i

Katalikai paaaullonyi turi kilnu uldavln), — jneitl J Šeimynai Ir } vl■uonienę Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. JSzaus Širdies vieSpatavlinas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padSs jums tą
apaAtaiavlmo darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite ir platinkite “Draugą.”

“Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų mint}, remia nuoSlrdžlal katallklžkas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. “Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletellžkl Jausmai.
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“Drougne” 2334 So. Oakley

CHICAGO, ILLINOIS,

Ao«n«d

KETVIRTADIENIS, RUGP. (AUGUST) 22 D., 1929 M.
CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 1, 1«T»

ENTERBD AS SECOND-CLAS8 MATER MARCH 11, 1111, AT

FRANCUZAS LAKŪNAS NORI
PRALENKTTGRAF ZEPPELINį"

ČILI RESPUBLIKOS AMR ASADORIUS HOLLYVVOOD’E

36 A COPY
TeUfonat: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
D-RO K. AMBROZAIČIO
IR P. JOCIO ŽODIS

pranešimu, buvo kaltinami
plečkaitininkai, iš kurių 15
buvo nuteisti mirti.

Gyvendami Varnių stovyk
loje mudu esava gavę daug KOVOJA PRIEŠ KOMU
NISTUS
nuoširdžios užuojautos žodžių
iš savo draugų federantų. Vi
są ištrėmimo laiką mudu jau- Kaune krim. policija sulaiįtėva Jūsų sielvartavimą deljbė tris bolševikiškos literatūĮSIVERŽĘ MANDŽIŪRIJON BOLŠEVI
'mudviejų kalinimo. Ta proga ros platintojus žydus. Pas
KAI TURI DIDELIUS NUOSTOLIUS
kai kurie draugai yra dėję ir juos kišenėse rasta kom. lai
Į aukų iš savo sunkiai uždir- kraščių “Balsas”, “Raudono
NORI PRALENKTI “GRAF PRAPUOLĖ ŠVEICARAI
-"4 bamo skatiko, kad palaikytų ji diena” ir atsišaukimų.
ZEPPELIN”
LAKŪNAI
mūsų dirbamą darbą. Atsilie Rugpiučio 19 kariuomenės
pė dėl mūsų ištrėmimo ir vie teismas nagrinės kitų trijų
PARYŽIUS, rugp. 22.
NEW YORK, rugp. 21. —
,
.
nas kitas mūsų tikrųjų drau- kaltinamų /už krim. veikimą
iii (C ile) respublikos ambasadorius Don Carlos Davila andai lankėsi Holly- gų Amerikoje ir parėmė mus bylas. Tai Juozo Daukšos, D.
Francūzas lakūnas D. Coste Aną dieną iš Portugalijos pa
krutomyjy vaizdų žvaigždžių BOStapily. Atvaizduojama, kaip jj tos žvaigž- materiališkai ir morališkai. Mačiulio ir J. Vingelevičiaus.
išsprendė stoti į lenktynes su kraščių orlaiviu leidosi skris
Sugrįžę iš kalėjimo, mes esą- Daukša, be to, priklausęs krivokiečių orlaiviu “Graf Zep ti per Atlantiką du jauni švei ..eS.. ar ai svei ina*
pelin ’ ’.
carai lakūnai, mažai ką pa
me gavę broliški} pasveikini- niin. policijai. Visi platinę kriKINIEČIAI STIPRESNI
CIVILINIAMS
MILITARImų dėl laisvės atgavimo. Vi-^nin. literatūrą.
“R.”
Greituoju ėroplanu jis šia tyrę. Tai Kaeser, 22 meti}, ir
UŽ BOLŠEVIKUS
NIAI
KALĖJIMAI
ndie leidžias į Japoniją, tie Luscher, 21 m.
siems jums, Brangūs Idėjos
Skrido
į
New
Yorką.
Buvo
siog per Siberiją. Iš Japoni
Draugai, mudu reiškiava giPERŠOVĖ BĖGANTI
TOKYO, rugp. 22. — ŽiPolicmonai pelnė pa
AVASHINOTON,
rugp.
22.
,
iaugios
ir
nuo5ild
Bausios
pamatomi
Azorų
salų
padangė

jos gi per Hawaii salas i J.
T V * 1.. j _ T •
i • v• v• •
įniomis iš Mandžiurijos, kinie
gyrimo
I iktadarių skaičius šioj ša- (įpįos> Varge ir nelaimėje pa-1
Liepos 28 d. naktį viens
se. Čia jų nesulaukta. Dingo
Am. Valstybes.
čių kariuomenė pliekia įsiveAną vakarą du policmonai ly auga, kalėjimai kaliniais reįkgtas draugiškumas yra ne- krim. policijos valdininkas pa“Graf Zeppelin” savo skri Atlantike.
(ržusią Mandžiūrijon Rusijos
M’abash gatvėje nušovė duju/^1,lstl lr Juose Jau n<‘ra sulaužomas, yra pats tikrasis stebėjo įtariamą pilietį ir padimą aplink pasauli baigs
bolševikų kariuomenę.
negrus,
kurie pasipriešino a- jvle^"
įr jokiomis gėrybėmis nepa- reikalavo parodyti dokumenNEGALI PASIDALINTI
Lakehurste, N. J. Lakūnas
Rytuose nuo Mančuli sto reštavimui. Koronerio teis-f
Tad valdžia paskelbė, kad perkamas. Jis yra išbandytas tus. Tas staiga išsitraukė rė
Coste tikisi pirmiau ten būti.
KARO ATPILDYMU
ties
bolševikai
su
dideliais
mas
policmonus
pagyrė,
nes.^ol
kalėjimai bus padidinti a- įr užgrūdintas. Del to, dėko-, volverį ir, paleidęs kelis Bu
Taigi, jo tikslas yra “Graf
Zeppelin” pasivyti ir aplenk HAGA, rugp. 21. — Tarp nuostoliais nugalimi. Bolševi- nušauti turėjo kriminalius re- rba nauji pastatydinti, pikta- darni Jums, mes pakeltu jau-'vius, pasileido bėgti. Valdini*
dariai bus paimami į milita- gmu reiškiame didelės vilties, ūkas į bėgantį paleido šūvį ir
tautinis valstybių suvažiavi ' kai nori kuogreičiau iš Man- kordus
tiriniua kalėjimus.
Įl
... I
kad tas išbandytas draugiška- jį sunkiai sužeidė. Vėliau pa^Šios lenktynės iškeliamos ė- mas pasidalinti karo atpildy- džiūrijos išsinėšinti, bet nesu
-------------------mag glaudžiau suriš mus vi- aiškėjo, kad tai esąs Šančių
Už mergaitės baudimą
roplanų pirmenybės išlaiky mu, kokį Vokietija ilgus me spėja bėgti. Kiniečiams tekę
UŽ
SAUSŲJŲ
ŽMOGŽU- 'sus sunkiems darbams, į ku-!gyventojas Švarcas, kuri įtatus turi mokėti, matyt, baig nemažai bolševikij ginklų ir amui.
George Evans, 33 m., 1847
DŽIŲ ATŠAUKIMĄ
'riuos mus šaukia ne priešų'ria komunistu.
“R.”
sis be nieko, gal bus atidėta municijos.
West Adams st., teismo nu
------------neapykanta ir ne fceršto ais“GRAF ZEPPELIN” LEI tolesniai. Britanija reikalauja
Susirėmimai seka ir kitose baustas 50 dol. pabaudos už
MADISON,
Mis.,
rugp.
22.
fra? bet visi Lietuvosi darbo ATEINANČIAIS METAIS
sau didesnės dalies ir neturi pasienio vietose.
DOSI I AMERIKĄ
savo 10 metų mergaitės bau
—- Wisconsino valstybė iške- žmonės, visa šalis,
BUS GYVENTOJŲ SU
norft nusileisti.
dimą. Jis ją, sakoma, botagu
lia oficialį protestą prieš pi
RAŠYMAS
TOKYO, rugp. 22. — Pra
Dr. K. Ambrozaitis,
mušęs.
AUSTRIJAI GRĘSIA
liečių
žudymą,
ką
atlieka
proeitą naktį vokiečių orlaivis FRANCŪZAI SUSEKĘ SE
P. Jočys.!
NAMINIS KARAS
bibičiniai
agentai.
Protestas
“Graf Zeppelin” apleido Ja
NĄ PASKOLĄ
Kaunas, 1929 m. liepos 24 d. AVASHINGTON, rugp. 22.
Prisipažino bombininkas
siunčiamas
Prezidentui
Hoo,
“L D ” — Ateinančiais metais J. Am.
poniją. Išskrido į J. Am. Val
VIENNA, Austrija, rugp... Suimtas bombininkas Bro- ver’ui ir Kongresui. Valstybė!
j Valstybėse bus pravestas cestybes per Ramųjį vandeny PARYŽIUS, rugp. 21. —,
-22. — Austrijos socialistai su wn policijai išpažino, kad jis reikalauja ne vien piliečių žu-! KARO TEISMO SPREN- ,nzas> ty; bus atIiktas ne tik
ną (I’acifiką).
Marseilles miesto archivuose
( fašistais vis dažniau įvairiose' boinbav?s ph- Bloom namus.
Iš Japonijos į Los Angeles, surastas dokumentas, iš kurio į vietose susiremia. Pati vald- Bet, 'girdi, tai daręs kitam dvmą nutraukti, bet ir žmog DIMAS GALINIO BYLOJ .»'vent»« įrašymas, bet ir
žudžius patraukti tieson.
________
,
žemes ūkio ir pramonės staCal., yra apie 5,400 mailių. patiriama, kad J. Amerikos j žia yra bejėgė, nes^ einant tai žmogui liepiant.
Tikimasi tą tolumą atlikti į Valstybės šiam miestui sko kos sutartimi, jai apribuotas
Kaunas. VII-30 (Elta). — itistika. Be kitko, bus suskai
Sąryšy su tuo suimta dar
PILSUDSKĮ KVIEČIA I
keturias paras, jei nebus ko lingos 250,000 dol. Tie pini kariuomenės skaičius. Neturė keli kiti.
i Karo lauko teismas Šiauliuo čiuoti bedarbiai.
IŠKILMES
Cenzas įvyks balandy ir tęgai revoliucijos laikais Ame
kių kliūčių.
se nagrinėjo Vinco Galinio ir
dama pakaktina? kariuomenės,
rikoj buvę depozituoti.
U-i ciitoi kitų kaltinamųjų bylą. Visi s’s dvi savaites. Tą darbą atMažesni mokesčiai
ji negali patvarkyti nenuora
WASHIMTON
, rugp. 21.
ka]tinami baKdžiamojo (likti bns rrakalingaapie 100,KITAM GARLAIVY
Praneša, kad Lake View
mų socialistų/
J. Am Valstybių lenkai,
papil(lyra„ ir pakeiti, i«» žmonili- v>r,i ir
"NMONTREAL UŽPILTAS
GAISRAS
miesto daliai einant pertakspalių
pradžioje
ca
minės
150
j,
kiekv
i
e
„am
dienoje
Yra baimės, kad Austrijoje savimu mokesčiai 20 nuoš.
KVIEČIAIS
metų „sukaktuves,
.U
"paragr. -«14,
a
mokama nuo
nuo o5 ugi
lisri o8 aoienų.
doleriu
gali užsipliekti naminis karas. bus mažesni.
BREST, Francija, rugp. 22.
, , . , i kajp miręs saugos įstatų
pun- modama
gen. Pulaski, dalyvavęs sios
TeismQ metu paaj§J Tie žmonės, kurie tai visa
MONTREAL, Kanada, ru .Valdžia neturėtų jėgų sukili
— Vokiečių garlaivy Delia
šalies revoliucijoj.
prašinės yra vadinami enupakilo gaisras. Keliauninkai gp. 22. — Šis uostas užvers mus malšinti.
Paimtas kalėjiman
tas kviečiais ir nežinia, kas
paimti į kitą garlaivį.
Lenkai į iškilmes kviečia ir klausę - “Respublikos gynimo (meratonaisJ. Kyle, turtingas nekilno
PRIEŠAI PRIKALAMI
------------------Pirm poros dienų gaisrai toliau bus veikiama.
jamų savasčių agentas, būda maršalą Pilsudskį. Nori, kad sąjungai”, kuri ruošėsi prie!
Kviečių
išvežimas
sustojęs.
'ginkluoto sukilimo ir rengė; DUKART BE SUSTOJIMO
apnaikino du francūzų garlai
AUSIMIS
mas nusigėręs važiavo auto jis atvyktų į Ameriką.
120
laivų
uoste
stovi
tuščio

vius.
------------------- 'eilę teroristinių aktų, gabenoI
mobiliu. Areštuotas ir teismo
PESHAWAR, Britų Indi nubaustas GO-iai dienų kalė
iš lenkų ginklus ir sprogsta-! SPOKANE, Mąsli., rugp.
mis. 1,800 jūreivių neturi da
ĮKURS meksikonams
ja, rugp. 22. — Afganistano jimu. Paimtas kalėjiman. Gal
mąją medžiagą. Be to, per 2L - Lakūnai Mamer ir WaNENORI GRYŽTI BUVU rbo.
SEMINARIJĄ
naujas emiras kovojamas. Ki bus paduota apeliacija.
kurjerius vedė su plečkaitini-! lk*r orlaiviu nuskrido į New<
SIS KAIZERIS
tas vienos
padermės vadas
NIKARAGUA APRIMUS
MILM’AUKEE, Wis., rugp. nkų organizacija Vilniuje, ta-|York$ ir at*al iš ten *^48
nori būti emiru ir jam gerai
BERLYNAS, rugp. 22. —
21. — Kolumlm Vyčių suva riant Paplausku ir kitais, Ši-Įbe sustojimo. Pakeliuj žibalo
Prieš laivą švilpimus
MANAiGUA, Nikaragua, ru Nekasi kariauti. Tad šiandie
Buvusiojo Vokietijos kaizerio
Chicagos upėje įvairios rū žiavime iškeltas sumanymas fruotą korespondenciją sąvokiems pristatė kiti orlaiviai,^
atstovai čia skelbia, kad bu gp. 22. — Iš šios šalies į J. ninis emiras paskelbė parėdy šies laivai perdaug naudoja įkurti seminariją, kurioje jau organizacijos reikalais. Teis- karie išanksto buvo parūpiu- |
vusia imperatorius neturįs Amer. Valstybes išvyksta 750 mą suimtus savo priešo šali švilpynes. Micbigan avė. są-jnuoliai meksikonai bus moki- mas išklausęs liudininkus ir d nurodytose vietose,
apsipažinęs su materialiniais
^re lakūnai išbuvo apie 5
noro gryžti į Vokietiją ir pa- marininkų, inėmus karininkus. ninkus už ausų prikalti prie junga iškelia kovą tam triukš nami į kunigus
Šaly
pasilieka
dar
apie
1,900
sienų ir sušaudyti.
siliksiąs Olandijoj.
Tas daroma dėlto, kad Me įrodymais, rado visus kaltais Paras *r praskrido apie 7,200
mui.
marininkų.
ksikoj kunigais gali būti tik ir jų eilę pasmerkė mirti, o n18*'11!
GAVO 30 DIENŲ
meksikonai.
kitus nuteisė mažesnėmis bau
PABRANGO MAISTAS
Suimta penkiolika
NUBAUSTAS MIRTI
------------\
KALĖJIMO
smėmis. Visi nuteisti mirti įProhibicijos vykinimo age
PINIGŲ KURSAS
"VVASHINGTON, rugp> 22.
ntai Joliete atliko kratas ir J. AM. VALSTYBIŲ AT teikė p. Respublikos Preziden
COLUMBUS, Ohio,
rugp. — Darbo departamento sta suėmė 15 žmonių.
MTLM’AUKEE, Wis., rugp.
tui malonės prašymus, kurie Lietuvos 100 litų
STOVAS OLANDIJAI
$10.00
WASHINGTON, rugp. 22. visi buvo patenkinti, ir mir
22. — 30-iai dienų kalėjimu 21. — Buvusia Ohio Univer- tistikų biuras skelbia, kad bi
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
nubausta moteriškė Jacobina siteto prof. Snook už vienos rželio 15 ligi liepos 15 d. lai
CHICAGO IR APYLIN — J. Amerikos Valstybių at ties bausmė pakeista sunkiųjų
Francijos 100 frankų 3.91
Rautenburg, 75 m., už girta-1 studentės nužudymą teismo
kotarpiu šaly maistas pabra- KES. — Nepastovus oras; stovu Olandijai prezidentas darbų kalėjimu iki gyvos ga
Belgijos 100 belgų
13.89
vimą. Jinai jau 139-tą kartą1 nubaustas miriop. Ekzekucija
ngęR arti trimis nuošimčiais
amatomns lietus, griausmai; Hoover paskyrė G. J. Gieke- lvos.
Italijos 100 lirų
5.22

Du Šveicarai Lakūnai Prapuolė

Atlantike

CHICAGOJE

Į

areštuota už girtavimą.

nuskirta į lapkr. 29 d.
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Ketvirtadeinis, Rugp. 22, 1929

RETAS ĮVYKIS.
garbingų ir svarbiausių uždavinių. Nuo tos
dienos Lietuva įėjo į pasaulio valstybių šei
Uelna kaadlen. Mtakyrue sekmadieniu
mų, kaipo visai susiformavusi viduje valstybė.
PRENUMERATOS KAINA; Metams — >4.44. Pa
PIRMOJI DIENA.
išspręsti, pradėjo vykinti Kon
Negalėdami visai tvirtinti, kad tasai
ėst Metų — $S.6O. Trims Mėnesiams — >100. Vienam
greso dienotvarkę.
Steigiamojo Seimo juridinis kūrinys butų to-j
1 Posėdis.
Mėnesiui — 75a. Europoje — Metams >7.44, Pusei Me
1. Prezidijumo rinkimai.
tų — >4.00, Kopija .01c.
bulybė, tačiau jai daromi priekaištai taip pat į
R. K. Federacijos 19 Pirmasis Kongreso žygis — į
"Y
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųvisiškai be reikšmės. Ta tiesa galima per.
fllaa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlstunčlama tam
..............................
,.
..
v.
i 'Kongresas prasidėjo stebeti- tai Prezidijumo, Sekretorių ir i
tikslui palto lenkių.
sitiknnti iš to, kad vadinamoji gegužes lo d.
.
.
* • i •
Komisijų rinkimas. Iš pastaty- i
Rečaktoriua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 Tai.
konstitucija beveik viskų, žodis j žodį nurašė,
V
kasdien.
bavo skelbta 1:30 po pietų |tųjų kamlitoų į FoderMŲo3 •
išskiriant naujus nuostatus apie Seimų, Res
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Cicero miesto salėje. Nedidelė,
Kongreso prezidijumlJ
'
publikos Prezidentų, ir kiek Vyriausybę. Tai
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki & gi, tie visi šukavimai, kaltiųimai konstituci bet dailiai dekoruota CicetoJrinJdi; pirmininkas p
vai. po piet
jos nuostatų buvo tik šukavimas del šukavi miesto salė pilna delegatų “ das Šimutis, “Draugo” redakjvairių kraštų, iš įvairių Tais- j toriuSj ir du vice.pirmininku!
mo.
lybių, nemaža taip-gi yra sve-,kun u Draugelis. ir V. DuoMums rodosi, kad senoji konstitucija bu čių. Kongreso ūpas pakilus,'^
vo galima palikti, jei nepajėgta tobulesnės geras. Visi patenkinti suruoš-1 T„
LITHUANIAN DAILY FRIEND
... , . .. .
Kongreso Sekretoriai: p-le
duoti.
Juk
ir
nauja
konstitucija
veikia,
o
vis
Published Daily, Ezcept Sunday.
ta ryto metų dvasine puota*
BUBSCRIPTIONS: One Tear — >0.00. Blz Months dėlto nei karo stovis nenuimtas, kuris varžo Šv. Antano bažnyčioje, kurio |K. Lindžaitė ir M. šlikas.
— >1.60, Three Months — 12.00. Ons Month — TBs.
piliečių laisvę ir rodo nenormalų vidaus gyve- \je tarp dvidešimties kunigų| Į įvairias komisijas pateko:
Burope — One Tear — >7.00, Slz Months — >4.00,
Copy — .01c.
Rezoliucijų Komisijų:
nimų, nei karo cenzūra nepanaikinta. Vadi garbingiausių vietų vyskupo:
Advertising ln "DRAUGAS” brings best resulta
Kun.
K. Matulaitis, p. A.
nasi, permainų del to neįvyko Lietuvos labui soste užėmė J, E. vyskupas B. t
Advertising rates on appllcatlon.
! Nausėdienė, p. V. Galnaitė ir
ir piliečių ’ gerovei.
Slieil, D: D. Jisai ne vien su. .
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
Oficiozas anuomet rašė, kad paskelbus iteiki vyskupišk^ palaiminim{1> i kun. Ig. Albavicius.
i
naujųjų busiųs grųlzintas noi malus konstitupasakė turiningų ir gra- J Į mandatų, atsišaukimų ir
Brolių Swissig farmoje, netoli Decoto, Cal., viena karvė
skundų komisijų pateko.
cijos režimas, kuris visus patenkinsiąs, visos ži{} prakalbų lietuviu katalikiš'.
blogybės ir nenormalumai pasišalins. Deja, jo kų draugijų atstovams, skatin' Juozas Vaškevičius, Marty- atvedė tris teliukus. Farmeriavnegali atsistebėti tokiu įvykiu,
.
...
,nas Kadzevskis ir kun. Pr. nes visi trys teliukai išliko gyvi, yra sveiki ir normalus.
žodžiai liko žodžiais.
.darnas prie solidaraus, istver-. .
. .
. .
i , , • •
I vaitukaitis.
Kad kuris nors režimas visus
patenkinPASIGEDO KONSTITUCIJOS.
nnngo darbo, bet taip-gi pa-,
&
tų, mes abejojame, tačiau daugumų patenkin- baigoje suteikė palaiminimų ;Bevizijos Komisija susidarė iš.- svetainėje, sudarydamas paki baigė garbingas Lietuvos ka
Kun’ Jurgio
Jurgio Paškausko, lų įspūdį. Tėvynėje prislėgtų talikų atstovas.
Rugpiučio 1 d. buvo Lietuvos Konstitu- ti galima ir visuomet reikia. Bolševikai ir i Kongresui su Šv. Sakramen-1. Kun.
varg. J. Brazaičio ir p. A. organizuotų katalikų vardu
cijos šventė, kurių dabartinė Vyriausybė pa- ( kiti diktatoriai valdo tik policinėmis priemo- tu.
Kongrese prabyla ir lenkų
sveikino jisai Kongresų. Nunaikino. Lietuvos spauda, tačiau, pasigedo ir [ nėmis, nesiskaitydami su sveikais, teisingais Po visų tų pakilios dvasios Bacevičiaus.
pavergtoji Lietuva, sostinė Vii
konstitucijos ir šventės, kurios proga katuli- i ir išmintingais tautos reikalavimais. Tačiau įgpudĮfcįų visi skubėjo į atsa Sveikinimų ir spaudos komi- rodė, kad čia suėjome nusta- nius ir lietuvių našlaičiai p.
kų dienraštis “Rytas” sako: ’
j toks regimas yra nepateisinamas, nes yra az-j'komingų
Kongreso darbų.
sija.tyti gaires, išsidirbti sekan Em. Vileišienės sveikinime.
Kun. Jer. Vaičiūnas, stud. tiems metams darbų planų, ko
Senos valstybes mini šimtmetines sukak- j arpuotos piliečių teisės, laisvės ir sustingęs, Kaįp visados> Kongresas pra
T. Poška, kun. J. Mačiulionis lonijoms suteikti to veikimo Am. Katalikų Federacija
žytas gyvenimas.
įvairiu, savo valstybės ir tautos įvyivv- I suvaržytas
-v- su malda.
tuvess įvairių,
sidėjo
ir kun. D-ras J. Navickas.
švyturius, sujungti visus ka- mane parėmė, sakė p. E. Vilei
kių.sNaujai atgimę tautos džiaugsmingai taip
Kalbėdami apie laisvės, nesame anarchiz
Gerb. Federacijos pinninintalikus vienybėn, nes be jos šienė: — ir man yra didelė
Kongreso maršalkos;
pat mini gilios praeities įvykių jubiliejus ir ! mo šalininkai. Laisves suprantame tokias, ku
lu
tuos dar nesenus atsitikimus ir reikšmingus ’ rios yra tiek Steigiamojo Seimo, tiek gegužės' aS’ un‘v
a^cias l)asa- Jonas Mikolainis ir Juozas — mes silpni. Katalikiškos'^1’^ sveikinti tos FederaciEuropos tautos tų suprato, jos Kongresų. Sveikinu jus
įvykius kurie buvo svarbus etapai bekuriant į 15 d. konstitucijoj piliečiams garantuotos, ir'k^ savo įžangos žo. į. ors ne-.Mockus.
Sostinės Vilbe kurių gyvenime negali apseiti joks pilietis ^arsiai ir švelniai kalbėjo, bet j prezįdijumui ir Komisijoms kuria savo veikimo centras. [ Pavergtosios
ir formuojant nepriklausomas valstybes.
pasveikino Kur to nėra — ten katalikus \hiaus lietuvių vargdienių varRyt, tai yra, rugpiučio pirmųjų dienų su ir visuomenė. Jeigu tos laisvės esti kada norsi V1Sa Sa e klausesi su dldehu .užėmus vietas,
kanka septyneri metai, kai Steigiamasis Sei varžomos, tai galima pateisinti tik labai svar-į d°mUaiU- Neisk®ate Jlsal ne'į Kongresų pirmininkas p. L. smaugia valdižia. Juk Bismar du, reikšdama jums didžiau
mas priėmė galutinai pabaigtų svarstyti val- biais momentais, kada gresia valstybei pavo-,pareiskęS 8aVo dzian_^mo, en’ Šimutis ir davė žodį kun. J. ko laikais Vokietijoje apie sios padėkoj nes jus man ati
stybės konstitucijų, kuri nustatė Lietuvos vai- . jus. Kas stengiasi tas laisve^varžyti ir nau-! tUZiazln0’ kuri sukėlė jamt į Vaičiūnui, vietos klebonui ii 1,000 parapijų paliko be ku darėte takų į žmonių širdis.
dymosi formų ir pagrindines normas. Pirmie- ,doti tik vienos" visuomenės '"grupės ar grupe- K°nfc1<?s0 Prad&ia> žmonių nu-, ĮęongresuĮ sušaukti Komisijos nigų ir iš 30 vyskupų tik 3 Jaučiuosi laiminga, galėjusi
neragavo Bismarko kalėjimo. pasiųsti našlaičiams į Vilnių
ji tos konstitucijos žodžiai taip skamba:
lės interesams, be abejojimo, tuo įžeidžia vi 'mos bažnyčioje, nes ji buvo pirmininkui.
pilna, o taip-gi gausus dvasiš Gražiai jisai nupiešė pakeltų Lietuvoje katalikų veikimui daugiau $3,000.00. Ir man iš
“Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos tauta, suomenę, jos reikalus ir daro jai skriaudų.
kijos dalyvavimas Kongrese. vargų ir darbų, bet džiaugėsi vadovauja Vyskupai. Kiekvie- *-en praneša, jog našlaičiams
dėkingai minėdama garbingas savo sūnų pas
Valstybės negalavimo blogybių kai kas
tangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti ieškojo Steigiamojo Seimo konstitucijoj. Blo Visų luomų žmonės susirin- to darbo vaisiais —pavyku na parapija privalo turėti Ka- padaugino valgį, kad del to
padarytas, atstačius nepriklausomų, savo Val gybės glūdėjo ne toje konstitucijoje. Visa ko į Katalikų Federacijos siu Kongresu. Nuoširdžius pa- talikų Veikimo skyrių. Į tų Jle pradėjo geriau mokytis,
stybę, ir norėdama nutiesti tvirtus demokra- pareina nuo tų, kurie yra vykdomosios val Kongresų, kad pasvarsčius sveikinimo žodžius pareiškęs, skyrių turi priklausyti visos Gerieji tautiečiai, globokite
tingus jos nepriklausomam gyvenimui pa džios priešakyje ir jų nusistatymų bei užgai bendruosius ir opiausius lietu-[ nurodė Kongresui į nustatytų katalikiškos draugijos. Kurios lliano misijų ir toliau, nes jie
visi prašo pabūti Amerikoje.
grindus, sudaryti sųlygas teisingumui ir tei dų ir geros valios. Sakoma, kas nori šunį muš vių katalikų reikalus Ameri-[darbų tvarkų ir paragino visa nepriklauso, jos yra nekatali
kiškos. Taip tvarkosi katalikų ;Juos slegia $12,000 skolos. Jei
sėtumui tarpti, ir patikrinti visų piliečių ly ti, tai ir lazdų randa, Taip ir su kottstitucija. koje, kad Tėvynės brolius mo-1 geriausiai atlikti.
gu nebūtumėte jus katalikai
gybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir do Geri valdovai ir su nelabai tobula konstitucija raliai parėmus jų kovoje už * Federacijos Kongrese daly- veikimas tėvynėje. Sudarykite
parėmę mano misijos, jau nerai tinkamų valstybės globų, per savo įgalio valdo taip, kad daugumas piliečių esti paten asmens, spaudos ir pilietinę vauja svečias iš Lietuvos, Ka- stiprų jūsų organizacijų cenTam raskite keltus į turėtume šiandie Vilniuje nei
tus atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį Sei kinti, ir valstybės reikalai gerai sutvarkyti. laisvę. Palinkėjęs Kongresui talikų Veikimo Centro atsto- ira.
gimnazijos, nei 10 prieglau
mų, 1922 metų rugpiučio mėnesio 1 dienų pri
Kitaip ir būti negali. Juk valstybė yra pi surasti opiems Išeivijos kinu- vas, kun. d-ras P. Karalius, šiame Kongrese. Dieve, jums
dų. Pagelbėkite Vilniaus lie
ėmė šių Lietuvos valstybės konstitucijų”.
liečiams, jų labui ir gerai, o ne atbulai, del simarns naujus budus ir kelius Skambus jo balsas nuaidėjo Į padėk. Valio, Kongresui. -•
tuviams kėvoti už būvį, kol
Taigi, rugpiučio pirmoji diena musų jau to ji turi rūpintis geras sųlygas gyvenimui
bus atgauta sostinė. Musų naš
nos valstybės gyvenime turi didelės reikšmės. sudaryti ir tarnauti piliečii] gerovei, saugoti
Minėdami tų Steigiamojo Seimo išlęjstų gyvenimas įvesti į konstitucinį režimų. Nenor
laičiai meldžiasi, laiko nove1922 metais tų dienų Steigiamasis Seimas, tu jų interesus.. Žinoma, pilietis, turėdamas tei svarbų musų valstybinio gyvenimo aktų gali malus teisiškas piliečių padėjimas tik silpni- na8> kaj geras Dievulis
J >2
rėdamas tautos pasitikėjimų ir reikšdamas sių ir reikalaudamas iš valstybės patarnavi me pažymėti, kad vis dėlto musų valstybės gy
skurdų pamažintų. Jus Amena
valstybę
ir
neleidžia
kuriamom
jėgom
pa

jos valių priėmė Lietuvos Valstybės konstitu mų, turi, savaime suprantama, ir prievoles at venimas šlubuoja it* tie šlubavimai neigiamai
'
• veikia ir stingina visuomenę. Laikas vidaus sireikšti.
(Tųsa ant 3 pusi.)
cijų ir tuo budu atliko vienų jam pavesti]. likti.
iiiiiiniii.- iii rflriįrmBii
nuolyno gražumas priklauso ne tiek nuo kautumėte. Bet apsieikite su ja manda
JULYTĖ. Na, gerai, mergaitės, o da aritmetikos, gramatikos, giesmių ir dai
plytų, kurios muro sienas nulipdo, kiek giai.
nų.
bar kų nors pažaiskime.
ELENA. Ar tainista moki pagiedoti?
nuo dorybių. Tat jus busite vienuolyno
, VISOS. Gerai, mes prisirengsime.
VISOS. Gerai, pažaiskime Aguonėlę
gražumas, jei gražiai šias dorybes savy
TERESĖ. Biskį moku, sesute.
LORETA. Aš patarčiau jų gerai eg (Žaidžia Aguonėlę).
PENKIŲ AKTŲ DRAMA
ELENA. Na, tai pagiedok mums kų
užauginsite.
zaminuoti.
MOTINA AGNIETĖ (Atveda Tere
Parašė Kun. J. R. Mačiulionis, M. I. C.
sę). Mergaitės, štai mano jauniausia se tu moki.
• PULCHERIA. Taip, iš arimetikos.
Čionai reikės ilgai mokytis, pakol ge
TERESĖ (Gieda).
sutė Teresė (Visos nusilenkia). Terese,
rai pažinsite, kas tai yra Jėzaus meilė.
(Tųsa)
ONYTĖ. Ne, geriau iš istorijos.
Sveika Marija, dangaus lelija,
Jėzaus meilė slepiasi po visais tais kry
ELENA. O, ne, geriau iš geografijos. štai, ljoreta, Pulcberija, Gabrielė, Onytė,
TREČIAS AKTAS. PIRMA SCENA.
Tu gailestinga, ir maloninga,
želiais, kuriuos sutiksite vienuolyne ant
JULYTĖ. Ne, ne, geriau iš katekizmo. Elenutė, Onytė, Julytė, Robertą. Dabar aš
(Mokyklos kambarys; kandidatės sėdi
Motin malonės, vaduoki žmones,
kiekvieno žingsnio. Kada anksti rjtų sus
ROBERTĄ. Ne, ne, geriausia tai iš jų su jumis paliksiu. Tik apsirikite su ja
suoluose; motina Agnietė už stalelio sė
Varguose skęstančius.
labai mandagiai. Teresė, pasiliksi dabar
kambins skambutis, skubinkitės pri?. mal muzikos. •
*
dėdama mokina).
•
ELENA. Puikiai. Dabar pagiedok kų
dos, prie Jėzaus meilės; kada vakare
LORETA. Taip. T^ai ji mums padai čia (Išeina).
MOTINA AGNIETĖ. Šiandie atida
skambutis suskambins, užrakinkite savo nuos. Tu. Elenutė, nubėgus persirėdyk
LORETA. Teresė, eik čia, štai, sėsk daugiau.
rome pirmų pamokų besirengiančioms
TERESĖ (Gieda).
burnos durelės ir tyliai su- Jėzumi kalbė vienuole ir nuduok mokytoja, mes gi vi pirmoje vietoje.
į vienuoJynį luomų. Taigi, sveikinu visas
Marija, Marija! skaičiausia lelija!
kite. Visose savo pareigose prašykite Jė sos nuduosime tamistos mokinės.
TERESĖ. Ačiū, panelė.
ir linkiu jums tapti Jėzaus sužiedotinėmis
Tu švieti aukštai ant dangaus!
zaus kantrybės. Atsiminkite, kad atėjote
VISOS. Gerai. Bėg, persiftdyk (EPULCHERIJA. Jau laikus, reikia pa
ir būti Jam ištikimomis iki naujam gyve
Palengvink vergiją! Pagelbėk žmočionai Jėzaus meilės ieškodamos, o ne lena išbėga).
skambinti ant pamokos (Skambina).
nimui danguje, kuri mums Jėzus prižadė
nijų!
pasaulio tuštybių, nykstančių turtų ariu
LORETA. Kažin, ar ji moka giedoti.
ELENA. (Įeina). O, mes turime nau
jo, sakydamas: “Marija išsirinko geriau
Išgelbėk nuo priešo baisaus.
praeinamos garbės.
O gal nedrąsi, tai bus juokų. Bet mc< vi jų kandidatę. Kaip tamistos vardas?
sių dalį, kuri nuo jos nebu •». atimta”.
ELENA. Puikiai, dar’ vienų pagiedok.
sos tylėkime ir neišduokinie paslapties,
]>abar pirmai pilnokai tiek užteks
Kas tai yra vienuolynas — jus matote,
TERESĖ. Marijona, Pranciška, Tere
TERESĖ (Gieda).
Šiandie aš laukiu mano sesutės atva gal, ji ir labai gerai mums padainuos, o
bet neviskų suprantate. Kaip matote, mu
sė, Martinaitė.
Jėzau, prie manęs ateiki,
/
sų šis namas turi keturias sienas, bet ir žiuojant. Tad kaip aš jų atvesiu, bukite jėi ne, tai bus nors juokų.
ELENA. Na, panele Teresė, kokioje
Savo meilę mums suteiki,
PULCHERIJA. Ji jau bus ketvirtoji
kiekvienas namas turi keturias sienas. prisirengusios jų tinkamai pasveikinti.
Sielos prietelinu geriausias,
KANDIDATE LORETA. Ar ji mėg iš vienos šeimynos sesutė. Čia jAs yra dvi, šakoje mokykloje mokinaisi, papasakok
Vienuolyno keturiose sienose turime- ma
Ateik, ateik, saldžiausias.
musų mokytoja Motina Agnietė ir Sesuo mums?
tyti keturias dorybes: klusnumų, neturtų, sta bai kas?
VISOS. Puikiai, Terese, puikiai!
TERESĖ. Sesute, aš mokykloje mo
MOTINA AGNIETĖ. A, taip, man Marija Širdies Jėzaus, o dar viena tai
skaistybę ir Jėzaus meilę. Be šių ketu i
(Bus daugiau)
kinausi katekizmo, istorijos, geografijos,
rių dorybių negali būti vienuolyno. Ir vie rodos ji nepyktų, jeigu jus su ja pabni- I kitame vienuolyne.
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Ketvirtadeinis, Rugp. 22, 1929

Prof. Kampininkas

Musų socialistai bei jų bro
liukai komunistai, ruošdami
ant šios ašarų Į>akalnės “ro
jų” proletarams (Proletaras
yra beturtis darbininkas, ku
ris nieko neturi kaip tiktai
rankas ir jėgų, kurias ir par
duoda kapitalistui) visados
pirmiausia sau, proletanj pra
kaitu, “rojų” pasidaro ir ja
me be baimės gyvena. Pav.,
Bostono Maikis, per ilgus me
tus, kurdamas ant žemės proletrams “rojų”, pats sau raudondvarį pasistatė ir dabar
savo mintyje tiemą proleta
rams sako: “jus mulkiai, pa
pūskit man”.
Cbicagos socialistų vadai,
kurie savo tėvų Karolių išmai
nė ant mergų blauzdų ir ar
klių lenktynių, lapės gudrumu
išviliojo iš visų proletarų
spaudos bendrovės šėrus ir
dabar, patys sau buržujines
algas nusistatę, proletarams
špygų rodo.
Socialistų broliukai — ko-

D

o minios mus seks, nes žino,
jog jas vedame į gerovę.
Prof. B. Mastauskas ragi
na Kongresų užsibrėžti me
munistai Rusijoj sukurstę bur
tams vienų darbų ir gerai jį
liokus carų nuversti patys jo
atlikti.
kėdėn sugarmėjo, o proleta
Adv. K. Česnulis linki Kon
rams, užuot “rojaus”, badų
gresui geros sekinės.
skurdų, vergijų, o neklusniems
K. Krušinskas sveikino Kon
— bizūnų ir kulkų į kaktų—
gresų Rytinių valstijų lietuvių
davė.
vardu.
Lietuvos judošiai socialistai
Telegramomis ir laiškais
Plečkaitis ir Paplauskas ir-gi
Kongresų sveikino labai daug
nepasilieka nuo savo kolegų.
asmenų, draugijų ir įstaigų,
Mulkindami lenkus Lietuvos
kurių tarpe buvo: Šv. Kazi
paėmimu, jiedu Vilniuje tokį
miero Seserų Vienuolija, Nau
sau “rojų” įsisteigė, kad net
josios Anglijos Fed. apskri
Bostono Maikis, Cbicagos Pi
tys, Mot. ‘Sų-gos 55 kp., L.
jus ir visas mus komunistų
Vyčių 36 kp., Federacijos 16
komisariatas pradeda pavydė
skyrius; “Garso” redaktorius
ti. Jeigu Plečkaičio adjutantas
„ . . y ,, , ,
„ , .
v.
, . .
i P- ZuJUi, sv. Mykolo Ark. drPaplauskas užima dviejų auk-,:
T ■, ™
.
v,
on . , . .
ja iš Gary, Ind.; Philadelphistų namų su 20 kambarių, ku- .
T . , . T_ .. vv. . L,
, .. . , , i ,. jos Lietuvių Krikščionių Sųne paskirstyti i: darbo kabi-. v
. .. _ ,
, .
.
.A .
’rysys; Pbiladelplnjos Federanetus, sekretų ir pasitarimų' ..
. . . .
,T , ,,
,
, .
..
.
.
cijos 14 skyrius, Nekalto Prakambarius, salionus ir ruko-' ......
«
’
...
, .
. .
>
įsidėjimo Sv. Pan. parapija ir
masius, kurie apstatyti brau,
. .
, j « .v
yx*
daug kitų.
giais rakandais, išpuošti gra
Perskaitytas pereitojo Kon
žiais paveikslais; pats Pap
greso protokolas ir jisai pri
lauskas nutukęs, dėvi auksi- .
iimtas.
mus akinius, visados gražiai!
.
... , .
. .,
...
ix-'
Pirmasis posėdis baigėsi
pasirėdęs, laiko sekretorių,' . v .
,
• -Č-..
. . . . , .
... prieš 4 vai. Visi atstovai įseio
kurjeri, kambarinę, virėjų ir
v,_
. v
>
.. ’
,.x .v • . Y
aikštėn prieš gražių miesto saauklę, tai galit išsivaizduoti , .
„
, ,
i
, .
,
lę ir nusifotografavo, kad tuo '
sau, kaip gyvena pats gene- , ,
.
x
. ..
rolas” Plečkaitis.
!b"d"
™tamS turejus sa’ '
,r
„ ...
.
vo darbų atminimą.
Yes, nuo Karoliuko Markso, •
taigi, socializmo pradžios, nei ■
(Bus daugiau)
vienas uolus socializmo — ------------- —
==:
darbo, turtų lygybės, brolybės

Diktatoriai ir skrybėlės refor-

skelbėjas nemirė beturčiu. Vimuoja.
si jie buvo ir yra darbo žmo- f c. .
.
„i
, , . . . ,
. . I feeniau jau buvome rasę,
mų išnaudotojai, jii kruvintu ■
.
, -x , -x i
-i
Ikad Italijos diktatorius Musprakaitu kapitalus susikrovę.
...
..
i solini negali pakęsti bananų,
.kuriuos griežčiausiai uždraudė
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sveikinime pažymi, jog Fede- j įvežti į sav-0 tėvynę. Del to
KONGRESAS.
racija yra daug nuveikusi, o uždraudimo buvo daug įvai-'
ateityje dar daugiau padarys. rių nuotykių.
(Tąsa nuo 2 pusi.)
Ji turi suspiesti visas katalikiš
Dabar užsienio spauda pra
rikoje turite bažnyčias, o mes kas dr-jas po savo sparnu.
neša apie naujų fašistų “rejų netekome, netekę savo ku
Reikia taip sudaryti, kad dr-Į formų” — skrybėlių pasaulį
nigų, kurie išsiųsti į Baltgujos didžiuotųsi, jog gali pri- Jįe pasiryžo reformuoti ne tik •
dijų. Mes neturime parapijinių
klausyti prie katalikų vieny-' tai, kas reikia, bet ir ko ne-!
mokyklų, o ir'gimnazijos mok bės. Dabar yra draugijų, ku-' reįkia> Taip fašistų partijos ’
sleivių skaičius sumažėjo 200.
rios pirmiau priklausė, o da- generalinis sekretorius Turat
Mano linkėjimai — kad visi
bar ne, nes joms nusibodę., į§ieįdo “patarimų1”, kad nuo ;
Amerikos lietuviai susispiestu
Raskime vaistų, kad tose vie-Jįepos l dienos kiekvienas fa- i
mėtė kupeton, kad nebūtų ju
tose ūpų pakėlus, Kongreso Ristas, jei nešios skrybėlę, tai
ms nei priešų, nei priešuk.ų,
nutarimus įgyvendintų.
Į turės nešioti ne tokių, kokia '
kad visi būtumėte tikri kata
Kun. J. Svirskas ragina vi-1 patiks jo skyriui, bet tokių,'
likai ir patriotai. Valio, Fede
sus lietuvius katalikus burtis' kokių “patars” jam vadęvyracijos Kongresui!
prie bendrojo visuomeninio bė, būtent: paprastų juoda
Suaidėjo saie
salė uziaugsnungu
džiaugsmingu r , ,
auaiuejo
,
,
_ i„.
.
.
,
*
• x • x i darbo, kuriam vadovauja Fe- šiaudinę ir kiek plokščių, ku
plojimu. Žmogus jautei tada, k
..
d
i .
v
F
_
...
.-deracija.
Iria
“pmin.
;ria nrancnzni
prancūzai vadina
vadina
canokad čia Tauta susirinkus į
laisvų šalį tarti savo engė Kun. Jurgis Česna iš Siousdier”. Nujausdami tų “patarijams žodį ir sustiprėti dvasia. City, Iowa pažymi, jog jisai, mę.”, kai kurie fabrikantai,
Kun. Marijonų Kongregaci pirmu kartu yra Federacijos 1 padarė gerų' biznį — iš anksto
jos vardu sveikino Kongresų Kongrese, nes būdamas toli-Į prisigamino fašistiškų skrybėkun. L. Draugelis. Jisai per muose vakaruose apie 500 my- liū
■■----—‘
skaitė savo sveikinimą, kurį lių nuo Cbicagos, neturėjo pro- '------- ■
patiekė kolektyviai visa'Auš- gos- Cia "‘vykfa atgaivinti
PILNAS EGZAMINAS
ros Vartų parapija per Fede savo dvasių ir naujų idėjų par- ;
$5.00 TIKTAI $5.00
racijos 3 skyrių, kartu įteik sivešti į tų tolimų kraštų, kur '
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
damas nuo draugijų aukų dirba apie 400 lietuvių.
Kun. V. Kulikauskas iš Ro- j pas tikra specialistą, ne pas koki
Kongresui $60.00.
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Moterų Sųjungos vice-pirmi- ckford, 111. pažymi, jog toji j Jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno Megzamlninkė p. S. Sakalienė pareiš kolonija stiprėja, plečia veiki-: navlmo.
Jus sutaupysit laika ir
kė Kongresui, jog moterys sa mų ir ragina Kongresų savo ; pinigus. Daugelis kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
vo Seime nutarusios laikytis veikimų ir-gi išplėsti; daugiau Jie neturi reikalingo patyrimo, su
žmogaus kenksmingumu.
Federacijos ir linkėjo Kon veikimo, įdomesnis gyveni rėdymui
Mano Kadio — Sccpe — Raggi.
mas.
X-Hay Roentgeno Aparatas Ir vi
gresui gerai darbuotis.
elikes bakteriologiškas egsamlnaKun. An. Linkus siūlo smar vimas kraujo atidengs man Jūsų
Ii. Vyčių vardu kalbėjo jų
negeroves. Ir jeigu ai pa
dvasios vadas kun. Pr. Vaitu kius vaistus, kad visi parapijų tikras
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
gyvumas augryl Jums taip kaip
kaitis, ragindamas Kongresų vadai butų Federacijos, tos tr
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
padėti spiesti katalikiškų jau katalikų vienybės, gyvi pa ligų skilvio, žarnų, inkstų, odoa
kraujo, nervų, Mrdlea. reumatlsvyzdžiai, o ne trukdytojai.
nimų po L.» V. vėliava.
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių,
arba Jeigu turit ko
P. A. Nausėdienė sveikino Visas Kongresas smarkiai kių
Užsisenėjuslą.
Įsikerojusių.
ohroniKkų
Ilgų, kuri nepask|gvė
Kongresą, šv. Kazimiero Aka ploja smarkiam žodžiui.
net gabiam šeimynos gydy
demijos Rėmėjų vardu. Dėko Marijonų Kolegijos Direkto neatldėliokit neatėi* pas mana
DR. J. E. ZAREMBA
jo gerb. Federacijos Sekreto rius, kun. D-ras J. Navickas
SPECIALISTAS
riui už paramą vajaus metu sveikina Kongresų Kolegijos
Inėjlmas Rūmas 1*11
JACKSON BOULEVARD
ir linkėjo, kad katalikų vei ir jos Rėmėjų vardu. Kolegija 11 W. Arti
State Gatvės
kime prasidėtų nauja era, auga, plečiasi. Rėmėjų yra a- Ofiso Valandos: Nuo H ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo C Iki T
pie 3,000 asmenų. Ragina vi
nauja gyvybė.
Nedėl lomia nuo U ryto iki 1
Kun. J. Paškauska3

savo suomenės vadus eiti pirmyn,

po pistų.

B
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SUDIE. VASARĖLĖ!
PASKUTINIS, DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR
APIELINKĖS LIETUVIU Į LAUKUS
IŠVAŽIAVIMAS IVYKS:-

RUDENINIAME
į

Draugo

PIKNIKE
Sekmadieny j 9

P - JllHlP,

August 25 d.,
BERGMAN’S DARŽE
I

Ii Riverside III.
Grįžtančios Saulės Spindulių Auksiniai
Nuvarsuotų Medžių Lapų Pavėsyje Visi
Suvažiavę Pasilinksminsim, Pasikalbė
sim, Pasisvečiuosim, Savo Laimę Išbandysim Ir Vasarėlę Atsisveikinsim.

.

LAIMĖJIMAMS SKIRIAMA
35 DOVANOS

Grieš Rinktine Orkestrą
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

1
D R A D O A B

Ketvirtademis, Rugp. 22, 1920

— lygybės, brolybės/ Šukiai
visus parap. chorus ant estra
skina sau kelius, vietomis me
dos ir šie užtraukė Lietuvos
džiaginė gerovė susilpnėjo.
ir Amerikos himnus.
Tačiau viena yra tikra —
LABDARYBĖS DARBAI
dr esamoji nelygybė esanti ne
Kitų parap. giesmininkams
kiek parapijoje išblėsta krikš
LIETUVOJ!.
teisybė.
nuėjus nuo estrados, Milvvaučioniškojo
gailestingumo
dva

kees choras padainavo “Svei
Tačiau, nei vienas teisinguPranešimas.
siu, tiek didėja beturčių skur
Musų labdariams bus įdomu mus, nei pats vienas gaileskinam svečius” ir “Myliu Lie
das ir nelaimės. Netekęs gero Nekalto Pras. P. Š. bažnyč.
žinoti, kaip stovi labdarybės tingumas,
visai nepašalins 1
tuvų”. Paskui Ručine mer
(Rugp. 18, 1929).
sios motinos globos, pavargė rugp. 31 d. ryte prasidės aš
gaičių choras padainavo “Br
reikalai Lietuvoje. Dėlto per- neturto. Tiktai krikščioniškoWisconsin lietuvių gyveni
lis atsiduoda svetimiems vylin tuntų metinė Novena prie M.
spausdiname
tuo klausimu jį meilė paremta tikra teisybe
duetų, ir
nio šiais dviem paskutiniais angios sesutės”,
Š.
Šiluvos.
Rytais
8
vai.
ir
va

giems dievams, kurie, deja,
straipsnį iš “Musų Laikraš- 'gali palengvinti beturčio da“Lekia musų. mintys”. Kemetais įvyko labai gražus da
karas
7:30
bus
iškilmingos
pa

gerovės suteikti jam negali. Įčio” 11 Nr.
Ilį.
lykas; visų penkių parapijų noshos choraa Puikiai Padai’
sidėmėtinai teisingai yra pa maldos ir pamokslai. Novena lietuviai pernai tavo suvažia- inav0 4 dainaa’
Giedrių vasaros dienų prieš ! Krikščionių bendruomenės
P“blikai
baigsis
rūgs.
8
d.,
P.
Š.
Gimi

sakęs savo ganytojiškame raš
akis matome labai margų re-1 mažiausias vienetas yra parav? Kenoskon, o Šįmet Milwau- !,labal.l“llk» ““ Pasaali- mes
mo
šventėje.
te 1929 m. sausio 25 d. J. E.
ginį. Žaliuojančios lankos iripija;
'
be Vilniaus nenurimsim” V...
Ve
apie pirmuosius Jos gy;
kee.
Šios
parapijos
ir
apielinkės
nokstančių javų laukai vieto ventojus pasakyta apaštalų
Panevėžio vyskupas Paltaro
Pereitų, sekmadienį, rugp. dėjas pakviečia ant estrados
mis išpinti nugeltusiomis, iš darbuose, kad joje nebuvę ata
kas: “Kas dabar ne vienų taip lietuviai katalikai kviečiami
18 d., lietuvių bažnyčia, Mil- S. L. R. K. A. veikėjus: A
Senor Ernesto Argueta, nau
degusiomis kalvomis ir užleis kuojančių, nes tikinčiųjų dau
traukia prie socialistų lr ko. dalyvauti.
waukee, užsikimšo iš visur su Stauskų, TYakšelį ir kelis ki
jas Hondūras atstovas J. Amunstų? Kad ten siūloma ir, Kun. S. E. Kolesinskis, kleb.
tais, dvokiančiais liūnais. Pa gybė buvusi vienos sielos, vie
tus.
važiavusiais svečiais. Buvo po
merikos Valstybėse.
viliasi rasiųs bendruomenę, o
žvelgę į ošiančių girių šalia ni kitus šelpdavę. Ilgainiui
A. Stauskas, Wisconsin ap
ra ir kunigų svečių: kun. Gar
parapijoje to stoka”.
šimtamečių milžinų viršun? šie radogi
mžlaii;iaMS
skrities pirmininkas, padėko
si našlaičiams ir senenius
ir
kun.
Urbanavičius.
AGITATORIAI;
jęs visiems, pareiškė vilties,
kiančių padanges matome pa-,'liams .pl.i(,glaudos> įvairios u. rūpesčių; parapija yra gera
(Daugiau bus)
Po
mišių
didžiausia
automo

kad “Lietuvių Diena” kas
Kun. K. Matulaitis
lūžusių ir pūvančių medelių. ,gonin5s; i5tisos vienuolijos ])a. motina; ji mus visus išpenės”.
bilių eilė, policmono vedama
Man
gerai
pažįstamoje
Lie

kart daugiau turi; reikšmės
2334 S. Oakley Avė.
Nelygi, nevienoda gamta, ne-1 sišvęgdav0 nelaimingienis val,
pasileido Milwaukee bulvarais
tuvos
apylinkėje
prieškariniais
musų gyvenime.
lygus Sutvėrėjo valia leisti į gšams tarnauti.
A. Valančius
link Trinkhammer parko. Čia
laikais
pavargėliai,
ilsėdamie

pasaulį visi tvariniai ir žmo
1226 S. 50 Av., Cicero, UI porų valandų gražiai pasišne ... P. Trakšelis savo kalboj
Beturčių
globa
ir
priežiū

si
po
atlaidų
maldų,
raliuoda

nės.
primindamas AVisconsin “Lie
•J. Dimša
kučiavę, užkandę laukė prora
priklauso
nuo
tikėjimo
stipvo:
“
šventų
Rokų
baigdami,
tuvių Dienos” pradžių' tarp
Žmogus daugiausia apdova
3221 Lime Street.
Pirm.
A.
Nausėda
Baltramiejaus
(vienas
paskui
giainos.
.
kitko
pareiškė:‘Kol Sheboyga
nota esybė, tačiau žmonės sa-!ruiuo ir
Trecių
valandų
p.
Virbickas
į
,
,
■
M.
Šlikas
1024 Center St.
vo tarpe labai nelygus: vieni i1110 1'“11*r kitų sekų, gretimų parapijų at
sukviečia visus žmones,,
10555 So. State St.
yra stipriai sudėti, sveiki, ki- ,neoiganizudtai gelj>iarit gailes laidai) laukdami — išsigerTel. Lincoln 3044
estrados
pakviečia kan. Ba-L‘0.‘UV\’4
Visokiais Labdarybės rei linskų, ir
nepasiekia; 1*n arielkos pamylėkim prie- Rast. P. Fabijonaitis
ti silpni ir ligoti; vieni yra tingi darbai
Mihvaukes lilebon,. »*®«a”- Tal^‘Uet. Diena”
kalais kreiptis į valdyba arba
teikaf”...
' 2350 So. Oakley Avė.
labai gabus, sumanus, kiti reikiamų tijcslij$>
(Tųsa 5 pusi.)
programai vesti. Jisai paprašo
agitatorius.
tuščiagalviai, susmukę. Besi Seniaus* Anglijos darbinin- Šiandien gyvenimo sųlygos Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.
dalydami žemės turtais žmo- kai dainuodavo: Tyčiokis iš pakitėjo. Vietomis naujoviški
nės nevienodai jais pasinau
doja, o kitiems ir visai pri
trūksta. Prie to dar prisijun
gia įvairios staigios nelaimės
ir pikta žmogaus valia, kas
I
ne vienų į neturtų ir skurdų
parbloškia. Del to Kristus yra pasakęs; “Beturčių jus vi
suomet turite su savim”.
Pranešame, kad sekanti šių metų lietuvių ekskursija
Labai nevienodai žmonijos
žiūrėta į nelaimingus silpnuo
sius ir į beturčius. Pagonys
nežinojo gailestingumo ir sil
*
pnas pas juos neturėjo žmo
RUGPIŪČIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA
gaus teisių, o ligoti dažnai bu
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvą dovanė
•
*
.
'v
vo žudomi, kad nebūtų apsun-1
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
kinimo sveikiesiems. Žydai tik ‘
Rudens laikas kelionei yra smagus. Keliauti į Lietuvą BALTIC
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
savuosius telaikė artimais, o
AMERICA
LINIJOS
laivais
yra
patogu.
Jau
daugiau,
kaip
tu

visi kiti buvo jiems" priešai, Į
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
neapkenčiami. Tokie žmonių;
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą
santykiai buvo iki Kristaus
liauti j Lietuvą dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų kelionės visi
užgimimo, kol jo mokslo švie- Į
patamavitną.
reikalai
bus
tvarkoj.
sa suteikė žmogui sveika su- i
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
pratimų.
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
Kristus paskelbė naujų, vi
suotinos meilės įsakymų: !‘Aš'
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
jums duodu naujų įsakymų my
Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:
lėti kits kitų”.
Kristus savo darbais moki
no gyviems gerų daryti: “pe- ,
rėjo gerų darydamas”. Moky- j
damas turtinguosius artimo i
meilės pareigų, Kristus artimo 1
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, III
CHICAGO, ILL.
meilę pastatė greta Dievo mei- :
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
lės: “Ištikrųjų sakau jums, j
Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
kiek kartų jus tai padarėte l
Vienam šitų mano mažiausių '
Telefonas YARDS 4669
brolių, man padarėte”.
•
Kristaus duotų artimo mei-1
lės įsakymų visu uolumu skel
bė ir vykdė Katalikų Bažny
z
čia. Tikintieji artimo meilės
The Trials of a Little Mother.
įsakymų pildydami darė gai
lestingus darbus tai pavieniai,
rtv GOODMESS,
tai jungdamiesi į šelpimo dr&EALLV, TUB8V, I VE V F p.
NOuJ. VU U AT DlD
O
pomis
!
V
ou
come
'
HAVE
S'OU GOT A
SA
vaJ A MOR-E PROVOKVMG
jas. Įvairiais laikais daug bu
SlSTER-TELL
HE2E "THl$ IMSTADT,
HAT FOfZ-, AMS'vUA'V*’
CP'LD. IF PE CnOAU'T
A8OUT KELPIMG
ŪOM’T
vo įvairių nuomonių, kaip
AUDTOOPPOMISED MAMMA
- “THAT CHILD IS
HAVE A HAT PE'D
HATGA)? CO O O,
vjakjta
ėU A\\jFUL CAR.U.
S'OU'D
VOEAfc
IT
IF
ALVVAVS
6E vajeakaajgpagerinti žmonių būvį, paša
PUT
^oura.
Q
^>HE VOOULL 6UV
CVE GOT Tč> WATč,H
HEAOJ
»T
-Ht'S
“IHAT COZUTRAP-'č';
VCOM T
linti neturtų, padėti stokuoIT
HlM EVER'č MtUUTę
uoetvu IT
jantiems.
T
I
Visi mano, kad vien gausiau
daromi gailestingieji darbai
galėtų aprūpinti atakuojan
čius; turtingieji patys iš pa
sigailėjimo turėtų atiduoti at
Aliekamų dali neturtėliams.

LABDARYBĖS SKYRIUS

HUNDURAS ATSTOVAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE
E. ST. LOUIS, ILL.

WISGONSIN LIETUVIU
DIENA.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Baltic America Line

JŪSŲ GIMINĖS

Į Lietuvą Išplauks

Reikalauja Pinigu

i

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

DRAUGAS PUR. C0.

) UBBY

vuhat

it

Kiti tvirtina, kad greitas
teisingumas, reikalaująs suly
ginti turtingąjį su beturčiu

r-

dL
JL

'/r
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LIETUVIAI AMERIKOJE

D R X O G X
tuviams, o ypač. jaunimui. Su
sarų* visus švęsti

WISCONSIN LIETUVIŲ
DIENA.

(Tųsa nuo 4 pusi.)

C H I C

kėlęs visų ūpų prašė kitų va
“L.

ną
Sheboygane.
Po to Sheboygano

į

Die

MOTERTB NESNAUDŽIA.

DIEVO APVEIZDOS PAR.

choras

čia gra-

Town of Lake. —
dar puikiai užtraukė “Kelkis
Po
dainos
Vedėjas
žiai
gyvuoja Moterų
lietuvi”

I

Re*. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard

) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sulte 906
157* Milwsukce Avė.
Tel. Brunswick 0624

Dievo Apveizdos par. pikni

Sųjun- ke, be kitų gerumų, prie lie Yalando*; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
misionierių'gos 21 kp., kuria turėtų do- tuviškų saldainių visi kosto- po pietų.

1939

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki
dienų, lr 6:30 Iki 9:30 vakare

garsų
4608 S. ASHLAND AVĖ.
čia tapo įves paprase
Netoli 46th Street
Chicago. III.
kun. Urbanavičhi tarti žodį. 'mėtis visos šios kolonijos mo meriai buvo užrašinėjami ir
to.”
•; i
Canal 2118
padaryta loterija. Pusei metų Ofiso Tel.
Po to vedėjas pakvietė Sbe- Kalbėtojas t ampai prakalbę- terys ir skaitlingai rašytis.
Namų Tel. Lafayette 0098
Rez. Tel. Mldway 5512
Pereitas kp. susirinkimas “Draugų” į Lietuvų laimėjo
boygano chorų,
kuris buvo j?.» patarė vis) parapijų mijo sumanymu

gražiai tautiškais ženklais pa ru-ių veikėjų pagiri luini at įvyko skaitlingas ir pilnas gy- J. Naujalis. Įvairių knygų laivunio. Prisirašė nauja narė p.' mėjo šie: M. Černiauskas, susipuošęs. Pirmiausia puikiai sistoti!
Pagalios, medėjas
paprašė Ona Vaznienė; žadėjo ir dau- nūs daržo savininko, grahoužtraukė Vyčių, himnų ir 4
giau savo draugių atsivesti, 'rius Skudas, Ona Budvitienė,
gražias daineles. Chorui esant visus chorus užtraukti Lietu
Moterų Sųjungos narės pri- F. Bukauskaitė, St. Paukštieant
estrados vedėjas papra vos himnų. Tuom ir baigta

ėmė pakvietimų ir žadėjo kur
.prakalbėti į programa.
minių. Savo karštoj kalboj
Paskui buvo šokiai. Tai gra tik reikės pasidarbuoti paravakarienėj,
priminė Amerikos lietuvių ka ži proga jaunimui susipažinti. pijos jubilėjaus
Žmonių buvo labai daug iš rugs. 22 d.
talikų gražus nuveiktus dar

nė, M. Aitutienė,

šė kun. Garmų

tas,

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėllo ir
Pėtnyčloh,

V. Bulauskas,

NAUJOS MUZIKOS

Omega.
V. X. MEDONIO

Įvykęs musų Šv. Kazimiero pa

JOHN B. BORDEN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas Mgas
vyrų, moterų Ir vaikų

Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS

Tel. Hemlock 8151

Kertė So. VVestern Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Canal 2330
2485 West 59 Street
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susitarimų.
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9
v. v. Nedelioj susitarus.

Tel. Kenwood 5107

Radžiūnas Borden)

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
apart

LIETUVIB ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Litavitt Street
Telefonas Canal 2552

puikų orkestru, kuri pradėjo,

Linkėtiaa

dujoms poroms

griežti nuo septynių ir tęsė1lailnin8° ^gyvenimo,

iki vėlumos. Šokėjai sutraukė
Šioje parapijoje šįmet kas
šimtus žmonių : pristojo pilnas
Portland avė., pilnas parapijos !an^ra savaitė būna pirmoji šv.

kiemas. J. Meškauskis, polic- Į Komunija, t. y. įvyksta .skait-

Valandos 9 ryto, iki 8;00 va monas, žiurėjo tvarkos. Pra- ilin^ atsivertimų katalikybėn.
kare. Seredatnis ir Pėtnyčio- eiviai sustoję žiurėjo, gerėjo- j erbl kun. Pr. Vaitukaitis tumis nuo 9 iki 6.
si jaunimu. Iš kiemo išsiver-’ri burius jaunuolių, kuriuos

JOSEPH J. GRISH
(Juozai J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. IMulevard 2800
RESIDENCIJA:
4515 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

žęs kepsnių kvapas
įvįjįojo į mokina Katalikų tikėjimo, nes,
juos į kiemų prie valgių gar- į delei įvairių aplinkybių, jie

džiai musų šeimyninkių

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:20 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street

81

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, IU.
ii
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Itching Skln
guickly Relieued
Don‘t raitei vrttE Dradruif, Ptmplee,
Blemishea and other annoyiag ekin irritation*. Žemo antieeptic liųuid is the sale
rara wwjr to ralief. 'Itching oftra dbappeem
grauš lįu Bplendid for Sunbum and Paboti
|vy, Ali druggiaa 35c, 60c, $1.00.

žemo

♦©■ AKIM IRRITATI881

komitetas,

Rugpiučio 17 d. du vaiki

darbi

mandagiai.

Pas visus

buvo įbuvo PoP^ė žmonių. Kun. Pr.

25*

broliškumas. jVaitakaitis, suteikęs jaunikai-

kų širdingumų, savo veiduose
šypsenų.

pamokslų, kuris ilgai pasiliks žmonių širdyse.

Ir vėl nebežinome džiaugs
mo galo delei pikniko pelnin-j -

Raporteris.

Room 928
' 111,1
1 s—
Tel. Franklln 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. gurno. Šiame savo piknike baž- tojams, visiejns dalyviams, viTel. Pullman 6950

nyčiai pelnėme $1,100.00.

siemS rėmėjams iš Chicago —

— yra

Central

6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

širdingų ačių visiems už gau- -Kavalčikui, Lesauskiui, Ruksų musų pikniko rėmimų. Ko- štabui, Stulpinui, Rumšai, Ber
mitetui, musų gerąjam jauni tašiui, Šlusniui, Stasiuliui ir

mui, policinonui

J. Meškaus- kitiems ir iš kitų kraštų atva

134 North LaSaIle Street
CHICAGO, ILLINOIS
kiui, musų biznieriams, šeimi žiavusiems, ir ypačiai musų
Nuo 9:30 iki B vai. vak.
darbininkėms, dar- gerb. dienraščiui “Draugui”.
Kcal Office; 1900 So. Union Avė. ninkėms,
Tel. Roosevelt 8710
1 bininkams, senberniams, aukoBegilas.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

jRaislng tne Famlly-

man ia an inconsutent animai

Lafayette

5793

DR. A. J. JAVOIŠ

I

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

pagal

sutarti

t.

Tel. Wentworth 3000

LIETUVIS AKIŲ
* SPECIALISTAS

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Palengvins aklų Įtempimų
kuris
Gydytojas ir Chirurgas
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį. Atitai 6558 SO. HALSTED STREET
sau kreivas akis, nuimu cataractus. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
OFISAI:
atsitikimuose,
egzaminavimas daro 1446 S. 49 Ct.
2924 VVashington
mas su elektra, parodančia mažiau 10-12, 2-4, 7-9 .
12-2, 4-6. Blvd.
sias klaidas.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DR. S. A. DOWIAT

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Gydytojas lr
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.
REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
4712 S. ASHLAND AVĖ, Tel. Cicero 2888

25 MEIĮI PATYRIMO
’rltalkyme akinių del visokių akli

Chirurgas

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

DR. P. Z. ZALATORIS ’
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

’M

Rezidencija 6600 S. Arteslan Av*.
Valandos. 11 ryto Iki 8. po Platu
6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisų

numeriu

po

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Tel.

Boulevard

po

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

Chirurgas

Akušeris

ir

3343 SO. HALSTED

DENTISTAI

už gerą dantų

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 9489

Nedėliomis
Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų
Susitarus Vai.: ryto *nuo 10—12 nuo 2__ 4
pietų: 7—6:30 vakar*
Nedėliomis 10 iki 18
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918
TELEFONAS MIDVVAY 2889

OPTOMETRISTAS

gera kaina

STREET

Valandos: Nuo 2 — 4
7—9 vakare

p. P.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

košelę—

LISTERINE

Ekspertu tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

TOOTH PAŠTE

1801 South Ashland Avenue

Large Tube

Platt Bldg., kamp. 18 St 1 aukštu
Pastebėklt mano Iškabu
Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:29 va
karo. Seredomls nuo 9:20 Iki 11 v.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų *
valandų. Room S.
Phone Canal 4519

2y

Tei.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
Ofisas
2201
West 22nd Street
arti 31st Street
Cor. So. Leavitt St. Tel, Canal 6221
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Avenue
Tel. Republic 7868
10-12.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v.
Nedelioj: i 10 — 12 ryto

Dėlto musų parapija tania Joseph Elias, A. Berzynskiui,
Telephone

STREET

CHICAGO

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų lr visų chroniškų ligų

JOHN SMETAHA, 0. D.

Jie ir pavargę išlaikė visų lai-Ibiams Sakramentų, pasakė gra

2130 AVEST 22nd

DR. A. A. ROTH

Tel. Boulevard 7589

ninkai, darbininkės dirbo — nai priėmė šv. Krikšto Sakratarnavo dalyviams sumaniai, ;ment?- T’er apeigas bažnyčia
draugiškumas,

,

pri-1 apaugo nekatalikais.

keptų, privirtų.
Pikniko

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

E M I TR I S T AI

DR. VAITUSH, 0. D.

Ir X-RAY

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

šventadienio ir ketvirtadienio

Adlius

JOHN KUCHINSKAS

Res. 664.1 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedelioj 10-12

Brighton Park. — Nekalto kanteji veikalą:

Praeitame sekmadieny Die

Ofisas ir Laboratorija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

4910 So. Michigan Avenue

nuo 6 iki 8 vai. vak.

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

DR. M. T. STRIKOL

A. L. DAYIDONIS, M. D.

Kų tik iš spaudos išėjo se- O P T

vas mums davė gražių dienų. JPrasidėjimo Panelės šv. para1. Viltis, Mišram Chorui 20c.
Į piknikų žmonių suvažiavo pijos bažnyčioje šį mėnesį
ADVOKATAS
2. Tėve mūsų (Pater Noster)
į iš toli; musų biznieriai, šapų kun. Vaitukaitis surišo Mote
20c.'j
105 W.
St Rm. 2117 darbininkai, iš kitur atvykę rystės Sakramento ryšių ketu;3. Sveika Marija (Avė Maria) 1
Tel«ph<MM Randolph 9737
svečiai iš visos galios rėmė'.rias P°ras: rugpiučio 3 d.
20c.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. musų pikniką. Pas visas bu- •
Daučiunų su J. Petkiene,
Virš minėtus veikalus gali
das žmonės daiktų laimėjo. I
& Jotautų su B. JukTelepbaae Roosevelt POPO
ma gauti:
8 jm • ryte Tei. Repab. moo ^piknikas įsigalėjo prasidėjus, ^taite, 12 d.
J. Eidintų su
=*=£= “Street dance”.
A. Juseliunaibe, 17 d. — K.
DRAUGO” KNYGYNE
•ri Masu jaunimas
pasamdė™01^ su M-Norkaite'
(Jobu

DR. J. J. KOWARSKIS

SUTUOKTUVĖS.

rapijos piknikas.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. V. S. NARYAUCKAS
Mokykloje.

Vlrginla 0380

DR. A. RAČKUS

Namuose 2-4 po plet, ofise 4-8 v. v.

Lauksime daugiau moterų įsi

CHICAGO HHGHTS, ILL

Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 2 4-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
ir Ketvergais vakare

E. Gar- Valandos; prlefi pietus pagal sutarti

Mokytoja: — Joneli, prašau
jų tilpo, atvažiavę Į iškilmes. rinkta darbšti, o narės prisi man pasakyti kų nors apie
Žodžiu, žmoi ių upaj buvo dės prie darbo, tuomet visos Aaronų.
ai graž r; ir pilni maloniau pasidžiaugsime vaisiais.
Jonelis: — Jo vardas yra
Susirinkimai įvyksta kas
sių įspūdžių apie 6 valandų
pirmutinis užrašytas telefonų
pirmų sekmadienį kiekvieno
pradėjo skirstytis namo.
knygoje, ponas mokytojau.
mėnesio, 2 valandų po pietų.
Rap.

rašant į šių kilnių organizaci-

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vaJt. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal ųutartyna.

4193 ARCHER AVĖ.

St. Girkan-

bašauskaitė, kriaučius St. Šijmulis, Ant. Petrulis, J. Žvir-

aiškino, kad ši “Lietuvių Die ir Port Wasliingtono. Portva- tės neveiktų. Štai, orui atvėsus
na” turi didelės reikšmės lie- sbingtoniečiai nusisamdę spe- nutarė surengti gražų vakarų
ei&li gatvekarį ir, kiek tik su išlaimėjimu. Komisija iš

A. A. OLIS

NAMAI:

Kas girdėjo, kad sųjungie-1 blis.

bus Lietuvai ir čia Amerikoj, visur, bet ypač iš Sbeboygano

ADVOKATAI:

1900 S. HALSTED STREET

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

DR. R. C. CUPLER

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

DR. J. P. POŠKA

8

DR.HERZMAN /

LIETUVIS DENTISTAS

IS RUSIJOS

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Gerai lietuviam* žinomu per 81
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Tei.

Canal <228

DR. O. I. BLO2IS
dentiitab

2201 We8t 22nd Street
(Kampu Leavitt St)
▼olando.; Nuo 9 Iki 19 ryte
nno 1 lkt 9 vakare

Gydo
guvyrų,
jausius
elektros

stalgiu
ir chronišku 11moterų Ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray ir kitokiu
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 19 pietų Ji
nuo 6 lkt 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Re*. So. Shore
2238. arba Randolph 6800.

Tel. Bruneurlck 4824

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentlstae
1574 MILWAUKEE1 AVENUB
Valandos; 9-19. 1-9, 4-1:94
■ekmadlenlals 1« trečiadieniai*
pagal susltarlm*.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Lafayette 6829

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X RAY

4193 Archer

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 13 dienų.
Nuo 2 Iki 2 po pietų,

į?

n

i n £ S 8

r

Kętvirtadeinis, Rugp. 22, 1929
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ENINIS PIKNIKAS!■

■
5 Rengia Šv. Jurgio Par.

Tai jau ir baigiasi vasara ir kartu jos linksmybes. Bet štai jums dar pui
ki proga pasidžiaugti vasaros pasipuošusia gamta. Štai paskutinis musy pa
rapijos piknikas. Suvažiuokite mylimieji ir gerbiamieji pasilinksminti ir gė
rę darbą atlikti — parapiję paremti.

š Rugpiučio-August 25 d., 1929

Bus gera muzika, skanus valgiai gardus gėrimai. Seniems ir jauniems
proga puikiai pasilinksminti.

Ė■ ČERNIAUSKO DARŽE

Taigi visi į Šv. Jurgio Parapijos pikniką RUGP. 25, Čemausko Darže.

79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

i

KLEBONAS ir KOMITETAI.
SbbhbbmbbbbibbbbbhibbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbS
Džiaugiasi 35 skyr. gavęs to
kią gabią rašt.
Atstovais į Federacijos Kon
X Antanas Liubertas, nau gresą išrinkta A. Žolinienė ir
jas maliavojimo kontrakto O. Treinauskięnė; paskirta au
rius, gyv. Clearinge, 5537 S. kų 5 dol.
X Marąuette Parko inalia- Nordica avė., turi gerus dar Nutarta važiuoti į Marijonų
vojimo kontraktorius Petras bininkus, darbą, gerai atlie- farmą 2 d. rūgs. ir išvažiavi
Grybas,‘6127 So. Maplewood Į ka ir turi geras pasekmes me pasidarbuoti. Komisija iš
šiemet turėjo daug darbi]. Jis P-nas Liubertas jau atsiuntė rinkta O. Kazlauskienė, J.
atlieka darbus ir todėl turi ‘Draugo” piknikui cigarų dė-.Valskis ir A. Žolinienė. Komigera pasisekimą. Jisai su savo ž§ir taip-gi pats su savo dar- 'sija žadėjo gauti trokų, kurie
unijos darbininkais ir košto- ,.bininkais ten bus.
Į nuveš visus į pikniką. Tik pameriais atvyks su dovanomis i
———-—
geidaujama, kad is anksto uz
j “Draugo” pikniką.
!Ig MARIJONŲ KOLEGIJOS sirašytų pas komisijos narius
REM. 35 SKYRIAUS.
po num. 4356 So. Rockwell St.
-----------arba 4425 So. Fairfield avė.
GRABORIAL
Brighton Park. — Marijonų Užsirašyti geriausia vakarais,
y Kolegijos Rėmėjų 35 sk. turė-; Buvo kalbama, kad p. Derin,jo mėnesini susirinkimą 18 d.'gis, krautuvininkas nuo 44
i rugp. Nors susirinkimas bu- Rockivell St. ir A. Norkus,
Lietuvis Graborius
vo neskaitlingas, tačiau pa- =---Patarnauja laido
daryta gerų nutarimų.
tuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu at
Kadangi per porą mėnesių
sisaukt!,
o
mano
darbu busite uig»i skyrius neturėjo raštininko, '
nedlntl.
tat šiame susirinkime mielai '
Tel. Roosevelt 2515
j
..
!
arba 2518
! apsiėmė tas pareigas eiti įsi->
1814 W. 23rd Place
j rašius skyriun pavyzdinga lie
Chicago. I1L
tuvaitė p-lė M. Gaurinskaitė.

C H I C A G

Žinių Žineles

S. D. LACHAVVICZ

| A.

A.

LUCILIJA
PAUKŠTAITĖ

J. F. RUDŽIUS

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis ir Pigesnis UŽ kitu natar- !
•
j
navimas.

.PIGIAUSIAS LIET. GKABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti •
todėl, kad priklau
sau prie arabų iš- j
dlrbystės.

OPUSAS

668 West 18 St. J
Tel.
Canal
6174 '
B1IIRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 Ir 1742

4447

So.

SKYRIUS
Fairfield Avenue

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

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me lfilaidų užlaikymui
įkyrių.

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue'
Tel. Boulevard 3201

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

(nlrė rugpj. 19, 192 9 m. 7:50
vai. vak. 2 metų ir 10 mėn. am
žiaus. A. a. Lucilija gimė spa
lio 2, 1926, Chicago, IU.
Paliko

dideliame

nuliudime

motiną. Oną po tėvais Juozaitaitė, tėvą Joną brolį
Alfonsą,
grandmother Magdeleną
Juopaitienę, 3 dėdės Joną, Juozapą
ir Martlpą, dvi cloces Marijo
ną ir Se'.imą Ir - gimines.
Kūnas pašarvotas 406 9 South
Sacramento avė. Laidotuvės jvyks ketverge rugp.t 22 d. IŠ
namų 8 vai. bus atlydėta į Ne
kalto Pr. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazlmte.ro kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus tr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Tėvai, Broliukas, Grandmothcr,
Dėdės, Cloces Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

penteris, 4722 So. Campbell
X West Sidėj prie Oakley
avė. žadėjo duoti savo trokus. ir 23 PI. susimušė dvi mašiKomisija patikrins ir vėliau nos. Atsirado detektyvai ir
praneš.
pradėjo rašyti protokolą. Da
0. K. Rėmėja.
lyką betyrinėjant vienoj ma
šinoj atrasta 2 statinukes muPasidarbuos ‘ ‘ Draugo ’ ’
nšainukės. Automobilistas su
piknike.
visomis gėrybėmis paimtas
“Draugo” tpiknike 25 d. policijos globon.
rugp. iš Apaštalystės Maldot:
NEW YORK, rugp. 22. —
draugijos darbuosis: J. Ru
dienė, M. Anužienė, M. Na Daugelis atostogininkų gar
vickienė, O. Gird Vainienė, O. laiviais parvyksta iš Europos.
GužieAė, M. Bliudenė, B. Go- Vietos muitinėje jie verčiami
tautienė, P. Raniašauskienė, ilgai laukti,- nes permažas
Bartušienė, Švenciskienė, J. skaičius inspektorių peržiūrė
Jakubauskienė, Jucevičienė, ti bagažus. Daugelis muitinės
Digimienė, Bambalienė. Jos inspektorių pakeista prohibicijos agentais.
ves restoraną, ‘
Be to, bus dvi čigonės su
laimėmis ir visokius juokus
krės. Jodvi daro pienus, kaip
geriau žmones patenkinus lai North Side. — Pranešu vi
mės ieškojime.
į
siems draugijų atstovams, pa
Taigi, nei vienas neapsigaus, rapijos komitetams ir visiems,
kas pas čigones laimės ban kurie darbuojatės Šv. Mykolo
dys.
parap. jubilėjaus reikalu, kad
susirinktumėt parapijos kie
Serga.
me šeštadieny rugpiučio 24 ,d.
Serga musų veikėja M. Blu- 3:30 vai. p. p. Bus traukiami
džienė. Turėjo operaciją. Šv. paveikslai apžvalgos knygai.
Bernardo ligoninėj. Dabar ran
Nepamirškit visi susirinkti.
dasi namie 4544 .So. Califor
V. D., rašt.
nia avė. Butų gerai, kad paįžįstamieji aplankytų ir atjau
timą parodytų. Ji yra daug
pasidarbavusi.
Serga taip pat p. Bukaus
kienė. Randasi German ligoni
nėj ant 54 ir So. Morgan St.
A. Žolinienė jau sugrįžo iš
atostogų iš Baltimore, Md.
Džiaugiasi smagiai laiką pra
dus.
,J (.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
pa tari.avimą.

Kampas 46th Ir Paulina Sta
Ttl. Blvd. 6203
Nuiludlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs.
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai.
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
flykal.

IŠSIRENDUOJA kambarys
iš fronto, ant antro aukščio
vyrui arba merginai, arba vedusiai porai.
3314 Auburn Avė.

Per visą rugpiučio (August)
mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svarų Hammer Bro
thers AVliite Lead, tas gaus
4 colių grynų Chinijos šerių
šepetį dykai.

PRANEŠIMAI.

Pristatom visur.

J. BALSEVICIS
2325 So. Hoyne Avė.

Telefonas Ganai 6850

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andreliutias
Užlaikau visokių auk- '
ainių Ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
radio, planų rolių, re
kordų Ir t.t
Taisau
laikrodžius Ir muzikos
Instrumentus.

Telefonas

BUTKUS

Patarnavimas
Visose Chica
gos dalyse ir
prlemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St.
Vlctory 408889

UNDF.RT AKINO CO.
P. B. Had:ey Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 1188

St.

Virginia 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas:
1613 8. MARAHVIELD AVENUE
Tel. Boulavard 0377

Turtu automobilius
visokiems
rel k ai ims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

HEMLOCK

8380

PRANEŠIMAS

PLATINKITE “DRAUGĄ

4030 Archer Avenne
Tel. Lafayette 2082

METINĖS SUKAKTI’VėS

A.

A

LEONAS MEŠKIS
Mirė rugpj. 24. 1928, o pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se rugpj. 28 d. Kilęs Iš Salan
tų par., Kretingos ap., Bajoraltų k, buvo sulaukęs 39 metų
amžiaus.

Atrrrtntlnėa dviejos šv. Mišios
įvyks pėtnyčloj, rugpj. 23, 1929,
Visų Šventų parap. bažnyčioj, 7
vai. Ir 8 vai. ryte.
Visi giminės, kaimynai, drau
gai ir pažįstami širdingai kvie
čiami atsilankyti į tas pamal
das ir
pasimelsti už a. a.
Leono stelą.

Nulludusl:

Brolienė Barbora Mėšit lenė, po
antru vyro Pralbtcnė Ir
šeimyna.

(Po tėvais Dragūnaitė)
Mirė rugp. 20 d, 1929 m. 11
vai. naktį, 40 metų rtmžlaus.
Kilo
Iš Tauragės Apskričio,
Vainutu Parap. Galnių Kaimo.
Amerikoje Išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame vyrą Pran
ciškų, 3 dukteris, Eleną 7 metų,
Juzefą 5)4 m., Stanislavą 4 me
tų Ir gimines, o Lietuvoj tėvą
Vincentą, pamotę Anastaziją, 2
brolių Aleksandrą Ir Vincentą, 3
seseris Marijoną, Jozefą ir Oną.
Kūnas pašarvotas 4527 So.
Marshfield
Avė.
Laidotuvės
įvyks Subatoj rugpj. 24. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta j Sv.
Kryžiaus bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio stelą. Po pa/naldų bus
lydėta į S v. Kazimiero kepi n
Nuoširdžiai
kviečiame
gimines, draugus ir pažįs
dalyvauti šiose laidotum
Nuliūdę;
Vyras, Dukterys
Giminės.
*lAldotuvėms pntarnjLja grab.
Eudeikis, Yards 1W1-

R

C. A. Radiola 46

$179
lt. C. A. Radiola 44

$11O
A C. A. Radiola 66

PARDAVIMUI 2 muro na- (
mai, 8 šeimynoms, 4 po 4 kam-1
, barių, 4 po 3 kamb. Visi įtaisymai ir patogumai. Norim
| tuoj parduot ir važiuoti į Lie, tuvą. Kaina visai pigi — $9,i 000. Savininkas visada namie,
j
A. JUCIUS
'

929 West 33 Street

PARDAVIMUI plytų ban,galow, 5 kamb., karštu vandej niu šildomas, su moderniškais

Į įtaisymais. Pleisteriuotas beiz' mentas, užpakalinis porčius

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS | stiklinis. Kaina $7,800. Įmo
Išgirskite ir pamatykite pas: kėti $1,000. Randasi 7223 So.
Mozart St. Kontraktorius

JOS. F. BUDRIK J

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

4644 So. Paulina St.

AUGUST SPECIAL

kkeu
turiaa valandas. į
Galima.
vartoti*
ant medžių ir
fliorų arba klijonkų. Duodame L^KCOTE
trijų colių brušį
------ ---------su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.
St Louis
“Dutch Boy"
whlte
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689
ĮVAIRŪS

kontraktoriai

J. S. RAMANCI0N1S
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlną

4k Hardvrare Co., dabar perėmė visą
blanl J savo rankas Ir duos visose šio
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Palnters ft Decoratorz
J. S. Ramanclonls, savininku

3147 So. Halsted Street
TeL

Vlctory

7361

M, ZIZAS

Mamų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama
Turime garbės pranešti lietuvlama
. kaina.
kad mes dabar esame paskirti par7217 S. California Avenne
davinėti naujus NA8H ‘‘400”. kurH
vadovauja
pasaulyje
automobilių
Telef. Hemlock S8S6
vertybėje.
Mes
telkiame
visiem!
teisingą patarnavimą.
Telefonu Canal 7283
Automobilių sales rulmls atdarai
vakarais Ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR
SALES,

A.

Savininkas

2650 West 63rd St. Chicago.

O. K.

JUZEFĄ
VINDZELIENĖ

Wm. J. Kareiva

Chicago, UI.

NAUJI RADIOS

.

Del geriausios rųšies
*lr patarnavimo, šaukit
GKEEN VALLEY
PRODUCTS
Olaella šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

Tel. Boulevard 188S

t

1650 Weat 46th Street

8o. Rockwcll

A. RIMKUS
917 West 33 Place

I. J. ZOLP

3307 Aujinrn Avenue

4424

Išsirenduoja flatas iš 4 kam
barių šeimynai.
Taipgi išsirenduoja fornišiuotas kambarys vyrui. Kreip
tis vakare nuo 6 vai.

J. JONIKAS
6628 So. Maptewood avė.
Tel. Hemlock 3699

PETRAS CIBULSKIS

Maliavojimo Kontraktorius
Dažų ir Popleros Krautuvė
$134 8. LEAVITT ST.
Clhlcago

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

$314

M. YUSZKA & CO.

A

PLUMBING
KEATIKO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausta
4604 80. PAULINA

M0RT6EČIAI-PASK0L0S
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 0600,000 00
3004 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette <788-4714

