
raus pagrindo.
1
Kelinti
metai
Legionus
po
—
Kokį
pagrindą
tamsta
tu

lėdamas nesinaudoja, tas savo pareigų neiš
P. P. MULIOLIS
kiekvieno suvažiavimo klabina PATENTAI IR IŠRADIMAI. rite mintyje?
ŠIOS DIENOS ŠVENTE.
pildo.
Kongresą, ka.l jis atsimintų
Tat, pagalvokime.
— Lėšas. Neturėdama jų Fe ' SLRKA. Centro Prezidentas.
Tliomas
E.
Robertson,
Pa-Į
paliegusius ha»-> veteranus. Ir
Šiandien Katalikų Bažnyčia švenčia Šv.
tentų ofiso direktorius, per ra- deiacija liegali savo rolės loš- kurįe Federacijos veikėjai įtaligšjol iš to nike neišeina.
Panelės Marijos Ėmimo į Dangų šventę. Tai
GARSAS’’ BUSIĄS IŠKELTAS.
ti ir per tai nustoja lietu ria mus esant Federacijos
Nežinia kokiu priemonių < dio patiekė sekančią prakalyra visiems katalikams privaloma šventė, ku
viuose autoriteto. Puikus da priešais.
apie Amerikos patentų sis
ri yra brangi visiems ištikimiesiems Dievo.
L. R. K. S. A. pirmininkas pranešęs šįmet imsis Legionas, kad gau- pelę
lykas yra geri norai, bet jų
temą.
Ar reikalinga FederaciMotinai.
Penn. 4 apskričiui, kad “Garsas” iš Brookly ti iš Kongreso reikalingos
A
"»ikoj
neužtenka,
reikia joj <laryf, reformos.
Tarp kitko jis sakė, kad pa
Ši diena mums primena tris begalo di no vis-gi busiąs iškeltas. “Garse” dėl to ra- paramos. Spėjama, kad šįmet
turėti lėšų tiems norams sk
J
Manyčiau,
reikalinga,
tentų
sistema
nebuvo
įsteigta
suvažiavimas
tikrai
pažadins
delės malones, kokias Dievas suteikė savo mo i soma:
leisti.
nes šiandie ji, kaip minėjau,
tinai, būtent: jos šventą mirtį, paėmimą į dan
“Antanas Muckus užklausė Pildomo Ko visuomenę karo veteranų nau tam, kad apdovanojus išradė — Kas buvo p. pirmininkė Į neparodo didelio savo veį_
jus, bet Konstitucijos žodžiais
gų ir apvainikavimą danguje.
miteto, kodėl neskubina pirkt nuosavą namą da’. t
vyriausia priežastis, kuri Ka- ]dlnc>> tas mažina jos autoriteAtsiminkime karo laikus. -- “išvystyti mokslo progre talikų Susivienijimą atitraukė t.} ir> gal? delto tik treč.da]y
Po garbingo Kristaus įžengimo i dangų, AVilkes Barre, Pa. ir organą “Garsą” perMarija pasiliko ant žemės apie dvidešimts kraustyt iš Brooklyn, N. Y. į AVilkes Barre, Imamienij? tada kareiviauti są”.
nuo Federacijos?
musų kolonijų jos skyriai gytris metus. Yra manoma, kad Marija gyveno Pa. Seimo buvo nutarta, tai kodėl nėra pildo jauniem.-, vyrams Kongresas Beveik kiekvienoje Europos
— Lėšos. Labai klysta visi, vuoja. Vienas, kitas straipsnis
iki septyniosdešimts dviejų metų amžiaus.
ma? Atsakymą duoda Susivienymo Preziden iv tuometinė valdžiai žadėjo šalyje išradėjas turi mokėti
propagandai
Marija, kaipo Dievo Motina, buvo be jo tas p. Muliolis.’Yra dedamos pastangos Sei kuopilniausių savo paramą ir už patentą taksus, nepaisiant kui*e lnan°> kad K. Sushieni- laikraščiuose
jimas
tarp
sau
ėmė
ir
pasitrauveik
nieko
nereiškia,
įtakos
kios nuodėmės. Del to Dievas taip ir sut mo nutarimą išpildyt. Namas nužiūrėtas, ir paaelbą. Tegul butų drįsęs ar jis padaro išradimą, ar ne.
kė. Ne. Priklausymas Federa- nedaro. Mano manymu, Fedevarkė, kad tas kūnas, iš kurio pats Kristus duotas pasiūlymas, kiek manoma namas ver kas nors nelemtai atsiliepti Kaiknriose šalyse taksai pa
cijai Susivienymui kas met racija turi stengtis įgyvendingavo. savo kūną ir kraują, neturi pūti žemėje. tas, bet savjninkas da nesutinka
pasiūly apie tuos kareivius. Jie visi didinami kasmet* Išradėjas pa
kainavo 1000 dol. Tai nemaža t} praktikon, kad kiekvienas
Hevąs Jį paėmė į dangų. Marijos nekaltas mu. Prie to reikia žiūrėti, kad būfiS galima buvo karžygiais kada Franū- turi matyti,, kad .išradimas papinigų stirna, kurią ture-' lietuvis katalikas jos iždan
prasidėjimas ir į dangų paėmimas labai ar mažiausia kaina nupirkt ir kitokios dar ap jos plotuose grūmėsi su prie dirbtas. Jeigu išradėjas netur
jo sumokėti Sus-mo nariai, kas met mokėtų bent po 1 centi ritasi. Del to katalikas, priimąs pirmąją linkybės yra, kad neįvestinus perdaug pini šu, kada liejo kraują ir gėrė tingas, neužsimoka taksų ir
Pasirodė, kad tų lėšų jau ne-; tų. tada ji pasidarytų stipra,
tiesą, priima ir antrąją.
gų. Tikrina, kad greitu laiku bus namas nu nuodingąsias dujas arba pra nepadaro išradimo paskirtam
laike, bite išdirbėjas gali var- užt™k» visll Pusi'l reikalams galinga, autoretinga ir pa
Dievas Mariją be galo išaukštino. Ją pirktas ir organas perkraustomas iš Brook rado girdėjimą nuo ccakstoti patentuotą išradimų ir įprupinti. Tas ir buvo vvriau- siektų tikslą, kokį yra užsiuiingo armotų baubimo,
dangaus karaliene pastatė. Visiems krikščio lyn, N. Y. į AVilkes Barre, Pa.”
>sia priežastis, delko Sus-mas brėžus
savo
Konstitucijoj
nims katalikams tenka džiaugtis tokiu žmo
Tokia žinia Brooklyno tikėjimo 'priešai
Bet baigėsi karas. Iš kovos neturi mokėti išradėjui.
i pasitraukė nuo Federacijos. (skyrius VI, paragrafas 4).
gaus prigimties išaukštinimu. Tam ir šią labai džaugiasi. Bet tų apylinkių katalikai ža laukų gryžo daug paliegusių ,,J. A. Valstybėse bile iu.o- Beil.io. bp t0> nepamirilti, ka(|
Šimetiniam Federacijos Kon
šventę šiandien apvaikščiojame.
dą be laikraščio nepasilikti. Esąs sudarytas ko karžygių. Kaip valdžia, taip gus, kuris išrado arba atrado mušų centralinės fraternalės
gresui linkiu viso labo, kad
mitetas, kuris ieško priemonių kito katalikiš Kongresas juos pamiršo. Su. naujų arba naudingą mokslą J organizacijos yra
valdžios jis visais žvilgsniais pavyktų
LAIKAS PAGALVOTI.
ko laikraščio išleidimui.
teikė jiems paviršutine pagal mašineriją, bile naują ar nau Į priežiūroj.
ir duotų kuodaugiausia nau
dingą pataisymą, arba bile
bą ir tas . avo viskas
— Ar nemanote, p. pirmi- dos.
Neužilgo prasidės mokslo metai. Laikas
Musų socialistų vadai, bekovodami prieš
Legiono valdyba pauuod.: kokį išradimą, gali gauti pa
tėvams pradėti galvoti apie parinkimą savo kapitalizmą, patys kapitalizmo liga apsirgo. statistiškų ž nių. Pa:71111, ka.3 tentą arba apsaugoti tą išravaikams mokyklos.
Del to ir socialistų sąjungą amžinu miegu jau tūkstančiai: s paliegn h, karo dimą patentu. Išradimas jo y. įduoti kitam tokiam ir tokiam p ra daug svetimtaučių išrad?veteranų ika.'tose ■ : valdžios ra per septynioliką metų. Jis Į^a/kuk
kas n"°rs peržen- jų, mus salis pavadinta “šaKatalikams, tur būt, šiuo klausimu daug užmigo.
įišlaikomose ligonines:
’ra !liuosas parduoti patentą, jeiteisę, išradėjas gali pis išradėjų”.
kalbėti nėra reikalo. Jie gerai supranta savo
teisybės teismo keliu, j
‘Beveik kiekvienas pilietis
pareigas, auklėjant savo vaikus. Be abejo,
liekas negalį vartoNew Yorko “AVali ątryeio sarkkos” ir vėl vietos. Kai kurios ligonines gu nori. Niekas
Svetimtaučiai išradėjai.
Juori būti išradėju” — sako
jie supranta, kad tada, kai vaikus išleidžia prarijo bilijonais dolerių. Atsargiai su abejo- ! užg’ ustos tais ne ., niinuai.-, ti to išradimo be jo leidimo.’
*
1
(Tąsa nuo 5 pusk)
j pacientais.
į mokyklą, jie laikinai suspenduoja (pertrau- linais “stakais.”
'Bet jis savo teisės gali par- Gal todėl, kad šioje šalyje1
ii

L. R. K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS

t

DIENOS KLAUSIMAI

ganymų. Tai yra Dievo valia, kad mes
smarkiai dirbtume ir ypač rūpintumėmės
savo sielos reikalais. D kas rūpinasi sielos
reikalais, tas taipgi neužmiršta ir savo
kūno reikalų.
Be to, kiekvienas žmogus žino, kad
šiame pasaulyje nedirbdamas nieko ne
pasieksi. Dėlto darbas vra toks dalykas,
be kurio žmonės negali apsieiti. Darbas,
rūpestingai atliekamas, veda mus į am
žinų laimę. Tik šis darbas privalo būti
atliktas su gera intencija. Moteriškė, kuri
plauna grindis, kartais, atlieka, didesnį
darbų Dievo akyse, negu didžiausis dar
bininkas, jei jis neturi geros intencijos.
Gaila, kad mūsų laikais šis dalykas yra
daugelio žmonių užmirštas. Beveik visi
darbai yra dirbami tik dėl žmonių ti
kiu. Pirkdami kokį dalykų, mes veikiai
jmmatome, kad jis yra gražus, dailus,
bet tuojau lūžta, plyšta ir įrsta. Delko
taip via? Delto, kad- kiekvienam darbi
ninkui rūpi tik paviršutinai dirbti, o ne
kaip reikiant darbas atlikti. Jis nori trum
piausiai dirbti, o daugiausia atlyginimo
<lėjau ant drobės. Aš jokio gražumo prie t niekas kitas, kaip tik Dievas.
Jis kviečia visus žmones į darbų. Jis už savo darbų gauti. Jis užmiršta, kad
vaiko nepridėjau l>et tik ištraukinu tų
nori, kad visi dirbtų ir gamintą sau iš- Dievas draudžia skriausti kitĮis ir savo
grožybę, kuri jame buvo.”

Mūsų katalikiškų mokyklų mokyto
jos, kaip šis tapytojas, ištraukia iš vaiko
prigimties tų, kas buvo Dievo įdėta. Tai
gi tėvai, kurie nori, kad jų vaikuose
spindėtų mūsų Išganytojo puikiausia
klusnumo pavyzdys ir kad jie taptų pana
šesni į Jį, privalo juos siųsti į katalikiš
(Tąsa)
Vienas tėvas norėjo nutapyti savo kas mokyklas.
V. Darbštumo Mokykla.
sūnaus paveikslą, kuris jau buvo gerokai
Kas mūsų nežino iš šv. Rašto, kaip
apeiieidęs. Jis nuvedė jį pas tapytoją ir
susitarė apie sūnaus paveikslo nupiešimą. vienas vynuogyno savininkas samdė dar
Tas palaidūnas nebuvo gražus. Tačiau jis bininkus. Jis samdė juos anksti ryto ir
kasdien ėjo
tapytoją. Už kelių savai siuntė į savo vynuogynų. Jis manė, kad
jau visi yra nusamdyti, bet, štai, tąip
čių paveikslas buvo nutapytas.
Visi žmonės stebėjosi šiuo paveikslu nebuvo. Jis vėl išeina apie trečių valan
ir klausė tapytojo: “Kaip tai, Tamsta ga dų išžiūrėti, ar da ras darbininkų be dar
lėjote iš tokio vakėzo nutapyti tokį pui bo. Kaip tiktai ir randa! Taigi ir jiems
sako: “Eikite ir jūs į mano vynuogynų ir
kų paveikslų? Kų jums reikėjo daryti?”
Tapytojas atsakė: “Štai, kų aš da kas bus teisingu, aš jums duosiu.” Bet
riau. Tapydamas jo paveikslų pasakojau Jis da išeina ir šeštų ir devintų valandų
jam linksmas pasakas, .lis manęs klausė ir da randa stovinčius ln> darbo, kuriems
ir aš mačiau jo veide visų, kas tik gra taipgi sako: “Ko čia stovite visų. dienų
dykinėdami... Eikite ir jus į mano vynuo
žaus randasi jo širdyje.
Taigi aš visų šitų pagavęs greit pa- gynų.” Tas vynuogyno savininkas tai vra

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
PAMATAI.
-- - - - - - Rag0 j. j,- - - -
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blogu darbu patį save žeminti.
i
Dėlto yra labai svarbu iš anksto pa- Į
mokinti vaikus sąžiningai darbus atlikti,
Jiems reikia priniihti, kad mes blogai j
dirbdami nepildome savo priedermių ir '
žeminame save.
j
Savęs pagarba sulaiko žmones nuo
daug blogų darbų
Vienas artistas devyniasdešimt.s kar
tą vaidino tą pačią rolę. Kartą vaidi
nant, visai mažai buvo žmonių teatre. Bet
jis taip puikiai vaidino, kad vienas žmo
gus i>o vaidinimo norėjo jam padėkoti
h- šio to paklausti.
Taigi jis nuėjo ims artistą ir tarė:
“Tamsta labai puikiai atlikai savo
rolę, kad ir nedaug teatre žmonių buvo.
Ar-gi Tamstos ūpas nebuvo pagadintas,
kai matei daug tuščių salinių?”
“Ne”, — atsakė artistas. — “Tenai
laivo viėtirts žmogus dėl kurio man rei
kėjo pasistengti ir vaidinti savo rolę
kaip reikiant.”
“D jei manęs nebūtų buvę, tai kaip
tada bulėm vaidinęs!”
T šitą artistas greit atsakė:
“Tai dar aš pats bučiau buvęs.”

I

Tai puikus atsakymas, šis žmogus
pats save gerbė ir delto jis gražiai savo
darbą atliko. Tokiu budu reikia ir vaikus mokyti save gerbti ir dirbti darbų
kaip reikiant.
Darbas gerai dirbamas tobulina žmogų. Jis stiprina jo valią, švelnina jo sųžinę ir mokina kantrybės. Vaikui turi bū
ti išaiškinta, kad jam reikia dirbti ne
dėlto, kad liepta, bet delto, kad, jis tar
naus Dievui, išganys savo sielą ir slinaudos darbui tų jėgų, kurią jam Dievas
davė.
Kiekvienas vaikutis jaučiasi, kad tu
ri nepaprastos jėgos savyje. Jis ieško
ja-ogos tų jėgų sunaudoti.
•Smiovės jaunimas savo jėgas eikvo
jo dvikovose, mušyse ir puotose, šiandien
jis išblaško jas teatruoši', žaidimuose,
kortose ir įvairiuose' išvažavimuose.
Gaila, kati mūsų laikais jaunimas
sunaudoja šias jėgas tokiems negeriems
tikslams. Jie nenešu jam pačiam jokios
naudos ir neatneš žmonijai gerovės. Daž
rni jaunimas žūsta dalyvaudamas juose.
(Bus daugiau)
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Aš nemanau, kad kas abejo
tų apie reikalingumą lietu
viams prieglaudų. Vargu kas
galėtų užginčyti, kad mums
Žydinčios akys žvilgsnių ne
Prof. Kampininkas
nė senelių, nė vaikų prie
gaili,
nereikalingos.
Žydinčios lūpos dega švpsniuo glaudas
Kas
priešingai
sakytų,
se...
toks, ištikro, nežinotų ką jis
Sūriai kiaušiniai, ger’s apeti
kalba.
tas,
Kad geriau įsitikinti, rei
Beskėse dešros ir pyragaičiai.
kia prisižiūrėti arčiau gyve
nimui. Nereiks ilgi) tyrinėji
Užl tankių krūmų, kur nieks
mų, kad pastebėjus, jog musų
nemato,
Geria “mėnuli” mūs jauni - tarpe yra daug ir labai daug
brolių ir sesučių, reikalingų
kaičiai,
(Pabaiga)
Geria ir kalbas. Laisvę supran prieglaudos. Kiek našlaičių
vargsta po svetimtaučių prie
Geria kiekvienas, geria kiek
ta •
vienas,
Švilpia iš krūmų puspantės glaudas, kur pražudoma jų
tautybė, kai kuriose prieglau
Geria, kam skamba dar keli
tuščios,
dose ir tikėjimas. Kiek nelai
centai.
Geria “mėnulį” mūs jaunikaimės prispausti) senelių savo
y• •
mai,
1;
Čirškia alutis ir limonadas.
dieneles
baigia
dideliame
Geria mergaitės, geria jau Už tankių krūmų, kur nieks varge ir skurde arba kenčia
nemato.
nuoliai,
1 svetimose prieglaudose, ne
Elksnių pavėsy — k ibis daly
Krykščia koketės ir miesto turėdami tokios prieglaudos,
kas;
>
»i
kurioje jiems butų jauku tau
fėjos, —
Tenai “mėnuli” skvernas pa
tiniu ir tikybiniu atžvilgiu.
Už “stalų” sėdi senos “rū
rodo,
Užtenka tik pasivaikščioti po
telės”
Didelė bonka kartais išdžiūsta. Gedi ir liūdi, galvas linguoja žmones, aplankyti prieglau
Geria, kam skamba dar keli “Rodos, dar vakar šokom suk das, kad su didesniu uolumu
ir įsitikinimu ėmusis darbo,
centai,
tinį,
Geria kiekvienas, geria kiek-j Rodos, dar vakar juokėmės vedančio prie statymo reikalingu prieglaudų.
vienas.
jaunos...
Pagaliau, nė vienas iš šian
Nūn jau mums raukšlės veidą
dien dar rodos sveikų ir jau
Beskėse dešros ir pyragaičiai,
dabina.
Sūriai, kiaušiniai, gers apeti- Rodos, dar vakar... rodos, dar nų žmonių, negalime sakyti,
kad mums patiems, ar musų
tas.
vakar”...
;»: Į
Sėdinčios poros, “stalai” pa- Už “stalų” sėdi senos “ru- ipaėh) vaikams prieglaudos nejbus reikalinga. Juk nieks ne
teles ’ ’,
kloti...
Žibančios akys žvilgsnių ne Krykščia koketės ir miesto gali pasakyti kokio rytojaus
jis susilauks. Del to, kaip gra
fėjos.
., i
gaili,
žu yra, kad žmonės rūpinasi
labdarybe. Jei kitam nesigaili,
neapleidi savo artimo, ir pats
gali būti tikresnis, kad pate
kus bėdon ir pats susilauksi
Į DARBĄ!
labdarių pasiryžimui eiti prie tokios pat širdingos paramos,
savo tikslo — prieglaudų sta kaip ir pats kad kitus rėmei.
.1: 1
Praeitą savaitę, šiame sky tymo pritaria. Daugelis su
Žinoma, einant prie statymo
riuje p. A. Nausėda, labda džiaugsmu tą žinią pasitinka
prieglaudų, Lš anksto visi tu
ringosios Sąjungos
Centro ir savo materialę ir moralę
rime gerai žinoti, kad, milžinišValdybos pirmininkas, atsišan paramą pažada. Iš to galima
ką darbą pradedame. Juk ukė į visą lietuvių visuomenę, spręsti, kad prie labdarių nu
kio nupirkimas ir prieglaudos
prašant dėtis savo darbu ir tarimo bus galima eiti. Tik
pastatymas yra dar mažesnis
aukomis prie nupirkimo ūkio, dar butų įdomu sužinoti mu
dalykas, negu jos tinkamas už
kuris yra reikalingas našlai sų draugijų bei organizacijų
laikymas. Del to, visi priva
čių ir senelių prieglaudoms kolektvvės šiuo reikalu nusis
lome žinoti, kokį žygį darome
statyti.
' įl tatymas. Bet ir čia galima su
ir kokie darbai mus laukia.
Kol kas dar nežinia, ar viltimi žiūrėti, nes ir organi
Šį darbą pradėti ir išvesti
kas į tą svarbų atsišaukimą zacijas sudaro pavieniai žmo
atsiliepė, ar ne. Apie tai, be nės. Jei pavienių didžiuma galėsime dirbdami tik tamp
abejo, savo laiku praneš pa darbą parems, parems ir or rioje vienybėje. Į jį reiks įkin
ti centro valdyba.
ganizacijos. Tik Teikia darbą kyti ne vienas kitas pavienis

Prašau Į Mano Kampelį

LABDARYBĖS SKYRIUS

Man, kaipo vienam iš lab varyti pirmyn, organizuoti.
(Tąsa ant 4 pusi.)
darių, rupi patirti musų vi
suomenės nusistatymas šiuo
STOS Į ORLAIVIŲ LENKTYNES.
aktualiu klausimu. Iš priva
čių pasikalbėjimų teko suži
'-j
noti, kad dauguma žmonių

PILNAS EGZAMINAS
16.00 TIKTAI $5.00

š

RUDENINIAME

Draugo

PIKNIKE
Sekmadienyj 9

-.t.,

August 25 d..
BERGMAN’S DARŽE
Riverside III.

LAIMĖJIMAMS SKIRIAMA
:x
;•<•
'j-./*;

-U'...

V*
.čy

35 DOVANOS

y.' >

Grieš Rinktinė Orkestrą
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DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlraas Rūmas 101<
«• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
on pietų.

PASKUTINIS, DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR
APIELINKĖS LIETUVIŲ Į LAUKUS
IŠVAŽIAVIMAS ĮVYKS:

Grįžtančios SauBės Spindulių Auksiniai
Nuvarsuotų Medžių Lapų Pavėsyje Visi
Suvažiavę Pasilinksminsim, Pasikalbė
sim, Pasisvečiuosim, Savo Laimę Išbandysim Ir Vasarėlę Atsisveikinsim.
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SPECIALISTAS
Talei nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas koki
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, ’neklsus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno lAecsamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jis neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadio — Sccpe — Haggt
X-itay Roentgeno Aparatas lr risltkas bakterlologllkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir Jeigu afi pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryž jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, lamų, inkstų, odoa
kraujo, nervų. Mrdlea reu mat la
mo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią
utsisenėjuslą,
jalkerėjusią,
cbronlėką
Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatidėlloklt neatėlą pas mana.

SUDIE. VASARĖLĖ!

Ponia Claire Mae Fahy iš Los Angeles, Cal., pareiškus

noro eiti lenktynių pirmose Nacionalės Moterų Oru lenkty
nėse. Per septynis metus skraidyti orlaiviu ją mokinęs jos vy

ras lient. Herbert J. Fahy. Lenktynių “startas” prasidės iš

Santa Ifaniea, Cal.

Pabaiga bus Clerveland, Ohio.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.
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SRBS-

LIETUVIAI AMERIKOJE

antram Šv. Antano

parapijos, tomoWitn», pav., p. Pauga, ku-

PRANEŠIMAS

jo jų pakelti ir paguldyti lo

(kraujo į galvos smegenis iš-

! piknikui, kuris buvo 28 d.'ris turi biznį ir išvežioja
von. Rytojaus rytą ūkininkas, siliejimas).
• nėpasiteiravęs apie žmonos
liepos. Kuomet pats klebonas mineralius gėrimus; p. Lutkus,
CICERO,
ILL.
sveikatą, anksti išėjo darban. PLATINKITE “DRAUOA
Kat. Federacijos 12 skyriaus nuvyko pis bulvariškius, pas' kuris užlaiko didžiausių HardPranešu
visiems
savo
drau

Motina su dukterimis nutarė
įvyko extra susirinkimas, pa ponus Anderson, Dr. Alšauskį \vare Store, ir P. Putrimas, ku
gams,
pažįstamiems
ir
visiems
tėvų pagazdinti ir nubausti už
rap. mokyklos kambary. Ja ir J. Martin, jie paklojo po ris laiko bučernę ir grosernę.
lietuviams,
kad
aš
nupirkau
Žinios.
jo nesugyvenamą būdų. Jos
me išrinkta delegatai ir nus- penkinę ir dar klebonu vedžio Minėti biznieriai nuveš iš ly
Šv. Veronikos draugija ren tatyta planai, kaip tinkamai jo pas kitus bulvariškius. Su- to visus darbininkus, o vėliau nuo p. Rasbinsko vyriškų ir uždengė motiną balta paklode
gia išvažiavimų, rugp. 18 d. prisiruošns ir viską prirengus l inkta grynais pinigais pikni- kitus žmones, kurie tik norės moteriškų drabužių krautuvę. ir, pašaukę tėvų, verkšlendaWashinglon Ileiglits, 1^ ^] busimam Kongresui.
kui $145.00, už ką klebonas į pikniką važiuoti. Manome, Taipgi laikysu vyriškų, mo mos pareiškė, kad nuo vaka
May Street. Narės ir svečiai;
rvkščio susitrenkimo motina
ir parapijonys yra bulvariš kad ir daugiau atsiras gera teriškų ir vaikų čeverykų.
susirinkite prie Šv. Petro ir! X Sekmadieny, rugp. 18 d., kiams dėkingi. Taip-gi M. Pa širdžių žmonių.
Numažinu kainas 1-3 ant
mirė. Tėvas tai išgirPovilo parapijos svetainės. Iš
Ix> P*etų labdaiių o seckienė su p. Kučienė dau
\ isų daiktų.
nepatikrino, ar tai tiesa,
ten trekas nuveš Į paskirtą kuopos įvyks susirinkimas, Šv. giausia pasidarbavo rinkda T*. B. Daukšienė sako, kad K'iečių atsilankyti ir per- j^į. n(\. ^įįio neprataręs nusiir ižėj0vietę veltui.
Antano mokyklos kambary. mos antram piknikui aukas ir jos automobilius i pirmą sitikrinti apie kainas pirm '
A food for pro“Draugo” .piknikų padaręs 3 negu kitur eisi.
Prašome nesivėluoti, nes I Malon,;kit visi labdariai atsiI
dirbdamos restorane, kur taip “tripus” ir nuvežęs 18 žmo
tein; a food for
•
{
Nuėjusios
už
valandėlės
dūk
pirmas trokas išeis pirmą, va- lankyti.
il'f t gi dirbo ir p. Stankevičienė,
mineral salts;
nių, o p. Daukša 25 dol. pali
tervs pažiūrėti kų tėvas daro,
landą po pietų. Tiek kartų
x šv. Antano parapijos ko padalydama extra parapijai
for calcium and
kęs. Ponų Daukšų sūnūs Pran 4903 W. 14 St.
Cicero, IU. lado # kloji,ne P»sil“™si- M°'
vės, kiek bus važiuotojų iki niitetas rengia labai linksmų 52 pelno.
phosphorus;
all
tina sužinojusi apie šį baisų
ciškus yra geras šoferis. Ma
penktos vai. vakare.
1 vakarą su gražiu perstatymu,
the essential elei įvykį, dėl kurio ji kaltino saX Dienraščio “Draugo” noma, kad p. Daukšai ir į an
Rengėjos.
gražiomis dainomis ir prakal
ments for health
Nesutikrmų vaisiai.
. .
__
piknikas įvyks 25 d. rugp., 5. trą pikniką nuveš da daugiau
*
1 ve, mirė
nuo apopleksijos
and strength are
bomis. Vakaras įvyks rugsėjo
Švedijoje, provincijoje Š<t- !_______________________ ______
m., Bergmans d-arže, Biverside, žmonių.
found
in good
29 d., parapijos svetainėje.
III. Ciceriečiai vėl visi ruošia
nen, netoli miesto Degebergo,
cheese. And all
Be to, bus da labai skani va
Ponas Anglickas, kuris lai
si į piknikų. Žemaičiai stoja
nesenai buvo šitoks baisus at 10 PIECE COSMETIC
the essential elekarienė. Tikietai jau padary
ko minkštų gėrimų užeigų,
Radio Stotis A J J.
j pagelbų, kad išpurdavus vi
sitikimas. Čia gyveno senas
SĖT
$1.97
ments of good
tį ir galimą gauti pas kiekvie
taip-gi ketina pats važiuoti į
This Is a Famous VIvanI Sėt and lnX Visi Ciceros lietuviai ka
sus tikietus. Šv. Antano
drauūkininkas
su
žmona,
ir-gi
jau
cludes face pow(ler, >1.00; Rouge, 75c,
cheese are found
*
I
' “Draugo” piknikų savo auto
ną parapijos komitetą. Radio
Tlssue Cream >1.00, Depllatory >1.00,
talikai sujudo, sukruto rudŠ
sena
ir
trimis
dukterimis.
Šei

Faclal
Astringent
>1.75,
Batfy
Salt
1.00,
in Kraft Cheese.
stotis AJJ pataria visiems iš gijos išrinkti vyrai apsiėmė mobiliu ir kiek galės nuveš,
Toilet IVator >1.25. Perfume >2.75. Brilllantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai
tis prie busimo Kat. Federaei
moje
buvo
nuolat
barniai.
YValue >12.00. Special prlce, >1.97 for all
anksto tikietus nusipirkti dėl- dirbti už baro. “Draugo” a- žmonių.
ten pleces to lntroduce this line.
jos Kongreso, kuris įvyks rug
pač
nesutikdavo
seniai.
to, kad antri kietų yra pažy gentas p. J. Mockus sakos ,įbus
Vardas ...................................
pjūčio 20, 21 ir 22 dd.
X Neteko dą tikrai sužino Vienų kartų seniai labai su
Adresas .....................................
’Cš’ CHEESE
mėta, kokiįvytltshi komitetas prie tikietų pardavimo. VkSiunčiame per paštą COI)
Vieni patys siūdinąs, kiti
ti, be ne tik neatvyks į “Dr sibarė ir susijaudinusi senutė,
Pinigai grąžinami, jei
tą vakarą teigia.
• šluodamas savo automobiliu augo” piknikų ir lietuvis bėgdama per grįtčią, pagriuvo
perka lietuviškas ir ameriko
nepatenkintas.
KRAFT-PHEN1X
„vie
1
ir
ki
X Pamiršta paminėti, kurie • kitus nuveš It kiti biznie- '“vengras” su “liekarstomis” ir taip prisitrenkė, jog reikė- Bea Van 580-5th Avenue, New York
niškas vėliavas, kuriomis pa
CHEESE COMPANY
puoš savo namus per Ifede- daug pasidarbavo ir aukojo riai pasižadėjo duoti savo au-'ir geromis knygomis.
raėijos Kongresų. Daug mano
susilaukti ir svečių Kongrese.
Be* abejonės, ciceriečiai yra
visi darbštus ir svietingi žmo
nės. Jie mokės kaip svečius
priimti. Taip pat turi suradę
daug kambarių delegatams
apsistoti, kurie atvyks iš toli
mų vietų.
X Moterų Sųjungos kuopa1
Pranešame, kad sekanti šių mėty lietuvių ekskursija
ruošias, kad surengus šaunų
Fėderacijos Kongreso pokilį. !
__ X Pirmų vakarą bus sulos-'
ta graži ir juokinga komedija
“Karolio Teta”. Veikalą loš
RUGPIUČIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvų dovanė
Ciceros alumnai, kurie dabar
kas vakaras mokinasi su pa
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
Rudens
laikas
kelionei
yra
smagus-.
Keliauti
j
Lieltivę
BALTIC
gelba R. Juškos, Pliiladelphi“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
AMERICA LINIJOS laivais yra patogu. Jau daugiau, kaip tu
jos operos nario.
X Praeitame sekmadienyje
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius

WEST PULLMAN, ILL

CARLCLORAS

CICERO, ILL

merica Line

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

Į Lietuvą Išplauks

LABDARYBĖS SKYRIUS

Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitų
patarnavimų.

liauti į Lietuvą dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų kelionės visi
reikalai bus tvarkoj.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
žmogus, bet visos musų drau
gijos bei organizacijos. Čia tai
ne vieno, kito žmogus ir ne '
vienos, kitos draugijos, bet vi- j
sos musų visuomenės darbas
ir reikalas. Nebūtų pro šalį gal
šį klausimų ir į viršiausios
musų organizacijos — Fede- J
racijos Kongresą įnešti, kad iš
girdus jos žodį ir nusistatymą.
Kiek žinoma, Federacijai ir
labdaringieji darbai yra labai
arti širdies.
Kalbant šiuo klausimu, gal
aš ir perdaug atsargiai kal
bėjau, o gal ir bevilčių pasė
jau. Bet, man rodos, kad klau
simas turi būti nušviestas vi
sapusiškai. Jis turi būti vi
siems aiškus. Turi būti žino
ma visi sunkumai, kliūtys, ir
t. t. Toki darbą pradedant, tu
rim žinoti kur stovim, kų da
rom ir kur nueisim. Kitaip
musų darbas gal nevisiškai
butų nuoseklus.
Butų gera ir labai nau
d$ftga, kad daugiau kas šiuo
reikalu spaudoje
išsitartų.
Kuo daugiau apie savo suma
nymą kalbėsime, tuo aiškesnis
jų nuims pasidarys ir pnulėdarni prie jo žengti, nebeturė
sime jokių abejonių.
Tat. prie darbo!
D. B.

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

Paul P. Baltutis & Co.

DRAUGAS PUR. CO.

3327 So. Halsted Street
CHICAGO,

2334 So. Oakley Avenue,

ILL.

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

Telefonas YARDS 4669
m

This Ghosf Has His Goat.

TUBBY
THtOe’S JOMtlRltf FuWWT
ABOOT THAT GUOST TUMTS IA»

TMt OLE MkUNVeo-HOUSe OP
ON 6OAT HILL HE AlCM eR MOMES
Oft AMYTMING AM Alt THE CHO&TS
l EVER HEAR0 OF INAS AUNA.VS,
FIYIM' AftOUNO. ICCKTATHINK
UP A WAY TO FINb OUT »F_
IT* A FA*E OR- AWT

ONCE. SOMEBOOT TOLI SPIOER
THAT A 6H0VT ČOUUOtf T
WUQT YOU IF HE COULON'T
StE X0O - l'M 60MNA TRY
THAT- ME8BE 'F » HlOE
IN THIS BAfZREL 1
CLOSE EN0V6H To ste
\vuAfcr IT L OP* S ŪKE

seeMiMNie' t

•

BOMPEO lAitO 60METHIM
THAT'S THE TROUBLE
VVITH THIS SC*E.C\pr>ę
VOU CMMT S6E ĮAlHECB
v VOC'IZF 601M'
'

-------------?

A

I BET That OLE GHOSt\
GETS
SURPR'SE
OF HIS LIFE HdHEN HE
SEES ThiS 8ARR.EV
\*)ALKIW' op likę

5
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ketvirtadienis, Rugp. IŠ, 1920
Kittt Dttrao?

CHIC A G O J E

T0wn ef Lake. — šiais žo

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

AKTA

Ree. *StA. Vea Buren 88St

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard

1939

A I

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
PRIE PARAPIJOS JUBILĖ V. ir O. Kavaliauskai .. 50.00 džiais prabilstu: kur dingo Patentų Ofiso Direktorius. — gydytojas m chyrcrgas
brite tos
187. MtHrtmkee Av
mus
mergaitės,
baigusios
pra

K. ir G. Bugantavičiai 50.00
JAUS.
“Tai nėra todėl, kad yra dau
Tel. Brunawlck 0624
dinę
Šv.
Kryžiaus
mokyklų?
Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl 8
K. ir A. Ignatavičiai .. 50.00
giau vietinių išradėjų. Labai Valandoa; nuo 2 lkl 7:20 vai. vak Ofiso
dienų,
lr 6:80 iki 9:20 vakare
Nedėliomis nuo 1 Htl I nl
3133 S. HALSTED STREET
North Side. — Ruošiasi, M. Stankevičius ............ 50.00 Berods, mėnuo ar du prieš daug yra šioje šalyje svetim kaadlen.
po pietų.
Antras ofisas lr Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
baigsiant
mokyklų,
mergaitės
North
Side lietuviai nejuo- V. Dargužis ................. 25.00
taučių, kurie prisidėjo prie
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
t
Netoli 461h Street
Chieago. 111.
buvo
raginamos
prie
organi

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
kais ruošiasi prie rugsėjo Mot. Sų-gos 4 kp. .... 25.00
visokių išradimų. ’ ’
Ofiso Tel. Canal 2118
vak. Antro Of. Vai.; Nuo S-6 po
Namų
Tel.
Lafayette
9*98
zacijų.
Berniukai
ir-gi
buvo
(September) 29 dienos, tai P. ir J. Beržinskiai .. 25.00
Tarpe svetimtaučių išradėjų
, piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Res. Tel. Midwa.y 5512
Šventadieniais pagal sutarimu.
yra prie apvaikščiojimo savo, B. ir U. Lingaitės .... 20.00 kviečiami rašytis į Šv. Vardo yra daug žymiausių pavardžių.
Šv. Mykolo parapijos 25 metų L. ir J. Jagielai ......... 15.00 draugijų. Ai- jie išpildė savo Tie svetimtaučiai ištikro pri
Tel. Canal 6764
Vlrglnia 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFCBAS
sukaktuvių. Jie jau pradeda A. Šadbaras ................. 10.00 pažadėjimų, nežinau. Bet čia sidėjo prie Amerikos industria
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
tų pareikšti ir savo darbais. A. Marcinkevičienė .... 10.00 kalbu apie mergaites.
lio progreso. Čionai paminė 1900 S. HALSTED STREET
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
NAMAI:
Štai, pavyzdžiui, kaikurių jau Labdarių 6 kp............. 10.00 Taip, prieš baigsiant mo sime tik kelis:
lr Ketvergais vakare
ir aukos yra sudėtos kad tų O. Jaškulaitė ............. 10.00 kyklų gerb. kun. A. Linkus John Ericsson, atvykęs iš
GYDYTOJAS,
4193 ARCHER AVĖ.
CHIRURGAS
nuotikį paminėjus kaip rei Matote, kokia graži pra gražiai ragino mergaites per Švedijos padarė daug išradi Valandas; prleS pietus pagal sutarti.
IR OBSTETRIKAS
džia. Yra vilties, kad ir tųsa sikelti į Nekalto Prasidėjimo mų. Garsusis laivas “Moni- Namuose 2-4 po piėt. ofise 6-8 ▼. V.
kiant. Aukojo sekančiai:
Gydo
staigias
ir
chroniškas ligas
.. Ii. I
ii.
Ir kaip P. Šv. mergaičių sodalicijų | tor“, kuris lošė tokių svarbių
Kun. J. Svirskas, kleb. $100.00 bus neblogesnė.
vyrų, moterų ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Dr-stė Šv. Cecilijos .. 100.00 “Drauge“, kiek laiko atgal, Sesutės — mokytojos ir-gi pri- ! rolę naminėj karėj, buvo jo iš- Tel. Hemlock 8161
Ofisas 2403 W. 63 Street
DARO OPERACIJAS
Judita Kreminskaitė .. 100.00 kieno tai buvo išsireikšta: sidėjo prie to darbo, kad mei , radimas.
Kertė So. Western Avenue
Ligonius priima kasdieną, nuo
Tel, Prospect 1028
Motiejus Bogdanavieius 50.00 “Northsidiečiai šįmet žada gaitės butų suorganizuotos ii Į Alexander Grabam Bell, at
pietų iki 8 vai. vakaro.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Rezidencija 2859 So. Leavitt St.
Nedėliomis ir seredornis tik
2485 Weet 69 Street
V. ir O. Mačekoniai .. 50.00 atmokėti savo parapijos sko- laikytus vienybės. Galop, bu* vykęs iš Anglijos, telefono tė
Tel. Canal 2330
iškalno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
las“, gal pilnai jiems tas ir vo kviesta iš Nek. Pras. P. šv. vas, ištikro surevoliucionavo Vai: 9—12 ryte, 1—4 p. p.
Nedėlioj pagal su81 tarimų
v. v. Nedėlio] susitaria.
Ofisas ir Laboratorųa
!
m
pasiseks
Įvykinti,
bet
nors
sodalicijos
vice-pirm.
p-lė
S.
mūšų
biznio
budus
ir
pradėjo
ADVOKATAI:
Ir x-Aay
! lalj tij skolų vistiek žada at- Navickaitė išdėstyti sodalici- tokių svarbių industrijų, kad /
2130 AVEST 22nd STREET
, n okt Ii.
Pas juos yra noras, jos reikalingumų ir naudin- šiandien duoda darbo daugiau į
CHICAGO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad kuogreieiau nuo jų pasi- gumų musų mergaitėms. Visos žmonių, negu bile kita indus 4910 So. Michigan Avenue
4601 South Ashland Avenue
I liuesai us. Ir, gal, ateis toji mergaitės (25) žadėjo atsilan trija.
Tel. Lafayette 5793
Telefonas Boulevard 7820
Tel. I<enwood 5107
ADVOKATAS
laukiamoji diena, kada galės kyti ir įsirašyti.
Emil Berliner atvykęs iš
Res. 6641 South Albany Avenue
11 So. I.a Šalie St., Room 2001
nuo
9
iki
11
vai.
ryte;
Tel. Prospect 1930
pasakyti;
“
skolų
jau
neturi

Vokietijos,
padarė
daug
išra|
Deja, nei viena mergaitė ne
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Valandos
2-4, 6-8 Nedėlio] 10-12
6
iki
8
vai.
vak.
apart
Vakarais
me ’
išpildė savo prižado. Reiškia, dimų. Jo išradimai telefonų nuo
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
Raporteris.
visų prašymas ir kvietimas bu padarė daugiau praktiškesniu. šventadienio ir ketvirtadienio
Ofiso Tel. Victory 6893
Office: 4459 S. California Avė.
7-9 v. v. apart Panedėlio ir
Nicola Tešla, iš Jugoslavi
vo balsas tyruose. Kame priePėtnyčios
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Nedėlioję pagal sutarti
MUSŲ RADIO.
žastis? Ar jos nemyli Panelės jos, išrado ypatingos rųšies e- OPTEMITRISTAI
lektrikinį motorų.
JOHN B. BORDEN West Side. — P. Šv. Mari Švenčiausios? Nemanau.
Garbė, sakau, yra mergai Charites J. Vanerpoele, iš
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
i
(John Bagdziunas Bordcn)
jos Dangun Ėmimo dienoje y- tėms, kurios priklauso prie Holandijos, buvo pirmas, kurs
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vaikų ir visu chroniškų ligų
ra Katalikų Bažnyčioje pa sodalicijos, nes yra P. Šv. glo- išgalvojo elektrinį gatvekaADVOKATAS
X — Spinduliai
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chieago
protys šventinti žoleles, dar lxije, ir džiaugsmas tėveliams, rP ’
Ofisas
2201
West 22nd Street
' ■
arti 31st Street
105 W. Adams St. Ra. 2117
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8226
žoves
bei
gėles,
užtat
ši
iškil

kuriems rupi vaikučių laimė. į Charles P. Sf|i&metz, visaValandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet. j Rezldenclja 6640 So. Maplewo-od
Telephone Randolph 0727
mė ir Žoline vadinama. Auš- Aišku, kad mergaitės, priklau- me pasauly praažintas kaipo
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Avenue
Tel. Repubiic 7868
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Valandos I — 3&7 — 8 v. v.
10-12.
ros A artų bažnyčioje žolelių ' sydamos prie sodalicijos, neis “elektrikos žynius“ atvyko iš
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Telephone Roosevelt 9090
pašventinimas bus šiandien po . blogais keliais.
Vokietijos toks neturtingas,
Namie: 8 iki * ryte Tel. Repub. 9800
ei. Wentworth 3000
Mišparų.
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8669
Nemanau čia plačiai aiškinti kad turėjo pasiskolinti pinigų
Rez.
Tel.
Stewart
8191
X Šiandien vakare Aušros sodalicijos reikalingumų bei nuo kito keleivio ant laivo,
SPECIALISTAS
artų parap. svetainėje Vv- kokios Naudos narės gauna. kad butų ileistafij J„ A. Valsių jtenJRin<' kuris
'
*•
w
<k# susiVfOiiMs, •''ku^vž.^nkus'plačiai tai išdės- tyU!
i J*
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
Gydytojas ir Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
LIETUVIS ADVOKATAS riaiiie bus lederacijos 19-tam'tė ir visos mergaitės suprato,
Michael I. Pupin, iš Serbi- mo, skaudamų, akių karštį. Atitai
1821 SOUTH HALSTED ST.
Seimui renkamas įgaliotinis žadėjo įsirašyti, bet ikišiol Į .l°s> pagarsėjęs išradėjas elek- sau kreivas akis, nuimu cataractus. 6558 ŠO. HALSTED STREET
2221 West 22nd Street
Atitaisau trumpą. regy3tę ir tolimą Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
Arti Leavitt Street
regystę.
ir klausoma Vyčių Seiman į-' to.prižado neišpildė. Gal lau- trikos dirvoj,
Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų
6 lkl 8:30 vakare
galiotinio pranešimų.
j kia vgsefmio Oro?
Ir šimtai kitų panašiai pa Prirengiu teisingai akinius visuose
Telefoną* Canal 2552
egzaminavimas daro
OFISAI:
garsėjusių svetitntaučių išra- atsitikimuose,
mas su elektra, parodančia mažiau 1446 S. 49 Ct.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va X Aušros Vartų vyrų ir mo-! Ne, mergaitės, bukite drų2924 Washlngton
sias klaidas.
terų
draugija,
kaipo
seniausio■
sios,
žengkit
pirmyn
ir
pasi10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
kare. Seredmais ir PėtnyčioTel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Specialu atyda atkreipiama moky
T. L. I. S.
ji ir skaitlingiausįoji parapi- rodykite, kad brangi yra
mis nuo 9 iki 6.
klos vaikučiams.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
j°je, pirmutinė šiais metais ' jums sodalicija. Atsilankykite
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
11 rugsėjo mėnesio parapijos.} susirinkimų, kurie yra lai4729 S. Ashland Avė,
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Gydytojas lr Chirurgas
12 po pletyj.
naudai nutarė rengti vienos > komi kas antrų sekmadienį
SPECIJALISTAS
REZIDENCIJA
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
Nedėliomis
Į
Džiovų,
Moterų tr Vyrų Ligų
4729 W. 12 Pi.
dienos bazarų parapijos dar-1 kiekvieno mėnesio, pirmų va(Juozas J. Grišius)
Tel. Cicero 2888
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—t po
že. Šį draugijos nutarimų re-, landų po pietų. Parodykite jog
Tel. Boulevard 7589
ADVOKATAS
.......... -......
pietų: 7—8:80 vakaro
Nedėliomls 10 iki 12
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) mia klebonas, komitetas ir vi-11929 rn. klasė lig viena amii- Pirm. A. Nausėda
Ofiso lr Ros. Tol. Boulevard 5918
TELEFONAS
MIDWAI 2889
Telef. Boulevard 2800
sos kitos parapijoje gyvuo- ja, stoja į Nek. Pras. P. Šv.
1024 Center St.
RESIDENCIJA:
6515 So. Rockwell Street
jančios draugijos, kurios vė- Sodalicijų, tuomet džiaugsitės,
Tel. Lincoln 3044
Telef. Repubiic 9723
Tel. Boulevard 1401
liau taip-gi imsis savo vardu , kad priklausote Vi,‘4 žmonės ' Rašt. P. Fabijonaitis
’rltalkyme akinių dėl visokių akh
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
po vienų bazaro dienų para- (organizuojasi,
organizuojasi į 2350 So. Oakley Avė.
pietų ir 6 iki 8 vai. vakaro
pijos naudai rengti. Tai pir-, jaunimas, tai kodėl mes turim, Ižd. Kun. F. Kudirka
Res. 3201 S. VVALLACE STREET
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
OPTOMRTRISTAfl
mos Aušros Vartų parapijoje būti be organizacijos. Tat,
ADVOKATAS
2334 So. Oakley Avė.
3343 SO. HALSTED STREET
Nuo 9:20 lki 1 vai.
pastangos su bazarais pir-1 mergaitės, nesibijokite ir ateiNuo 2 — 4 P- P127 N. Dearborn Street
DENTISTAI Valandos: 7—
AGITATORIAI:
9 vakare
miaus
rengiamais
svetainėje
kitę
ir
visos
busite
gražiai
su
Room 928
Tel; Franklin 4177
apkričio mėnesy,je persikelti džiaugsmu priimtos.
Kun. K. Matulaitis
Office Boulevard 7042
Nuo 8 iki 9 vakare
62 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. dabar rugsėjo menesin į pa
2334 S. Oakley Avė.
Omega.
Tel. Pullman 5950
rapijos daržų.
A. Valančius
X Šv. Kazimiero Akademi KLAIDOS ATITAISYMAS.
1226 S. 50 Av., Cicero, IU.
IS RUSIJOS
LIETUVIS DENTISTAS
Telephone Central 6926
jos Rėmėjų 10 skyrius į Fede
J. Dimša
Gerai lietuviams žinomu per 81
Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo
4645 So. Ashland Avenue
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
akinių
racijos seimų išrinko D. Gas- West Side. — “Astros“ 3221 Lime Street.
Ant Zaleskio Aptiekos
rurgas ir akušeris.
l«01 South Athl&nd AWhne
parkienę
ir
Jevų
Bitinienę.
kliubų
Fed.
Kongrese
atsto

M.
Šlikas
ADVOKATAS
Gydo staigias
lr chroniškas 11Platt Bldg., kamp. 18 8t 8 aukštas f.
10555 So. State St.
Rap.
vaus dvasios vadas, bet ne J.
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
Pastebėkit mano Iškabas
Tel. Canal «8ll
134 North LaSalle Stroet
jausius metodus X-Kay tr kitokius
Valandos nuo 6:80 ryto lkl 8:20 vCHICAGO, ILLINOIS
Gikis, nes pastarasis nėra Visokiais Labdarybės
elektros prietaisus.
kdaro. Seredomls nuo 9:80 iki 12 v.
DR. G. L BLO2IS
Nuo 9:30 iki 5 .vai. vak.
ryu*. Nedėllomls nėra aktetų
LecaJ Office; 1900 So. Union Avė. ATYDŽIAI PERSKAlTYKI- | kliubo narys.
kalais kreiptis į Valdyba arba
DEHTIBTAI
Ofisas ir Laboratorija
valandų Room 8.
Tel. Roosevelt 8710
Kliubietis.
Į
agitatorius.
FE
BIZNIERIŲ
BARGENUS
Phone
Canal
estą
8201
Wert 22nd Street
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Netoli Morgan Street

DR. S. A. BRENZA

DR. A. L YUŠKA

DR. J. P. POŠKA

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

n

ui....

n

'

I

DR. V. S. NARYAUCKAS

A. L DAVIDONIS, M. 0.

BR. M. T. STRIKOL

A. A. OLIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. A. ROTH

DR. VAITUSH, 0. D.

JOHN KUCHINSKAS

. DR. N, BARTOM

DR. S. A. DŪWIAT

LABDARiy CENTRO
VALDYBA

25 METjĮ PATYRIMO

J. P. WAITCHUS

J)R. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

j

JOSEPH J. GRISH

DR. S. BIEŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. V. A. ŠIMKUS

JOHN SMETANA, U. D.

DR. C. Z. VEZELIS

DR. HERZMAN

F. W, CHERNAUCKAS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 8 tiri 18 ryee
1 lkl 8 vakare

Raišing the Family - Mefluea»it>pt ĮLit.ųĮg_nm.M»f
VKELL.Pt oPu«£~f
VKOT VKBAPFavse

VO

CHUCtt

TtomeSJ)

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — II pietų lr
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Phorš
2238, arba Randolph 6800.

Tel. BransVlck 6684

DR. A.

t. QXjastB

Lietuvis Dentlstaw
1679 MILNAUKBK AVENUR
VaMndoe.. t-l 6. 1-6. 6-8:89
•ekmadienlals h- trečladlentata

Tel. Lafayette B 8 TU

08. J. 1 PAUKŠTYS
DENTISTAS X-ftAY
1193 Archer Arena.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
■d
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dieną,
Nuo 3 Iki 3 po pietų.

I-

Se

i

į

CHICAGOJE
GRAŽIAI PASITIKO
LIETUVOJE.

JĮLB
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ru

atariau

*

is? fcufcp. 15, 1929
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talikams. Mat užsitraukė dide porte, Šv. Jurgio par. kamba gausiu per vsų savo gyv.
lį darbų, kuris reikalingas visų ry.
mn.
paramos — tai bažnyčios de
B. Pranskevičienė.
Viskas pasisekė puikiausia.
bitinin koravimas. Darbas jau gero Pelno padaryta 70 dol. ir pi-

BITININKAS “DRAUGO“
PIKNIKE.
J. Ralys, lietuvių

r.i

į

šatfiulio, 20 metų vyruko, la
vonas.

Betyrinėjant paaiškė

jo, kad liepos 21 d. jis buvo

nuėjęs į Nevėžį maudytis ir
kai
pavarytas
pinigų.
kas
iš
Loveli,
Mieli.,
atsiuntė
SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ
j nigai pasiųsti Lietuvon liepos
beplaukdamas į kitų pusę, pa
interpretatorę”. Pažymi ir įNekalto
Pras.
P.
Šv.
mergai1
50
svarų
“
Draugo
”
rudeni

skendo.
“R.”
domių p-nios Rakauskienės y19 d. Ramygalos “PavasariŠ. m. liepos mėn. 29 d. 20
Juu buvo
pranešta,
kad patybę — kuklumų. “Ištiesų, niam piknikui ir rašo, kad jei čių soidalicija, nors jaunutė or- nįnkii.” beno naudai.
svarbus
reikalai
nesutrukdy!
gonizaeija,
vienok
atjautė
taip
vai. 20 min. pravažiuojantis į SKAITYKITE IR PLATIN
gerai žinomoji musų. daininin sako “L. A.”, tai gal vienin
Komisija.
Kaunu lengvasai keleivinis
KITE “DRAUGĄ”.
ke p-ni E. Rakauskienė, va telė dainininkė,
važiuojanti šių, tai ir pats į “Draugo” svarbų reikalų ir aukojo 50
Amerikoj

liaudies

dainelių

studijuoti pasaulin be pundo savo atvaiz piknikų atvyksiu*. Laiške ji doleiių bažnyčios malevojimui.
Ar tai negražus pavyzdys.
dainos menų, trumpam laikui dų. Vos pavyko įkalbėti jų nu sai rašo:
Mergaitės neatsisako ir nuo
“Skirdamas
šių* dovanų
sustojo ir Lietuvoje. Lietuvos sifotografuoti.”
“Draugo” piknikui, tikiuosi tolesnės paramos. Jos džiaugia
LIETUVIAMS LAIŠKAI
spauda jos atsilankymų gra
P-ni E. Rakauskienė rašo tuo geriausia svarbų reikalų Ui, kad gali pasidarbuoti bažCHICAGOS PAŠTE
žiai paminėjo.
“Liet. Aid.”
savo vyrui, dr. A. Rakauskui,
paremsiu. Šita yra mano pir nyčios naudai.
įdėjo jos atvaizdų ir gražų
kad jau esanti Milane, Itali
Šie laiškai yra atėję iš Eu
Nekalto Pras. P. Šv. mergaimutinė dovana “Draugo” pik
prierašų. Tarp kitko,
teisin
joj, ir pradedanti sturijas.
nikui, bet tikiuosi nebus pa- čių sodalicija gražiai veikia, ropos. Kam jie priklauso, tegai sako, kad “Amerikos
Rap.
skutinė. Be to ir pats į pik- į Kas mėnesį eina prie Šv. Ko- gul nueina į vyriausįjį paštą
lietuviai vienbalsiai atsiliepė
nikų pribūti rūpinsiuos, jei tik manijos. Narių skaičius auga. (Clark ir Adams gatvių) atapie ję, kaip apie geriausių
PRIGĖRĖ LIETUVIS VAI svarbus reikalai nesulaikys na Veikimų da labiau praplės, siimti. Reikia klausti prie langelio, kur padėta iškaba “AdKAS.
kuomet oras biskį atvės.
mie.
žiuodama Italijon

Simpatiškas —

—

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

atsineša, savo gražių pamokiniųių
visados
teikia. tas laike tam tikrų laikų, o
nūs Kotrinos ir Baltramiejaus — $2 už 10 svarų. Labai ma
paskui sunaikina.
Šeštokų iš So. Chicagos. Vai žai žmonių yra žinančių kas Del to ir jaunimas jį gerbia.
513 Dausino K.
Be to, sodalicija turi darbš
kas su kitais savo draugais tikrai yra medus, kokia jo su
514 Dadakis E.
išėjo žuvauti į minėtų ežerų. dėtis, kaip jis sveika valgyti čių valdybų, Valdyboj yra na
524 Guzevicus L.
Tas ežeras yra gilus. Ant kran ir kaip medus nuolatai varto rių, kurios pasirengusios ir
541 Mathisius Dr.
to vaikas paslydo ir įkritęs jant patampa sveikatos šalti- didžiausius darbus dirbti. Tas
543 Mockus Atrs. M.
ėmė skęsti. Jo draugai nei nis. Tų žinių suteikti savo bro ir parodo, kad ta draugija yra
548 Piekut Magdalena
veikliausių.
vienas nemokėjo plaukti ir liams lietuviams aš labai no554 Soputis Joseph
nubėgo nuo nelaimės vietos. rėčiau. Tų žinių rengiuos su-1 Sodalietės, varykite toliau
560 AVibonene Ant.
Pašaliečiai vaikutį
ištraukė teikti broliams ir seserims per pradėtų darbų.
563 Zarballa John
Omega.
iš vandens, bet atgaivinti ne “Draugų”.
564 Zelnis Peter
pavyko.
“Šiuo tarpu linkiu geriausio
565 Zemeckienė J.
APLANKĖ DUKRELES.
Vaiko tėvai gyvena 8849 So. pasisekimo “Draugo” pikni
566 Zuzin Pavei
Houston Avė. ir ten jis yra kui. J. Ralys,
Milda Apša- Si
Town of Lake. — Ponios
pašarvotas. Laidotuvėse patar ries, R. 2, Loveli, Mich.
Šaudvitienė, Merliunienė ir KĄ PAMATYSIME TEATRE
nauja graborius Zolp.

Rap.

Rap.

PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lr 1742
SKYRIUS
Fairfield Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero ?794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS I.IET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų lšdirbystės.
OF.’SAS
448 West 18 St.
Tel.
Canal
0174
SVIRIUS:
3288
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 48th Street

UNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

GRABORIUS

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
įkyrių.

__________

3319 AUBURN AVENUE

Chieago, III.

Nauja, graži k»

pas Aušros

Vai tų

klebonų,

GRAŽI AUKA.

Vlrginia 1290

Liepos 28 d. vakare antro

rajono policininkas

kas

PRANESIMAS

V/2

kilometro nuo

administracijos

linijos

BALZEKAS MOTOR
SALES,
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

krū

muose išgirdo einančių žmoAUGUST SPECIAL
mų brazdėjimų. Tamsoj nega- Ueraa vamish ku

....

.

...

.,

rl* diluna J kevalandas.

ledamas gerai įžiūrėti suriko turias
“stok” ir pajutęs, kad tie bėga, paleido į juos du šūvius.

I Bėgusieji pradėjo atsišaudyti
Į ir pasislėpė.

Tų pat dienų keli įtartini

i

asmens buvo pastebėti iš anapus administracijos linijos.

Atėjusių pora civilinių asmenų atstatę parabelius pakvieItė mūs policininkų “pasišne-

vartotl

fllorų arba klijonkų. Duodame
trijų colių brušj
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.
I St. Louis
"Dutch Boy”
whlte
'lead 100 svarų ......................... $11.50
'Pure Turpentme ................ soc. gai.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS

Nevėžio upėj rastas Juozo

sime daug vaizdų iš gyvenimo

MARQOETTE JEWELRY
& RADIO

Chicagos lietuvių. Puikus vei
kalas

(su

vitaphonu)

Marąuette Park. — Išvažia sert Song” sujaudins

“Devisus.

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
-adio, pianų rolių, re
kordų ir t.L
Taisau
laikrodžius ir muzikos
instrumentus.

Chieago Little Simphony
po piet (ne vėliau). Visi va
žinos automobiliais, kurie turi jOrke^ra gros klasinius, kon

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting
A Hardware Co.. dabar perėmė visų
bisnj J savo rankas ir duos visose šio
Manio šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Painters & Decorators
J. 8. Ramancionis, savininkas

3147 So. Halsted Street
TeL

Vlctory 7241

M. ZIZAS

du sakydama,

kad sodalicija

special suorkestraota poupuris thers ^hite Lead, tas gaus
iš lietuvių liaudies dainų. Tų! 4 colhj grymj Chinijos šerių

Komisija.

gražiai veikia.

kalbant

ir

A.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
rugpiučio 13 d., 4:40 vai. vak.,
1929 m., sulaukus 3 metų 4 mė
nesių amžiaus, A. a. Alena gi
mė balandžio 7, 1924, Chieago,
I1V Paliko dideliame nuliudime
motinų Antaniną
po tėvais
Karbauskaltė, tėvų Jonų, brolj
Jonų, 14 mėn. amžiaus lr gi
mines. Kunaa pašarvotas, ran
dasi 4511 8. FalrfleM Avė.
Laidotuvės Jvyks pėtnyčloj,
rugpiučio 14 dienų, 8 vai. ryte
iš namu J Nekalto Prasidėjimo
I’. ft. parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gėdullngoa pamaldos
už velionės sielų, o iš ten bus
nulydėta J ftv. Kazimiero kapi
nes
,
Visi A. A. Alenos Lorancaltės giminės draugai lr pažjstatnl esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti Jai paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame.
Tėvai, Broliukas lr Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

karininkų.
Liepos 29 d. išvažiuojųs į vakaro.

10 metų

jubilėjaus

Chieago, UI.
Į trumpų laikų noriu par!’ diioti 2 flatų namų geroj vie

Girdėjęs.

, Palangų.
Nufotografavęs aviacijos iš
kilmes,

Telefonas Canal 6850

Verta pamatyti 18 rugp.

daug , programų.
.
Programa prasidės 7:30 vai.

VIEŠA PADĖKA.

toj West Sidėj priešais Aušros
j Vartų bažnyčių. Savininkų ma
i tykite nuo 9 vai.

laboratorijų.

Kaila apsirgau pavojinga li

Kaina $6,500.

tai Dr. Jovaišas
patarė
Rengiasi fotografuoti ir karo
muzėjaus iškilmes. Po to va-'ntan važiuoti į ligoninę, bet aš (

F. BUDRECKIS
2322 West 23 Place

ir iš-,

į neklausiau, nevažiavau

žiuoR -į provinciją.

ryto iki 2

vai. po pietų.

šventę ir tas filmas jau pasiun
tęs į Chicagos

TIKRAS BARGENAS

Bet kaip pajutau, kad busiu

pranešimas.

snpnraližubta
,

ir jau

buvau'

Pardavimui muro namas su

visai silpna, Dr. Jovaišas ma- ice cream parlor ir mažu gro-

Manau, kad ramygaliečiams ne išgelbėjo ir dabar jau pra- ceriu. Randasi 2320 So. Leair kitiems įdomu bus žinoti, dedu vaikščioti.

, vitt St. Parduosiu labai pigiai,

'Tariu širdingiausį ačiū Dr. Ateikite pamatyti
namo ir
kokios sėkmės buvo nuo pra
ėjusio “Bunco party” (vaka- ' Jovaišui už išgydymų, nes jau biznio. Savininkų pašaukti
rėlio), gegužės

3 d., Bridge- \ maniau, kad sveikatos nebeat-i

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namą Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tet. Boulevard 8114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATnrG
Kaipo lietuvis, Netariama patar
nauju kuogeriausia
_____ 4484 80 PAULINA

MORTGECIAI-PASKOLOS

(14-21)

buvau name dvi savaiti.

Rap.

Mallavojlmo Kontraktorius
Dažų ir Popieros Krautuvė
8884 8. LEAVITT ST.
Chieago

2325 So. Hoyne Avė.

Cliicagiečiams
vo filmavimo tlarbų Sako, de A. Vanagaitį.
monstravęs paveikslus Gene- dabar retenybė girdėti Vana-

ralinio Štabo kapitono namuo-

PETRAS CIBULSKIS

J. BALSEVIGIS

dainuojant

Telef. Hemlock 552$

Telefonas Canal 7218

Dabartinis laikas, tai svar LAIŠKAS NUO P. J. MILIO. lainų melodijos užrašytos Ciur šepetį dykai
biausias townofleikieč.iams kalionio, Šimkaus ir Vanagaičio
Pristatom visur.
Liet Filmų B-vės valdyba
Matysime visko, o išgirsime

ALENA LORANCAITĖ
pilrė rugp. 13 d., 1929 m. 11
vai. ryte, 12 metų amžiaus. A.
a. Jonas gimė liepos 13, 1917,
Chlcago, III.
Paliko dideliame
nuliudime
motinų Kotrinų,
tėvų Baltra
miejų, seseris Marijonų 15 me
tų ir Ju'Uonų 2 y, m. ir brolj
Andrių 5 m. lr pusbroli Izidorių
Radzevičių, dėdę Jonų šeštokų
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 8849 So.
Houston Avė. Laidotuvės Įvyks
subatoj rugpj. 17. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas J ftv. Juoza
po bažnyčių, kurioj Jvyks gedu
lingos
pamaldos
už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J ftv Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse^
Nuliūdę:
Tėvai, Seserys, Brolis Ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab.
Zolp, Boulevard 5203

apie

Astraus

dieny) Ramovos teatre. Maty

z'J 1

se, kar buvo susirinkę

JONAS ŠEŠTOKAS

Ht.

Tet Boulevard 1389

arba neturi, į Palos Delis, nuo certinius pasaulinių kompozi- i
torių kurinius. Ch. L. Simpho- 2650-West 63rd St._ Chieago.
Town of Lakę. — Kiekvie
67th ir Talman Avė.
Telefonas HEMLOCK 8384
nas gali ant pirštų suskaityti,
Tie kurie dalyvavo pirmame ny* orkestrą yra vena iš gekiek mėnesių yra, kai Nekalto
Namų Statymo Kontraktorius
išvažiavime atsimena,
kokį riaušių. Ji pirmutinė ix> Chi- Per vįSQ rT1gpįuČio (August)
Statau Įvairiausius namus prieinama
Pras. P. Šv. mergaičių sodali
cagos
Simphony
orkestrą,
ša•
^įSnešį
kas
pirks
musų
krautu“good time” turėjo. Tat ir vėl
kaina.
cija susiorganizavo. Neperde važiuos.
le
pasaulinų
veikalų,
pagrosiu
100
svan}
Hammer
Bro7217 S. California Avenne
| •

A.

Graborius ir Balzamuotojas

Rockwcll

LINIJOS

p. Jonas K. Milius pradėjo sa- Dzimdzių “tėvų” art. ir kor-.p.

A. PETKUS

So.

4644 So. Paulina St.

kęs parbloškė jį po ratais,
!
šoferis, nei kiek nesustoda-

vimas Šv. P. M. Gimimo pa Vienas iš gražiausių scenos
Melrose Parke pas p-lę Ona tapnos choro įvyks sekma- veikalų. Tikrai verta pamaty
Stoškiutę, 129 W. 33 avė.
ditenyj, rugp. 18 d., 1 vaL ti.

3307 Auburn Avenue

4424

Savininkas

kabino jo rūbus ir kiek pavil-

rodytas 18 rugpiučio (sekma

gavo laiškų iš Lietuvos, kad gyvų

Pataimavlmas
visose
Chica
gos dalyse Ir
priemlesčuoeeGrabat
pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St.
Vlctory 408889

tėvu grįžo, užbaigę darbų iš
miesto, Toje vietoje greitai
važiuojantis automobilius už

2327 W. 23 Place.

dykai.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
patarr.avi mų.

Wm. J. Kareiva

Suvažinėtasai

4414 So. Rockwell Street
sekmadienį buvo išvažiavusios
KUR GALIMA GAUTI FED. į Pittsburgųf aplankyti savo
Pamatysime mes save pa- keti”, bet paskiau iššovę keChieago, HL
KONGRESO VAKA
(dukreles ,
sesutes Šv. Pran- veiksluose. Filmos, trauktos lis kartus pasislėpė.
“R.”
Telefonas Lafayette 4689
RAMS TIKIETŲ.
Sesutės
Kryžiaus
ligoninės
iškil

ciškaus vienuolyne,
RADO LAVONĄ
labai džiaugėsi, nes nesitikė mingo atidarymo, “Draugas”
ĮVAIRŪS kontraktoriai
Dievo Apveizdos Parap. — jo, kad jų brangi os motinėlės su savo darbininkais bus pa

gynė 2334 So. Oakley Avė. ir

BUTKUS

RAMOVA?

pereitų

Venckienė su sūnum

Kampan 46th ir Paulina Sta.
pas Pankauskienę, 2021 Canal- darys tokį tojųnų kelių.
Td. Blvd. 5203
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės port Avė. ir pas Veronika Lu
prie manęs,
patarnausiu si m patiSRožė,
kai, mandagiai,
gerai
ir pigiau košienę, 1928 Canalport Avė.
negu kitur. Kopljrila dėl šermenų
Wešt Sidėje “Draugo” kny
tykai.
CHORO ‘ĄŲTINGAS.”

Phone Boulevard 4139

plyčia

žiaus vaikinas. Jisai su savo

vos km. gyvent. Jasovų.

Šeštokas, 12 meti} vaikas, sū Kaina musų medui prieinama i

Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
tuvėse kuopiglausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt ISIS
arba 2514
1814 w. 23rd Plaoe
Chlcago. I1L

So.

28 mt. am

Del geriausios rųšies
‘ir patarnavimo, šaukit
GKEEN VALLEY
PRODUCTS
Olaells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių

žinėjo Turžėnų valse., Mura-

prie demark-

S. J). LAMCZ

Mandagus

mergės plente, negyvai suva

Turime garbės pranešti lietuviams,
kad mes dabar esame paskirti par
Turime labai uolų dvasios vertised Window” lobėj nuo'mas, nudūmė į Kaunu. “R.” davinėti haujus NASH ••400", kurie
“Šie metai bitelėms buvo
Vadovauja
pasaulyje * automobilių
Adams gatvės, pasakant laišvertybėje.
Mes
teikiamo visiem*
Pereitų antradienį Wolf eže geri. Medučio prinešė daug. vadų gerb. kun. A. lanku, ku
teisingų patarnavimų.
Automobilių sales rulmls atdaras
re, Robey, Ind., prigėrė Jonas Ir medus yra aukštos rųšies. ris į sodalieijų labai prielan- ko NUMERĮ, kaip kad šiame ĮVYKIAI
vakarais lr šventadieniais.
surašė pažymėta. Laiškus paš

GRABORIAI:

4447

automobilius 5 kilometre Uk

PRANEŠIMAI.

Hemlock 5599

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

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 1500,004.00
1804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 4781-4714

