Katalikai p&aaullonys turi kilnų uidavinį, — jnefttl J Šeimyna* ir j vi.
auomene Kristau* mokslą, atnaujinti
Įmonių dvasių. JSzaua Širdie* vteipa*
tavlmas milijonų širdyse — tai musų
užduoti*. “Draugas” pade* jum* tų
apaštuiavlmo
darbų atlikti.
Užtat,
■kaitykite Ir platinkite "Draugų."

"Draugaa" atstovauja organizuotu
katalikų mlnt{, remia nuoširdžiai ka
tallklškaa draugijas, sąjungas para
pija* Ir lietuvių kolonija* "Draugas*
džiaugiasi didele katalikų parama t»
nori, kad toliau pasilaikytų tie ort»
tellškl jausmai
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ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 31, 1916. AT CHICAGO

BOLŠEVIKAI PRADEDA KARA
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Telefonas: Roosevelt 7791

ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KARO TEISMO SPRENDI
MAS KAROSO BYLOJ

KAS GALĖS IŠDRJSTI?

Vilnius, VIII 20 ‘Elta). —
Mirties bausmė pakeista ka- Paskutiniuoju laiku lietuvių
Įėjimu iki gyvos galvos
spauda rašė apie Švento Ka-----------Įzimiero relikvijų išvežimą.
Kaunas, VIII 28 (Elta). —'Reikia pažymėti, kad lenkų
Rugpiučio 26 d. karo lauko spauda be galo šia žinia pikteismas, išnagrinėjęs Karoso i tinasi ir vadina ją “grynu
Jono bylą, pasmerkė jį mirti. Į Prasimanymu.” Tačiau neofiEUROPOS J. VALSTYBIŲ SUMANYMAS
Pasmerktasis padavė malonės: balinis kurijos organas, “D.
ĮGIJA PALANKUMO
prašymą p. Lietuvos Respub-1 Wil.” pranešė, kad Lodzės
likos Prezidentui, kuris paten-' vyskupas vis tiktai gavęs leikinęs prašymą mirties baus-'dimą persigabenti šv. KaziBOLŠEVIKAI ARM,OTOMIS
SURAIŽĖ DAR VIENĄ
VNĖ>6R<fcQūa»
APGRIOVĖ MIESTELI
Šįmet puikiai užderėjo obuoliai Virginijoj. Skinami ir kraujami į statines. Bus mę pakeitė kalėjimu iki gyvos miero relikvijas, kurias jiš pa
ŽYDĄ
galvos.
dėsiąs naujoj dabar Lodzėj
pasiųsti į Angliją. Milionai statinių bus išvežta per Atlantiką.
statomoj bažnyčioj.
TOKYO, rūgs. 10. — Bol JERUZALĖ, rūgs. 10. —
ATRASTAS
ORLAIVIS
SU
ševikų kariuomenė be karo pa Einantį prie “raudos sienos”
Nuskendo mergaitė
NAUJA VOLDEMARO TE
skelbimo pradėjo pulti Man- žydą užpuolė arabas ir pavo
K. V. C. SUSIRINKIMAS
8 LAVONAIS
LEGRAMA TAUTŲ
Lemont, Ilk, valstybinės mo
džiūriją. Bolševikai armotų jingai peiliu suraižė.
SĄJUNGAI
kyklos kieme į negilią kūdrą
Tytuvėnai. Rugp. 4 d. čia įvy
GRANTE, N. M., rūgs. 10.
šoviniais apgriovė ir išdalies
Žydų riaušės Roosevelt
įkrito ir prigėrė Dolores Bako K. V. C. skyriaus gausus susudegino Mandžiūrijos mies RUSIJOS DARBININKAI — “Transcontinental air TraKaunas.’VIII. 21 (Elta).
gatvėje
ran.ow.ska, 6 metų.
Sąryšy su paskutinių dienų į- sirinkimas. Paskaitą apie katalitelį Pograničnaja, per kur ei
TURI KLAUSYTI VIR
nsport” kompanijai prigulįs Šį sekmadienį vakare žydų
na Rytinis geležinkelis.
vykiais prie administracijos kų organizacijos ir veikimo reiŠAIČIŲ
didelis trijų motorų metalinis minia užpuolė žydų komunistų
Apiplėštas teatras
linijos ministeris pirmininkas kalingumą — skaitė Kauno raKiniečių kariuomenė karš
orlaivis (monoplanas), kurs laikraščio spaustuvę, 3301 W.
Sekmadienio rytmetį trys
tai gynėsi ir apie 500 karei MASKVA, rūgs. 10. — Ru šio mėnesio pradžioje iš Al Boosevelt ro®d. Buto langai plėšikai apiplėšė-Chicago te ir užsienių reikalų ministeris j°no reikalų vedėjas. .Vietinio kaprof. Voldemaras pasiuntė talikų veikimo judintojas čia yra
sų komunistų partijos centra- buquerque skrido į Los Angevių pralaimėjo.
Greital įsimaišė po- atrą, 175 No. State gat. Men- Tautų Sąjungai sekančio tu- K. V. C: skyriaus pirm. p. K.
linis komitetas paskelbė parė
liciga. Keletas areštuota.
kai pelnė.
les su 5 keleiviais ir 3-is jgu-, Žydai puolė butą, nes ko- ’ rinio telegramą:
»
Makriekas ir garbės nariai: Kan.
dymą,
kad
visose
dirbtuvėse
------------- —=
BOLŠEVIKAI UŽGROBIA
. v.
'Jančevskis ir kun. Gegžna.
turi būt atnaujinta ir gyvuo los, rastas sudaužytas Taylor munistų bekraštis uz riaušes ORLA1VIS NUSILEIDO J !į “Rugpiučio
KINIEČIŲ LAIVUS
15 d. apie 21 „ . .
1 ,
• *
•
I Susirinkime ne mažai išplatinta
ti darbininkų tarpe drausmė, kalno pašlaitėje. Visi aštuoni Palestinoj gyrė arabus ir peiŽMONIŲ TARPĄ
vai. prie Aukštakalnio kaimo! ... . . . . . ,
.
,
.
...
...
,
.
rengimo turimo knygučių ir suf
- ■■
SHANGHAI, rūgs. 9. — Darbininkai būtinai turi klau-. žmonės susvilę. Orlaivio da- kė žydus zibnistus.
, lenk, pasiemo tar^, ^. ' ^ p<?r 30
laikra4.
Sungari ir Usnri upėse bolše syti dirbtuvių viršininkų,
[lys ilgu ruožu išsklaidytos.
Antrytojaus teismas areš NEW YORK, nigs. 9. — do keletą šūvių, į lietuvių sar čių prenumeratorių. Beveik vist
Be to, i visas dirbtuves įve-.
vikai šešis daugiau kiniečių
Praeito šeštadienio vakare gybinius. Tą pačią valandą
tuotus paliuosavo.
stas darbininkams priversti-! Ndalmė įvyko,
kada kilo
skyriaus nariai užsimoka nario
laivus užgrobė, sulaikydami
Coney Island tūkstančiai žmo prie Olchnos kaimo trys civi
mokesnį.
“M. L.”
nas viršlaikio darbas, jei yra 'vėtra ir griaustiniai. Žaibai Policmonas atrado savo nių maudėsi, kada į jų tarpą liniai asmenys, dviejų lenkų
keleivius, įgulas ir paštą.
Skersai Aihui upės, kuri y- reikalo. Gi sekmadieniais esą
apakino ir jis ne
ūžtelėjo jūrinis orlaivis. Du kareivių lydimi mėgino užmuginklą
LAKŪNAS SUDAUŽĖ
žinojo, kur link ir kokioj auk
ra Amūro upės šaka, bolševi- galį “savanoriai” dirbti
vaikai žuvo ir keliolika sužei šti lietuvį kaimieti, paleisda
VALTĮ; 1 ŽUVO
štumoj skrinda. Pataikė į ap-! Policmonui T. J. Ryan pikų kariuomenė padirbdino til
sta.
mi kelis šūvius. Atbėgę lietu
augusių storais medžiais paš- rm penkerių metų pavogtas
tų.
‘
■ ;i
BRITŲ PIRMENYBE
Jis viai sargybiniai atstūmė gau NE'W YORK, rūgs. 10. —
|laitę. Nebuvo laiko gelbėtis, revolveris. Tomis dienomis a-' Vairininkas
.
... areštuotas.
. . . .
LENKTYNĖSE
...
...
.
’__ v,
,
,
. i . .
.
teisinasi, kad orlaiviui pritru- ją už lietuvių lenkų adminis- Jamaica pakraščiuos jūroj iš
kada orlaivio sparnai ėmė ka- areštuota du italukai, kurie suv._ ,
.
VALSTYBIŲ DELEGATAI
------------;
.
I
i
•
. . . kę žibalo. Jis buvo priverstas tracijos linijos. Tuo pat laiku valties meškeriojo pora vyrų.
LONDONAS, rūgs. 9. _ A- P°tl
™5unes Atanir- evolver,u saugojo su vadais
PALANKŪS EUROPOS
tarp šių dviejų, vietų Lietu- ,'Vakare buvo migla. Staiga
nglijoj suruoštos
tarpiau- ks"y nudau2tl
moto-Į.trok,. Pasirodė, kad revolveFEDERACIJAI
vos pusėj, nežiūrint lietuvių van(jens paviršiumi ūžtelėjo
tinės
jūriniais
orlaiviais rai lr «Paraai- 300 pėdų ilgu m pngnl. policmonui Kyan.
sargybinių įsakymo stoti, trys ne£įnomas jūrinis orlaivis,
(GENEVA, rūgs. 10. - Va-' Schneiderio lenktynės. Pirme-,™0*“ ,n<‘džiai
arba Vienas Mukų pareiškė ji,
AUTOMOBILIUJ RADO
asmenys mėgino įsiskverbti ponto.nas sudaužė valtį. Viekar valstybių delegatų šnairi-’nybę turi britai. Vienas lenk“-tane išrauti. «volver, pavogęs nuo dėdės,
BOMBĄ
toliau j Lietuvos teritoriją ir1 nas buvęs valty vyras užmušūkime Francijos ministerių tininkų valandoje skrido 332 P®^®^®11 besparnis orlaivis urs miręs.
atsake revolverių šūviais į sa- įag> kįtag sužeistas. Arti bupirmininkas Briand smulkme- mailes. Antroje vietoje yra i-. smo£ė i u°las. Sprogus gazoMANSFIELD, O., rūgs. 9. rgybinių šautuvų šūvius. Le- vug kpa valtis sužeistą išgelNaujas ispanų konsulis
linai iškilo liepsnos. Lavonai
ningai išdėstė ir visus supa- talai.
— Kelių laikraščių leidėjas nkų sargybiniai tuštuojau pra-, bė jt, įr ]avonų paėmė. Tuotasukrušti į priešakį. Nei vieno Ispanijos nauju konsuliu1 Roiles yra laimingas. Nežino- dėjo
*1 • • V 1
JI _
žindino su savo Europos Ju- j
šaudyti, ir rytojaus die
 rpu lakūnas orlaiviu nuskri
ngtinių Valstybių arba fede- 80 ŽUVO JŪROS AUDROJE neya^ma pažinti, išėmus In°-Chicagoj paskirtas Santiago 1mį piktadariai jo automobiliu- ną lenkai išvežė sužeistuosius:
do. Policija jo ieško.
! teriškę^
de Mugiro y Mugiro, anot’je įdėjo bombą ir sujungė su vieną lenkų kareivį ir du ci
racijos sumanymu.
gautų žinių iš Madrido.
Valstybių delegatai Brian- LONDONAS, rūgs. 9. —
motoru. Dvi dienas jis auto- vilius asmenis plečkaitininkus. GUBERNATORIUS PRIEŠ
ŠALTIS
ROCKY
KALNŲ
dą paskyrė raštu pranešti vi- ( Suomijos pakraščiuos juros
-----------------i mobiliu važinėjo. Pagaliau ka- Rugpiučio 17 d. lietuvių sar- >
BIUROKRATIZMĄ
APYLINKĖSE
soms valstybėms apie savo audra sulamdė šuninių, garApiplėštl namai
žkas sugedo. Automobilius pa- gybiniai toj pačioj vietoj bu
sumanymą. Sumanymui visi^aivį “Kuru” praėjusį šeštaPlėšikai apkraustė Wieland
į garadžių. Taisytojas vo vėl užpulti. 4 plečkaitinin- NAZARETU, Pa., rūgs. 10.
DENVER, Colo., rūgs. 9. Dairy Co. prezidento W. Wie- atrado dinamitinę bombą.
reiškė palankumo.
jdienį. 80 asmenų, didžiuma
, kai ir du lenkų kareiviai įsi J— Demokratų partijos susiRocky kalnų apylinkes pa
Vokietijos ministeris Strese vaikų, žuvo. Apie 20 kitų iš, skverbė vieną kilometrą į Lie-j rįnkįme gubernatorius Ritchie
land namus, 5510 Sheridan
"
lietė
šaltis
ir
sniegas.
Žemiau
inann ekonominei Europos u-, gelbėta,
road. Pagrobta 10,(XX) dol. ve- MOKESČIAI PRIPAŽINTI .tuvos teritoriją. Susišaudy-' iš Maryland kalbėdamas atsi
32
laipsnių
temperatūra
nu

nijai yra palankus. Bet prie
'mas tęsėsi apie valandą. Pra- liepė į federalę valdžią, kad
rtės brangenybių ir įvairių'
TEISOTAIS
puolus
dar
Wyominge
ir
Mo

šingas politiniam valstybių BAISIOS VĖTROS AUKOS
Sau patiekti šiuos faktus Tau ji grąžintų atskirioms valsty
daiktų.
ntanoj.
susiartinimui. »
MEXICO CITY, rūgs. 10. tų Sąjungos tarybai.”
bėms prigulinčias joms teises,
MANILA, Filipinų salos,
Už sužieduotinės nužudymą - Pastarosios revoliucijos
kurias laiko paglemžusi. Gu
NEW ORLEANSE
rūgs. 10. — Aną dieną siaulaiku Meksikoj revoliucionie- ADOMO MICKEVIČIAUS bernatorius reikalauja, kad
BRANDENBURGO SU
T. Freeman, 24 m., kituo- rjaį varu privertė J. Valstytusioj vėtroj (taifūnas), anot
TVANAS
KAKTUVĖS
MUZIEJUS
pačiam Washiugtone biuro
met nušovė savo sužieduotinę. })ių pįiįe&us mokėti jiems mogalutino apskaičiavimo, žuvo
kratiškas valdymas būtų pa
NEW ORLEANS, La., fu-;Už tai teismas jį nubaudė 35 ke^įua (taksas). Meksikos
BERLYNAS, rūgs. 10. — arti 200 žmonių.
Vilnius. VIII 20 (Elta). — naikintas.
ga. 9. — Del ilgo nuolatinio metais kalėjimu.
>
valdžia dabar tuos išmokėtus i Vilniuj steigiamas Adomo Mi
Prūsijos miestas Brandenburg
lietaus čia užlietas vidumiesAPIE 600 ŽMONIŲ
iškilmingai minėjo 1,000 me
.mokesčius pripažino teisotais. ckevičiaus muziejus. Viešįs
CHICAGO IR APYLIN
Ilgai
miegojusį
mirė
tis ir kai-kurios kitos miesto
APALPO
tų sukaktuves. • Šis miestas
dabar Vilniuj Adomo Micke KĖS. — Pramatoma saulėta
dalys. Gatvekariais ir automo Mirė Mrs. E. B. IVilliams, GARLAIVIS PASILIUO- vičiaus anūkas dr. Goreckis diena ir vėsiau.
skaitomas Prūsijos “lopšiu.”
LONDONAS, rūgs. 10. — biliais susisiekimai negalimi. 48 m., 4050 McVicker avė.,
paaukojo ruošiamam muzie
SAVĘS
kuri
devynias
dienas
miegoju

—
Britanijos
salose
kelinta
Dideli
nuostoliai.
VIENAS TEISĖJAS
jui fotelį, kuris buvo Micke
PINIGŲ KURSAS
si
išbudo
ir
po
to
vėl
užmigo.
Į
diena
gyvuoja
dideli
karščiai.
MONTEVIDEO, Uruguay, vičiaus nuosavybė. Muziejus
PAKVAIŠO
Šį sekmadienį Thingwall
ŽUVO AŠTUONI
CIIARLOTTE, N. C., rū
------ -----------'rūgs. 10. — Garlaivis “Ame- steigiamas pravoslavų semi Lietuvos 100 litų
$10.00
gs. 10. — Del policijos virši- parke, Liverpooly, buvo celeNubausta kalėjimu
rican Legion”, kurs su kelei- narijoj, kur užims keturias Britanijos 1 sv. sterl 4.8?
ninko nušovimo streikininkų bruojamos Pontifikalės MiBENTON HARBOR, Mics., Mrs. Ida M. Burt, kuri an- (viais Čia prieplaukoj buvo už- sales. Pažymėtina, kad vienoj Francijos 100 frankų 3.91
bylos laiku
staiga pakvaišo šios. Tūkstančiai žmonių da- rugs. 10. — Ant vieškelio No. dai teisme porą kartų Šovė plaukęs ant smilčių, patsai pa- iš tų salių prieš 100 metų bu
Belgijos 100 belgų
13.89
vienas prisiekusiųjų teisėjų, lyvavo pamaldose. Nuo karS- 12 busas susidaužė su troku. revolveriu, už tai nubausta
siliousavęs, iškrovus iš jo pre- vo laikomas suimtas Mickevi Italijos 100 lirų
5.25r
Bylos vedimas nutrauktas.
čio apie 600 žmonių apalpo. 8 asmenys žuvo ir 14 sužeista, mėnesiams kalėjimu.
kių dalį.
čius.
Vokietijos 100 markiu 23.8'

APGRIOVĖ IR SUDEGINO MIESTELĮ;
KRITO 500 KINIEČIŲ

Nėra Ramybės Palestinoj

CHICAGOJE
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Antradienis, Rūgs. 10 d., 1923

pagrindai. Nors sukiltų visas geidulių pa

pri ir galinga. Bet kame Jos

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

saulis su visu jų pašėlimu prieš šitų minti,

IMna ka*dl*n, Mtakyrua sekmadienio*

visvien ji nusako tikruosius kultūros pagrin

PRKNUMKRJLTO8 KAINA; Metanui — **.**. P«*

MARŠALUI.

pareina? Ugi nuo to, kiek mu

PROTESTANTAI PAGERBS tė” Nidaros mieste liepos 28 sų krašto žmonės bus labiau
Mokytojas yra ypatingu budu susirūpi
KATALIKŲ ŠVENTĄJĮ.
d. ligi rugpiučio 3 d. Liepos apšviesti, išauklėti, išmokyti.

Trim* Mėnesiam* — *8.0*. Vii
Mėnesiui — 75c Europoje — Metam* *7.**. Pum* Me
tų — **•#. Kopija .*8c.
Bendradarbiam* lr korespondentam* raitų ae*rųMka, jei neprašoma tai padaryti lr neprialunčlama tam
tikslui pafito lenkiu.

nęs dvasios kultūra, jisai yra tos kultūros ne
sai mokytojo pašaukimas verčia

1930 metais Norvegijoj įvyks

jį.rūpintis nepaprastos iškilmės. Bus mi

kasdien.
Skelbimų kalno* prlstundlamoa parelkalavna

dvasios kultūra, ne vien proto, bet ir jausmų, nimos 900 metų sukaktuvės
norų, budo kultūra, ne vien asmens, bet ir vi kaip miręs Katalikų Bažhy-

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B

suomenės dvasios kultūra.

po piet

čios šventasis Olaf.

Jį pa

Aišku, kad priemonės dvasios kultūrai;' gerbs visa oficialė Norvegija
kelti labai gali būti įvairios, atsižvelgiant į ir visi šalies protestantai gy

i

ventojai
Šv. Olaf buvo katalikas ka

nevienodas gyvenimo aplinkybes; patsai prie

monių vartojimas ir jų taikymas ir-gi suke

LITHUANIAN DAILY FRIEND

lia daug klausinių. Nemaža klausimų kelia ir. ralius vienuoliktam šimtmety.

Publlshed Daily. Szcept Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — **.*«. Slz Month*
m- *8.8*. Three Month* — tt.**. One Month — 7*a
Bnrope — One Tear — |7.*0, Slz Months — **.**■
Oopy — .Mo,
AdverUsln* ln “DRAUGAS” bring* best resulta
Adyertlslns rate* on applicatlon.

katalikų Kai tik Lietuva sulaukė nepri
Jdausomybės, tai Rietavo ekatedra, kurių protestantai
nergingesni gyventojai
ėmė
sau atnaujino, bus “konse
rūpintis žmonių švietimu. Ir
kruota”. Tas apeigas atliks
1918 mt. rudenį savo lėšomis
protestantų vyskupai.
•
įsteigė
progimnazijų,
kuri
Liepos 29 dienų, kada tas
1926 mt. gavo komercijos mo
šventasis miręs, “konsekruo
kyklos vardų. Ši mokykftt nu
toj” katedroj įvyks pamaldos,
sistatė ruošti kraštui komer
kurias turės protestantai vys
santus, kurie musų šaliai bu
kupai. Tų pamaldų laiku ka, , . ,
..
.
tinai reikalingi. Bet darbas
tedroj bus Norvegijos valdžios
.
v
.
.
-i •

28 d. ten

tik palaikytojas, bet ir jos kūrėjas. Jau pat

priima — nuo IX:** Iki 18:** vai.

“DRAUGAS”

ko ta gerovė

dus ir kultūra tegali jais remtis.

M Metų —

vai.

gale gludi, nuo

PAMINKLAS BRITŲ

senovės

programa Jis toj Saly panaikino pago atstovai ir 'protestantų dvasiž
susipratę ir be to daug yra
niją ir įvedė katalikų tikėji kiai atstovai iš Švedijos, Da
kultūrai kelti.
neturtingų.
Š^ai šitie bendrieji ir iš jų einu specia- mų, kurs buvo pripažintas nijos ir Amerikos. Bus gieda
Nors darbas sunkus, tačiau
mos katalikiškos giesmės apie
liniai mokymo ir auklėjimo klausimai sukvie valstybės tikėjimu.
rankų
nuleisti
nemanoma.
16-am šimtmety Norvegijos šv. Olafų. Pabaigoje bus laitė nemažų Lietuvių Katalikų Mokytojų Sų-,
Žmonijos šviesesnis rytojus
jungos būrį į jos metinę konferenciją'. Žino gyven tojai varu ir smurtu .komos “iškilmingos mišios” Vius skatina dar energingiau
lotiniškai su Kyrie, Gloria ir
ma, ir pačios sųjungos gyvavimas, jos darbai, į pakeisti Liuterio sekėjais
stoti darban ir kartu kviesti
klestėjimas nemažiau rūpėjo susirinkusiems'protestantais. Šiandie saly y- Credo.
brolius, gyvenančius užsieny.
Kituose Norvegijos miestuo
mokytojams. Kas ypatingu budu rupi kata ra apie 2,800,000 gyventojų,
Tad brolau, sesuo, jei esi
iš
kurių
vos
2,600
katalikų,
gi
se tą pačią dieną bus turimos turtingas ir gali, maloniai pra
likams mokytojams? Tai pedagoginė pažanga

patsai darbo organizavimas

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

DIENOS KLAUSIMAI
DVASIOS KULTŪROS TARNYBOJE.

W. McMillan’o projektas pa

bei

ir sąlygos pažangai išgyvendinti.

1

visi kiti protestantai.

įpinklui buvusiam britų mar

šalui Earl Haig’ui

pasauli

niam kare.

AU REVOIR”.
Grįžtant atgal į Rytus, ne
Jgaliu neištarti keletą žodžių
į mano draugus Chicagoje.

skirtingos iškilmės.

Gyvenant Chicagoje suėjau
šome savo aukomis mus rem
pareiškia, ti. Tamstos aukomis sutaisysi- daug geraširdžių žmonių, su
Geras mokytojas yra asmenij ir visuo
menės gyvenimo geras stebėtojas, su visomissi1, sakyta ateinančiais metais ne- kad tos protestantų ruošiamos me komercijos mokyklos ru- 'kuriais teko praleisti daug ma
geromis ir blogomis gyvenimo pusėmis. Pa- paprastomis iškilmėmis pa iškilmės nors bus perdėm ka inus, kad jaunieji moksleiviai kinių valandų -ir dėl kurių
žinęs asmenis ir visuomenę mokytojas pažįs- j gerbs katalikių šventojo atmin talikiškoj dvasioj, bet pro galėtų sveikai sau semtis mo ^prielankumo ši vasara pasi-

Ir štai tie protestantai, kaip j

Tuo klausimu kalbėjo J. E. Vyskupas M.

Reinys Lietuvos Katalikų Mokytojų Sųjungos
suvažiavimui.

Toji sąjunga yra Lietuvai tuo, kuo yra

Fides

Tarnyba

ta tas aplinkybes, kuriose gyvena mokyklos U*

gramose ir skelbimuose žodis kslo žinių; be to, šelpsime nePati Norvegijos valdžia to- “katalikas” visai neminima. turtingus, nes ir iš jų kartais
rikos lietuviams. Del to nebus pro šalį ir mu Vaikai, kokia dvasia jie persiima, nors ir neTas reiškia, kad protestan išeina didvyriai. Kartu prašo
sų mokytojoms bei šiaip jau kultūrininkams jučiomis. Iš čia mokytojas konkrečiau nūs-ims iškilmėms paruošė labai
tai jau gerokai pasuka iškry me, jei galima, aukų parinkti
susipažinti su garbingojo vyskupo pareikšto tato tuos budus, kurie gali sėkmingiau vai-,plačių programų. Į iškilnios
pimam Gal tuo budu jiems ir iš kitų žmonių.
mis mintimis apie tai, kokia rolę mokytojai kus paveikti. Mokytojas, kuris gerai nusi-[patraukiami visi gyventojai,
greičiau pavyks surasti tikrųjo
Už J ūsų gražių pasidarbavi
vaidina keliant dvasios kultūrų. Jo E. vysk. mano savo darbe, žino, kad nevien dėstomų- Į Norvegijos senoji sostinė ytikėjimo
kelių
ir
šviesų.
jų dalykų*metodikos (imamos siauresne pras- įra Trondlijem miestas, kurs
Reinys “Ryte” rašo:
mų, už Jūsų gausias aukas iš
seserys Kazimierietės bei Pranciškietės Ame

me) žinojimas nulemia -visų lavinimo darbų, šv. Olofo laikais vadinosi Ni-

Kiekvienas bent kiek prasilavinęs, susi

Šiuomi imu progų išreikšti,

kad aš begalo įvertinu visų tų
gavau

malonumų, kurį

nuo

chicagiečių. Giliai esu dėkin
gas visiems mano

draugams,

Jųjų dėka jau

to, kas mokyklai daugiau pa- .kiausi šiam mieste

jo santykiai su vaikais ne pamokų metu, san- mečio buvo katalikų arkivys

to visokias pažangos, gerovės išraiškų. Daug

dos.

anksto širdingai dėkojame. Be geradariams.

RIETAVIEČIŲ DOMEI.

bet ir platesnis mokytojo veikimas: mokyto-' daros. Tenai pirm 16-ojo šimt-

pratęs žmogus brangina kultūrų, nes joje ma

rJiks mano atmintyje ant visa-

kaip na-

sidarbuos, ar ją gausiai su-

(Atsišaukimas).

tyklai su vaikais už mokyklos sienų, santy- kupijos sėdyba. Taigi, sausio

Ypatingai širdingų ačių no
šelps, tai to asmens manome
kiai su vaikų tėvais, santykiai su artimiau- T d., 1930 metais, tam mies- , Gyvendamas už jurų marių atvaizdų fotografijų aptaisyti riu ištarti gerb. kun. H. Vai
ginėje srityje, kiti dvasinėje. Tačiau besiimant
kultūros darbo tenka susidurti su pagrindi siųjų mokytojo aplinkuma. Šitoks visuome-'tui bus grąžintas tas senovės gal dažnai prisimini kalnuo gražiais rėmais ir mokykloje čiūnui ir gerb. kun. Ig. Albatųjų Lietuvos žemelę, Žemaiti iškabinti, kad. vaikų vaikai vičiui už jų taip nuoširdų ma
niais klausiniais, be kurių, tinkamo išsprendi-’, nės aplinkumos pažinimas mokytojui nurodo, i vardas.
kad mokytojui dabartiniu pokariniu laiku rei- j Be to, valdžia išleis krasa- jos kraštą.. Čia esi gimęs, au minėtų ir geradariams širdin nęs priėmime
mo yra kultūra neįmanoma.
Taigi, apleidžiant Chicagų,
Kuo turi remtis kultūra, visokeriopas kia labai plačiai panaudoti ugdymo darbui [ženklius su šv. Olafo paveik- gęs, jei gimei kitur, tai gal gai dėkotų.
religiniai
motyvai,
kad
šitie
motyvai
logiš-įslu.
Civilinės
iškilmės
prasiTamstos
tėveliai
protėviai
čia
mano drau
Visas aukas prašome siųsti reiškiu visiems
gyvenimo gerinimas, tobulinimas? Žinoma, ne

kas nori tarnauti kultūrai, vieni jos

medžia

Bus yra gimę. Trumpai pasakius šiuo adresu: Lietuva.

Telšių gams dėkingumo
žodžius ir
siais kultūros pagrindais ir neša geriausių [ suruoštos parodos. Gi religinės — esame giminingi. Mus gi- apskritis. Rietavo Vidurinės tariu visiems karštų, širdin
sėkmingumo vaisių kultūrinimo darbe.
iškilmės — gegužėj 10 d. Bus ministės ryšiais jungia lietu- Mokyklos Direktoriui,
gų, draugiškų Su Diev.

kai ir sistematiškai yra suderinti su tikrai- dės vasario

brutalia jėga, žiauriu žmonių 'pavergimu, iš-

koneveikimu, ne žemų geidulių viešpatavimu,
bet kultūra turi būti atremiama tiesa ir tei
sybė. Trumpi ir paprasti
žodžiai “tiesa”,

pabaigoje.

Su augšta pagarba

“teisybė”, bet jų turinys be galo kilnus, jų

Savaime suprantama, kad mokytojo dė- i atidalyta Istorinė — Religinė vio kraujas, karštas <patrioti-i
mesys yra labai dažnai nukreiptas į mokymo • paroda, kurioje bus išstatyti nis jausmas, artiino meilė, tau

reikšmė be galo didelė. Visi mokslai nupasa

auklėjimo metodų gerinimą.

Rietavo Vidurinės Mokyklos

koja tik tiesų, visa

žmonija

ieško,

tiesos

Ant. Stalinais,

visoki daiktai, turį bent kokio tos gerovė. Mes visi trokšta

Mokytojo darbo sėkmingumas labai daug,8^0 su ,gv- Olafo gyveni' me, kad Lietuva,

^itos vidurinių am- nešė vergijos

R. Juška.

kuri ilgai

X Nekalto Prasidėjimo pa

Direktorius.

jungų ir karo

rapijoj

40 valandų

atlaidai

trokšta. Melu ir klaida negali būti pagrįsta

pareina nuo darbo sąlygų. Prastos medžiagi- i’1’11’ ’r

kultūra, nes tai butų silpnumas rūmo, pasta

nės sąlygos labai daug sutrukdo

tyto ant smėlio, ištikus įtūžusiai audrai. Be

laiko ir išeikvoja jo energijų Jų gerinimas y-1 Bet svarbiausia bus taip tų savo garsiąsias Vytauto lai- ir Biznierius, kurie garsinasi didelės žmonių minios naudo
ra būtinas. Kita. Mokytojo susigyvenimas suvadinama “Šv. Olafo Savai-)klJ dienas
kad butų vėl sti-1 dienraštyj “Drauge”*
jasi Dievo malonėmis. Atei

teisybės negali būti žmonių sugyvenimo, nega
li brftr net paprastos ramybės, nekalbant jau

mokytojui h

metu daug kentėjo, vėl grąžin

hekanos.

Remkite tuos

baigsis šiandie su iškilminga
Profesionnlus procesija. Per visas dienas

vaikais ir kitais žmonėmis, suartėjimas, nuo
dugnesnis jų pažinimas (kas, žinoma gali į-[mingai gali darbuotis, kai visas tautos švie-

nantį sekmadienį įvyks tos pašunėse nuomonių, negali neatsiliepti žalingu rapijos 2-ras piknikas Čer-

vandens nutrokšta, taip žmonių gyvenimas be

vykti tik mokytojui ilgesnį laikų gyvenant to- Į timo darbas yra gerai suplanuotas

budu mokytojo darbui, kuris yra sttplatiuo- niausko darže. Pikniko komi-

teisybės negali tverti ilgai. Tiesa ir teisybė—

je pat vietoje) yra darbo sėkmingumui labai nei ir tolimesnei ateičiai. Visoki bangavimai,

tai nepajudinami ir vieninteli tikri kultūros

reikalingi. Trečia. Mokytojas tada tik sėk- kurie pareina nuo besikeičiančių švietimo vir-

apie žmoniškų sugyvenimų. Kaip

žuvis

(Tęsinys).

A. Rubliauskaitė, A. Bacevičius, kun.
J. Mačiulionis — Chicagos Fed. Apskričio.
Kun. P. Garmus — Sheboygan Par.
atstovas.

be

nurodyta būtinas reikalas susirūpinti jau-

linauskienė ir kiti. Centro valdybos na

greso dalyviai sustoję gausiai

nimu.

riai: kun. Ig. Albavičius ir kun. dr. Na

rankomis. Diskusijose prie referato da

Kongreso pirm., L. Šimutis, uždarė

vickas.

lyvavo keliolika delegatų. Iš referato, kaip

posėdį 6:10 vai. vak., kun. I. Albavičius

Sveikinimų kom. pasiūlė siųsti svei

ir iš visų kitų kalbų paaiškėjo, kad A-

sukalbėjo maldų.

kinimus sekantiems: Šv. Tėvo Delegatui

merikos lietuviams katalikams nėra ki

raštu; Pres. lloover; Kat. Veikimo Cen-’

tos išeities, kaip tik visiems dėtis į Fe

trui į Lietuvų. Tekstai perskaityti ir pri

deracijų.

|

Ona Zdanavičaitė ir Uršulė Aukštikal
nienė, Marijonų Kolegijos Rėmėjų, 26 sk.

A. Grišius, M. Sorenčius, D. Svaikaus-

kas, P. Kupronis — Šv. Jono Evangelisto
dr-jos, Chicago.
čių, kurių tarpe buvo: prof. kun. J. Vait
kun. J. Paš-

P-nas L. Šimutis, Kongreso

Pirm. L. Šimutis atidaro antrų posė

dį 9:15 vai. ryto, rugpiučio 21 d., pakvies
damas kun. J. Jusevičių sukalbėti maldą.
Kongresų sveikino: P-nas Bacevičius

nuo. Chicagos Federacijos Apskričio, kun.
A. Bublys, kun. Jusevičius nuo Šv. Kry

Sveikinimų ir spaudos komisijos iš

davė raportų: pasiųsti 3 telegramai ir pa
duota žinių apie kongresų į spaudų. Gau

ta sveikinimas raštu

p-nia Bitautienė nuo Moterų Sąjungos Chi

Po mažos

cagos Apskričio, kun. P. Garmus Sheboy

gan, Wis. klebonas.

•

L. R. K. Fed. 12

skyriaus iš Cicero, III. su $5.00 auka.
Maža pertrauka.
pertraukos

vėl pradėta

kongreso darbas.

referatas “Lietuvių Katalikų Vienybė”,

Kun. prof. J. Vaitkevičius skaitė į-

kuris entuziastiškai buvo priimtas.

lietuvių

' Kun. J. Mačiulionis perskaitė refe

katalikų veikimų.”. Gerb. referentas la

ratų “Jaunimo Klausimu”. Referentui iš

lančius, p-ni E. Vileišienė, p-ni S. Sakalie-

bai aiškiai ir įtikinančiai pabriežė kata

reikšta padėka. Jaunimo klausimu dar

nė, pp. M. ir J. Čižauskai iš Cleveland, O.,

likų pareigas ir atsakomybę visuomeniš

kalbėjo apie 20 delegatų. Visose kalbose

Saurusaitis, kun. A. Kruša, prof. B. Mas
tauskas, adv. tt. Česnulis, diakonas A. Va

domų

referatų

apie “Bendrąjį

tų kuogeriausia.

kų atstovas padarė pranešimų apie Lietu

, i lAjfilIilAlll vos jaunimo veikimų.
‘ Komisijų raportai išduoti ir priimti.

Atsilankė

Cicero 'parkų

komisionie-

rių pirmin.
Kalba prof. B. Mastauskas. Jisai en

4-tes Posėdis.
vice-pirm.

tuziastingai ragina, kad sekamais metais

kun. L. Draugelis, rugp. 9:40 vai. ryte, pa

visas pastangas dėti, remiant Tėvų Mari

kviesdamas kun. H. J. Vaičiūnų sukalbėti

jonų sumanymų' pastatyti Lietuvių Kole

maldų.

gijai tinkamus rumus.

Ketvirtų (posėdį

atidarė

Kongresų sveikino žodžiu: kun. Drau

raštininkas; p-nia Maziliauskienė, Pava

sarininkų vardu; p-nia

Reikauskienė 9

sk. Akad. Rem. vardu; Telegramas gau
tas nuo Apaštališkojo Delegato ir pers

kaitytas. Telegramas skambėjo sekamai:

Wasbington, D. C. Aug. 21.
“L. Šimutis, Chairman Congress Of

Perskaitytas kun. K. Urbonavičiaus

.

, ,

Penktas Posėdis.

gelis, kaipo Pilnųjų Blaivininkų draugijos

d., 2:30 vai. po pietų.

žiaus Ligoninės ir Gimimo Šv. Panos par.,

Referatas.

pirmi

ninkas, atidarė 3-tį posėdį rugpiučio 21

Antras Posėdis.

kauskas, kun. J. Svirskas, kun. A. Linkus,
kun. M. švarlys, kun. Oasparaitis, kun. P.

suplojo

3-čias Posėdis.

vakare.

Be to kongrese dalyvauja daug sve

kevičius, kun. A. Deksnis,

,

• Pirmasis posėdis užbaigtas 6:10 vai.

Rubliauskaitė — L. R. F, K. 12
skyr., Cicero, 111.
’
Chicago.

Šitie klausimai gyvai rupi mokytojams,

kame darbe. Pagerbimui referento kon

A.

Ona Razbadauskaitė — L. Vyčių 16 kp.

[sija rūpinasi, kad Viskas išei-

tas ilgesniam laikui.

etud. T. Poška, p-ni Žalinienė, p-ni M. Ma

imti.

V. Urba, O. Skiriutė, J. Mikolainis —
Alumnų Dr., Cicero, Ui.
’

artimes-

Federation Of Lithuanian

Catholic

So-

cieties.

I am sincerely grateful for message
of obedience, devotioai and loyalty to the
Holy Pather and Bless *11 in His n»me.
Apostolic Delegate.”

Sveikinimas priimtas

P-nas

L.

Šimutis,

atidarė penktų posėdį,

Kongreso

pirm.,

rugpiučio

22 d.,

2:30 vai. po pietų.
•

Kun. Paškauskas išdavė raportų

iš

knygų revizijos ir perskaitė Fed. iždinin

ko prisiųstų raportų.

Komisijos raporte gerb. kun. J. Paš
kauskas pažymėjo, kad Federacijos cen

tro sekretoriaus knygos yra labai tvar
kingai vedamos. Su knygvedysto esąs ge

rai susipažinęs ir dėl to matąs reikalo ko
misijos vardu išreikšti p. K. Krušinskui,

centro sekretoriui, padėkų už pavyzdingų
centro reikalų bei knygų vedimų'. Rapor-

atsistojimu ir

tas vienbalsiai priimtas.

gausiu katučių plojimu.
Kun. Pijus Karalius Liet. Ateitinin

(Bus daugiau)

• ,

Antradienis, Rūgs. 10 d., 1929
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Vaišnora, kurie už vadovavi ir doc. Ruokis, tas mūsų eks kės žemės, rengėsi važiuoti į
mų nusipelnė ypatingai nuo kursijos keistuolis, kuris jau Afriką, nenoriai su juo skyširdžios mūsų padėkos. Atėjo “paragavęs” Romos apylin rėmės.

POZUOTI.”

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Visa musų komunistų bur
žuazija pykčiu suliepsnojo, kai
mano kampely perskaitė pa
ties sovietij galvos Kalinino
pareiškimų apie ekonominę
x Rusijos padėtį, kad valstie
čiai esu trukdų duonos gami
nimų ir kad komunistai pri
valo atstatyti dvarus, nes
dvarų padalinimas buvęs klai

kėti, jei prabišinai sugaus ta
ve su galionuku išvarvėjusio
per paipykę skystimėlio.

Einant taip vadinamu Young’o reparacijų planu, Vokie
tija aliantams 'per 59 metus tu
ri sumokėti $27,000,000,000, o
alijantai J. A. Valstybėms:
Did. Britanija — $11,100,000,(i00, Italija — $2,400,000,000,
Francija — $6,840,000,000, Ju
goslavija — $95,000,000, Len
kija — $436,000,000, Belgija
— $727,000,000, Čekoslovakija
— $313,000,000, kitos šalys —
$233,000,000.
Nežiūrint tiek čia šviečian
čių saulių (nolių), Kauno ry
tas rašo: “Haagoj visai sute
mo. Youngo reperacijų planas
nepasiekia 'žemės.”

DABAR
(IŲS GALITE PIRKTI

Paprastai
Ne tik žmonės, imant paveikslus, moka “pozuoti”, bet ir
paukščiai. Įsižiurėkit į ši dailų baltų karvelį, kuris buvo
išstatytas paukščių parodoj Melbuorne, Australijoj, kaip jis
gražiai pasipūtė, kai fotografas ėmė jo paveikslų.

gių koplyčių, už kurių vienų, anatomija, kad, ant baltojo ;
sako, galima būtų pastatyti marmuro statulos net gyslos
puikiausius rūmus, kaip Lie- aiškiai matomos. Nepaprastai
da.
didingai atrodo šita puiki staKam čia reik, draugai, ant “Vieni žmonės trokšta tur tuvos Banko Kaune.
manęs pykti ir taip negražiai tų”, sako A. F. K., “kiti gar Puikių skulptūrų ir statulų tula, tiesa, nevisai suderinta,
koliotis? Jeigu šitoks sovietų bės, kiti meilės, ir tt. Bet yra ištisos galerijos, o palmių ir jo mokinių, su visu paminklu.
Sugrįžę iš miesto stvėrėmės
galvos pareiškimas yra prie- vienas daiktas, kurio trokšta kiparisų alėjos nepaprastai
gražiai
derinasi
bendrame
fo

tvarkyti savo čemodanus. Ne
šingas komunizmui, tai ne ma- vis žmonės
ne.
Neturtingųjų
kapai
taip
visai
smagiai jaučiamės, kad
ne reikia kolioti, bet “drau Ką tokio?
'pat puikiau atrodo, kaip pas greit turėsime palikti taip pa
gų” kalininų čekai atiduoti.
Vandens pavalgę sūrios sil
jjnus geriausieji, nes puiki ma mėgtąjį miestų, sostinę paties
kės.
rmuro lenta puošia neturtįn- Kristaus Vietininko. Iš tikrų
Amerikoj turime du “5 and
giausio antkapį. Tie kapai te jų Roma ne tik senovėje buvo
10 ”: Woolwortb ’o krautuves
Tikras pranašas.
rasomis eina keliais aukštais. pasaulio sostinė, bet ir dabar
ir Jonės “lo” (įstatymą). Bet
Žydas: ’— Nu, Jokūbai, aš
S. Pietro in Vincoli. Tai pa yra viso pasaulio katalikų ce
skirtumas tarp jų yra didelis: tau galiu išpranašauti vienų
skutinė Romoje mūsp atlanky ntras, o Mussolini pranašauja,
Woolwortli’o krautuvėse gali dalyką.
ta bažnyčia, pradėjome Romų kad Amžinasis Miestas dar
už 5 ar 10 centų pirkti kų tik
Jokūbas: — Na, kokį?
studijuoti viena šv. Petro ba labiau išgarsėsiąs.
nori, o Jonės įstatyme turi 5
Žydas: — Gi, kad tu mirsi.
žnyčia, baigėme—kita. Ji įstei
ar 10 tukstahčių dol. užsimoVienuoliktų jau visi stoty
Vipras.
gta ciesor. Eudoksijos, Teo
je. Matyti, mes Romoje ge
dosijaus II dukters, šv. Petro
rai užsirekomendavom, nes
pančiams laikyti, toje vietoje,
mūsų išleisti, be J. E. arkiv.
kur Kristaus Vietininkas sa
Bartoloni, atėjo abudu Lietu
kęs pamokslus. Kai cies. Eu
vos pasiuntiniai: prie Vatika
(Tąsa)
veikslų, bet įdomesni, naujes doksijos motina gavusi iš Je
no p. dr. Šaulys ir prie KviriLaterano muziejus. Pasku ni, daugiausia dovanos Leo ruzolimos patrijarcho pančius, nalo p. V. Čarneckis. Buvo
tinę Romoje buvimo dieną nui XIII. Įžymiausias, tai Le kuriais Erodas buvo suraki dar kun. dr. K. Rėklaitis, stud.
stengėmės, kaip išmanydami, ono XIII garbė, Grandi dar nęs šv. Petrų, atnešė popie
geriau išnaudoti. Ir vaddvai, bo, to Didžiojo popiežiaus, ku- žiui Leonui Didžiajam ir kai
tartum atgijo,
tikėdamiesi ris taip išgarsėjo savo socia šis juos sudėjo su tais pan
PILNAS EGZAMINAS
greit atsikratysiu, stengėsi ge liniu veikimu, prieš kurio iš čiais, kuriais Apaštalas buvo
$5.00 TIKTAI $5.00
specialistas
rų vardų užsitarnauti. Tiesa, rinkimą karaliai net slaptas surakintas Mamertino kalėji
Taigi nenusiminkit bet eiki*
me — jie stebuklingai suau
kai kas jau prašėsi į Kauną nutartis buvo padarę.
pas tikra specialistą, ne pas koki
Tikras specialistas, ar
ir sakė, kad jau perdaug pri \Kapai. Nepaprasti ir gar go. Dabar šitie pančiai laiko nepatyrėlį.
ba profesorius, neklaus jusu kas
sižiūrėjo ir visai atbuko dė sūs yra Romos, Milano ir Ge- mi minimoje bažnyčioje, po Iums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lšegzamlmesys, bet daugumas laikėsi nuos kapai. Jie neseni, vos didžiuoju altoriumi, Konfezi- navlmo. Jus sutaupysit laiką lr
100 metų kaip įsteigti, nes an- joje, bronzos spintelėje, kuri pinigus Daugelis kitų daktaru
pavyzdingai.
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
“Mažojo Kunigėlio” vado ksčiau laidodavo bažnyčiose, užrakinama 3 raktais. Vienų lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.
vaujami nuvy kome į Laterano bet jau nepaprastai dideli ir..jų turi popiežius, kitų—kardiMano Katilo — Scope — Raggi
Roentgeno Aparatas Ir vi
rūmus, į tuos pačius, kuriuo ' puikūs. Ypač labai turtingi ir nolas globėjas ir trečių—vie X-Ray
siška* bakteriologiSkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
se š. m. pasirašyta garsioji pilni puikiu marmuro pamink nuolyno abatas.
negeroves. Ir jeigu aš pa
lų
Romos
kapai.
Tie
pamink

Kas dar šioje bažnyčioje tikras
Laterano sutartis. Čia, apati
imsiu Jus gydyti, tai jūsų sveikata
gyvumas sugryš jums taip kaip
niame aukšte, yra vadinamas lai labai įvairūs ir originalūs, nepaprasta, tai popiežiaus šv. Ir
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Museo profano (stabmeldiš kryžių yra labai maža, ir vi Julijaus II, mirusio 1512 m., ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos.
kraujo, nervų, širdies, reumatlskas), o pirmame — Museo sa taip tvarkingai ir savotiš paminklas su išgarsėjusia mil mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
cristiano \(krikščoniškasis) ir kai įrengta, kad tikrai nepa žiniška Mozės statula, Micbe- kią
užslsenėjuslą,
islkerėjuslą.
paveikslų galerija. Pirmame prastai jauku šitame mirusių- langelo darbo. Mozė išreikš chronišką Ilgą. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
tas pasirėmęs ant Dievo duo nestldėlloklt neatėle pas mane.
muziejuje daug senoviškų skumieste.
DR. J. E ZAREMBA
lptflrų, statulų, biustų, sarko Gana daug, vis kitokiame tų jam akmens lentelių ir už
8PECIALI8TA8 *
stiliuje,
koplyčių,
statytų
įžy

sirūstinęs ant žydų už atkri
fagų, stabmeldžių aukurų, rel
Inėjlmas Rūmas 1016
JACKSON BOULEVARD
jefų su mitologiškais paveiks mių architektų iš brangaus timų nuo savo Viešpaties. Taip 16 W. Arti
State Gatvės
lais, žvėrių statulų ir pan. Y- marmuro, kuriose sudėti visi, puikiai žinota šito genialaus Ofiso Valandos: Nuo 16 ryto Iki
po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
pač puikių yra'skulptūrų; cie kurio nors didiko, šeimos ka skulptoriaus, į kurį panašaus X, Nedėliomis
nuo 16 ryto iki 1
po pietų.
soriaus Tiberijaus,
ciesor. rstai. Keli šimtai taip bran- dar pasaulis nematė, žmogaus
Klaudijaus, Sofoklio, Neptū
no.
TUBBY
Gana įdomus antrasis, krik
ščioniškas muziejus, kuriame
surinkta daug sarkofagų ir
kapų antrašų iš pirmųjų krik
ščionijos amžių. Ant sarkofa
gų reljefai su paveikslais iš
Senojo ir Naujojo Įstatymo.
Tie sarkofagai, daugiausia
iš IV šimt., patraukia dėmesį,
nes gana originališki ir paro
do savotiškų pirmųjų krikščio
nių Biblijos supratimų. Pažy
mėtinos dvi ypatingai gražios
statulos—Gerasis Ganytojas ir
šv. Hipolitas vyskupas.

$ |

Vertės

S A.

C. Tūbų
ELEKTRIKINĮ

RADIO

KELIONE Į ROMĄ.

Riešuto medžio Console, Dynamic Speakeris

Tik
už
pilnai įrengtas

Dabar jus galite pirkti $155 vertės, S tūbų, elektrinį radio, gražiame riešuto
medžio eabinet’e, tik už $87.75. Palyginkit šį naują radio su kitais radio,
kilrie yra parduodami du syk brangiau ir jus lengvai suprasite E. J. Budrik,
Ine. vertę. Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti toki gerą
instrumentą už tokią pigią kainą. Ir nieko daugiau nereikia dapirkti.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

į

Po

į savaitę

Jos.F.Budrik.mc
3417-21 South Halsted Street.
Phone Boulevard 4705
į

The Mystery is Štili Unsolved.

Paveikslų galerijoje yra ir
senesnių garsių tapytojų pa-

$1

Antradienis, Rūgs. 10 3., 1928

D R A D O M B

4

šventimas kilniems
tikslams
Nariai nuo savęs aukojo
Plėšikų darbai ,
yra begalinis.
$2.00.
Cbicagoj smarkiau ėmė vei
Po $1.00: P. K. Katrinaitė,.
Todėl didžiausia garbė ir kti plėšikai. Užpraeitų naktį
Graži auka.
K. Strumskaitė, P. A. Luko
vertės $20.00, L, Širvaitis
nuoširdingiausi padėkos žo apkraustyta viena pieninė, te
KENOSHA, W1S.
šius,
P.
J.
Katrinaitė,
J.
J.
Statant
naujųjų
svetainę,
$8.50, K. Ježbutis $6.00, K.
džiai jums, brangiosios mo atras ir privatiniai namai.
Zol'p.
musų
moterėlės
šv.
Rožančiaus
Zelenukas $6.00, pūpso išdirbė
terėlės, už taip gražių aukų Nei vienam atsitikime polici
Nesnaudžia
Visiems
priedeliams
ir
au^draugijos
šiam
tikslui
'paauko

jai aukojo 10 dėžių papso,
jai nepavyko piktadarių su
musų statomai svetainei.
jo
$500.
Tai
begalo
graži
au

kotojams
tariu
širdingų
ačiu.
smulkesnių
aukų
davė
šie
biz

imti.
Kenoshiečiai tarp tų visų
Lai Dievas jus laimina ir
ka
ir
tik
musų
moterėlės
tų
Prašau
jus,
brangus
broliai
nieriai:
A.
Zapalskis,
A.
Kradarbų vienok “badauja” ir tai
ir sesutės lietuviai, mielašir- galėjo padaryti, nes jų darbš jums gausingai atlygina.
PARAGINK SKAITYTI
ypatingu “badu”. Štai, per- tavičia, J. Narusevičia, J. Gal
dystės,
mane,
nelaimingų
li

'•DRAUGĄ*’. *
iūnas,
T.
Jurėnas,
Z.
JerušiuDėkingieji.
maža “maitinasi” spausdintu
tumas, širdingumas ir pasigonį iš šios nelaimės išliuonas, A. Petkus, P. Giedvila,
žodžiu.
suoti, nes jūsų aukos daug man
Daug kas, ypač iš veikles P. Gražis. Taigi, visiems auko
pagelbos teikia, ašaras nu
nių kaskart pareiškia noro tojams širdingai ačiu už aukas
šluosto.
pastiprinti savo ir savųjų dva ir už atsilankymų į piknikų.
Per du metu išgulėjau lo
sines jėgas laikraščių skaity Visi mes privalom remti tuos
voj,
kojų, rankų nepakelda
mu. Yra net rimtas sumany biznierius, kurie mus remia.
Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdrauda (In
Duktė Dwight F. Davis, bu mas. Negalėjau parašyti laiš
mas
atidaryti
Kenoslioj Savas pas savų.
surance)
geriausiose kompanijose.
ko,
nei
prie
ko
šauktis.
Vieš

P. T.
vusio J. A. Valstybių karo se“Draugo”,
“Darbininko”,
Parengiami,
parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
IPretoriaus ir dabartinio Filipi paties Dievo malone, šiandie
“Vyties” ir kitų laikraščių oatsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pardu/imo žemės Lietuvoje.
galiu pavaikščioti ir savo
nų salų gubernatorio.
Parengiami ir parašomi įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, tes
fisų. Jau ir žmogus atsirado,
ranka
parašyti.
Turiu
vilties,
tamentai,
įgaliojimai,' notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
labai rimtas ir daug kų žu
Parduodami
“Money Orders”.
jog savo prietelių pagelba vi
dantis. Lieka tik su laikraš
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Atsišaukimas.
ba šiaip parinko aukų tarpe siškai pasveiksiu ir visu dė
čių administracijomis pada
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenki jų per paštų ir per telegrama.
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių; parduodami pirmi morgečiai;
ryti sutartį ir didelę visuo Dideliu džiaugsmu ir dė- savo pažįstamų, arba nuo sa kingumu darbuosiuos lietuvių
perkami
kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
visuomenės
labui.
kingumu
tariu
širdingų
ačiu
vęs
paaukojo
ir
sykiu
su
aumeninio gyvenimo pajėga bus
Parduodami
ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
sujudinta.’ Yra vilties, kad visiems, kurie mane, didelėje kom laiškelius su sveikatos Aukas prašau siųsti sekan
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
čiu adresu:
šimtai naujų “Draugo” skai-į bėdoje, skaudžioj 4 metų li- linkėjimais atsiuntė,
dėti pinigai atneša graži} pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
tytojų atsiras.
'
j goję at jaučiate. Jūsų pagelba
Universal State banko piez.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo-geriausias.
Joseph Lapinskas,
Pabaigoje rugsėjo žada su atvykau į šių vietų gydytis mi p. J. J. Llias antru kartu pri- Mercy IIosp. & Sanitarium,
misijomis atvažiuoti į musų nerališkom sūriom vanom. siuntė $10.00.
šv. Petro parapijų kun. prof. Toks gydymasis palengvino Šių vietų aplankydamas len
Vaitkevičius. Tų dviejų žv man skausmų ir jaučiuos kas J. Franckovek aukojo
52 E. 107th Street Kamp. 107 ir Michigan Avenue
$5J5O.
žiu: Misijos ir kun. Vaitke daug geriau.
Telefonas Pullman 5950
vičius užteks, užteks dėl pa Gydytojo patarimu, reika- j Cicero Lietuvių Pagerini- Rugsėjo 13 d., 7:30 vai. Va
Raštinės
Vai.:
Kasdiena
nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
kare svetainėje 341 Kensing
reiškimo, kaip svarbaus įvy linga vanas vartoti, ilgesnį lai 1110 Politikos kliubas, $5.00,
dieniais
ir
Šventadieniais
uždaryta.
ton Avė. įvyks Roselando Lie
: kų, bet neturtas visa trukdo.! P. • B. Šervydas $5.00.
kio Kenoslia susilauks.
P.
J.
B.
Ūsaitis
$1.00.
tuvių Kįiubų ir Draugijų Sa
Paskutinėmis savaitėmis pas Išbuvęs du mėnesiu ligoninėP.
J.
Savickas
$1.00.
vitarpinės Pašalpos Susivieni
Kenoshos klebonų viešėjo sep- į je, pristigau lėšų. Mat, pra- tyni broliukai iš Marijonų,1 džia daug lėšavo: gydytojų Teatrališkas Kliubas “Lie- jimo susirinkimas. Šiame su
sirinkime bus visokių rapor
Bernaičių Kolegijos. Jau su- ' egzaminamjos, X-Ray, kam- jtuva”.
grįžo į Kolegijų, palikdami barys ligoninėj, valgis ir va-1 BKareiva prisiuntė če tų ir pranešimų. Todėl visi
nariai-rės būtinai atsilankyki
Kenoslioj geriausius įspūdžius, uos. Pristigus lėšų, ligoninės,M $15.00.
M. U. vedėjos Šv. Marijos seserys, Aukojo iš savo iždo $5.00. te, taip pat ir tie, kurie no- i
ramindamos mane neturtelį, Likusius nuo išvažiavimo rite prisirašyti susivienijimam
$3.00.
Sekretorius.
aukojo savaitę užlaikymui.
Sulaukęs aukų nuo geraširT'j'į
jdžių lietuvių, skelbiu tarp sve- ^OIK.SMOIK:
Pavyko.
!tirntaučių ir laikraščių skaiŠv. Jurgio parapijos pik-, tytojų jų vardus, kaipo labnikas “Birutos” darže, 25 d. darius. Manau, kad kožnas
rugp. labai gerai pavyko. Die-'skaitytojas supras reikalų reni
na buvo graži, žmonių šuva- 'ti tas organizacijas ar asrnežiavo daug, parapijai pelno nis — biznierius, kurie pasi
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvų dovanė
Pranešame, kad jau laikas užsisakyti kalėdinių
liko $668.00.
jžymi labdarybės darbais.
plotkelių. Per pereitus kelis pietus visų orderių nega
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
Visiems, kurie dalyvavo ; Širdingai ačiu skaitytojams, I lėdavome patenkinti dėlto, kad tas darbas būdavo su
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
vėlintas. Orderiai suplaukdavo prieš pat Kalėdas. Pri
tam piknike širdingai ačiu, I kurie įnešė organizacijose, artrukdavo ir plotkelių ir laiko orderiams išpildyti.
taip-gi klebonui, kun. J. Či“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvų per didžiausius
Šiemet maloniai visus kviečiame užsakymus pri
žauskui, už daržų., kurį para ŠIE PAPRASTAI BUDAI
siųsti iš anksto. Užsakymus norime gauti iki spalio 15,
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitų
LENGVINA DANTŲ
pijai davė veltui. Piknike gra
1929.
DYGIMĄ.
žiai darbavos visi Šv. Jurgio
patarnavimų.
Pirmiausia
užsisakiusiems,
plotkelės
bus
pasiųstos
parapijos komitetai.
Buk
atsargus
vaiko maitinime
prašytu laiku. Vėliau užsisakiusiems plotkelės siusime
dantims
kalantis.
IG
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
Jš moterų darbavosi: Dudė Dabok vidurius ir jeiNepervalgydyk.
tik pasirodo iw
pagal išgalių ir brangiau rokuosime.
nienė, Mikalauskienė-, Miknai- nevirškinimas, gesai arba užkietėji- j
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
mas. duok jam keletu, lašų nekenks 1' ■
Plotkelės bus gaminamos iš geriausių miltų, įvai
1
y
tienė, Balkienė, Kaminskienė; mingos, gardžios, Fletcherio Casto
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
rių spalvų — baltų, ružavų, geltonų, mėlynų.
rijos. Tas paprastas būdas paleng
visoms širdingai ačiu.
vino dantų dygimą milionamR kū
PLOTKELIŲ KAINOS:
x Norintieji gerų ir greita patamavima, kreipkitės:
dikių — motinoms taip-gi. Nes per
Buvo renkamos aukos pik virš
Nuo 100 iki 400 po $1.20 už šimtų
30 metų Castoria buvo ištikima i
nikui. Pinigais aukojo šie biz- motinų talkininkė visur. Ji greit užNuo 5(X) iki 900 po $1.00, už šimtų
Nuo 1,000 iki 1,900 po 90c. už šimtų
meriai: J. Perminąs $20.00, K. jęUS — jr
yra augmeninė. Todėl
U
Plotkelių pasižiūrėjimui turime- “Draugo” ofise,
Stepanauskas
$10.00,
A.
Vit-!{
us
,
jo
%,
vl3ada
Balit
^
duotl
"
•
’
Į kalą. JI padaro ricinos darbą, tik
o toliau gyvenantiems ant pareikalavimo pasiųsime.
kauskas $5.00, V. Bavarskas |geriau ir švelniau. Del jūsų apsauc. ir v
* i&os butelis tikrosios Castorijos turi
Labai gražių konvertėJių plotkelėms taip-gi bus
$2.00, S. Mačiulis $2.(M), A. Fletcherio parašą.
galima gauti.
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, MI
Stankus $1.00.

ALICE DAVIS

LIETUVIAI AMERIKOJE

IND, HARROR. IND.

Waitches Brolių Raštinėje

MANISTEE, MICH.

ROSELAND, ILL

Waitches Bros. Corp.

JŪSŲ GIMINĖS

BETR6IT, MCR.

GERB. KLEBONAMS, VARGONININKAMS,
ZAKRISTIJONAMS IR KITIEMS KALĖDINIU
PLOTKELIĮĮ IŠNEŠIOTOJAMS!

Reikalauja Pinigu

1

jj

DRAUGAS PUB. CO.
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Valgiais ir gėrimais aukojo
šie biznieriai: A. šalaševičiu
10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
Thla Ir a Famona Vlvanl Bet and lncludea facc powdcr, >1.00; Roukc, 75c,
Tlssue Cream JI.00, Depllatory >1.00,
Faclal Aatrlngent >1.75, Bath Salt 1.00,
Tollet Wator >1.25, Perfume >2.76. Brllllantlno 76c, Skln VVhltener 75c. Totai
Valuo >12.00. Speclal price, >1.97 for all
ten plecea to Introduce thla line.

Vardas .....................................
. - Adresas ............... ».................
\ Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, Jei
nepatenkintas.
Bea

Van 580-5th Avenue, New York

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.
... ................................. ■iii1

ri

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

Antradienis, Itugs. 10 <1., 1929

r

n

r r

n

q

x

B
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apeigose dalyvavo keturios
darbininkai nusprendė kiene ir du ciceriečiąi J. Baporos pajaunių-pamergių.
duoti savo moterims vienų die ločius, 1442 So. 49 avė. ir Bar
Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Tel. Vlctory 3687
Po šliubo Vestuvių pokilis nų ‘off’ nuo gaminimo valgių. bora Kucienė.
Todėl
vyrai
ėmė
dalyvumų
ir
Of. Lr Rez. Tel. Hemlock 2374
lies. Kalbėjomės apie Palangę įvyko pp. Daknių namuose,
GĖLIŲ DARŽELY PAS
atsakomybę.
M.
Kežas,
J.
Na

ir jos gražius pušynus, apie pas nuotakos seserį-švogerį.
pp. JANUŠAUSKUS.
Res. tel. Van Buren 6868
Ofiso’ Valandos; 9 9kl 13. 1 Iki 3
gražius Lietuvos ežerus ir pas Dalyvavo daug svečių, dau krošis turėjo valgių .paruoši
dienų, Lr 0:80 iki 9:80 vakare
Beverly Hills. — Rugsėjo 4 visas viešnias ir pas šeiminin giausiai jaunimo. Po vestuvių mo “jobų”, J. Krukas, A. La
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
penas
paruošimų
ant
stalo,
o
kus
buvo\
viena
mintis
—
va

jaunieji
išvažiavo
į
Niagara
d. teko man būti labai malo
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS
Netoli 46th Street
Chicago, III.
niame moterų būrelyje, kurias žiuoti kada nors aplankyti Kalis, N. Y. ant “Iloney M. Makaveckas, J. Miškus, A. Balte 808 1578 Mllwaukee Avė.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
!moon”
” . Taipgi aplankys ir Čepas, A. Nakrošis ir su pa
Tel. Brunavrtck 9624
jmoon
dainininkė ponia M. Janušaus Lietuvų.
plet: Uta.rn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rea. Tel. Mldway 5512
šventadieniais pagal sutarimą.
kienė sukvietė atlankyti jos Arčiau susipažinus su ponia Kanadų. Sugryž ateinantį šeš- gelba kitų dirbo veiterių dar Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki I vai
bų. Visi svečiai, kurių buvo po pietų.
gėlių darželį. Viešnios gerėjo- Janušauskiene, reikia pasaky- tadienį ar sekmadienį,
Tel. Canal 6764
VLrginla 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
si gražiais jurginiais, gvazdi- ti, kad tai yra nepaprastų' Linkime jaunai porelei liniu virš pora šimtų, pasivalgę pie
Oakloy Avenue Lr 24-tas Street
tus ir vakarienę, kuri buvo ant Ofiso Tel. Canal 311S
kais, vosilkomis ir daugybė ki' gabumų moteris. Retai galima smiausio sugyvenimo.
Telef. Canal 1713-0241
Namų Tel. Lafayette 9999 Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
vietos
ir
ant
miško
medžio
ug

Rap.
tokių gėlių. Visos džiaugėsi iš rasti tokių moterį, kuri galėlr Ketvergais vakare
nies pagaminta, ir vėl žaidė,
taip puikiai suarmonizuotų tų gyveninių taip puikiai suGYDYTOJAS,
' dainavo, šoko, šnekučiavosi,'ir
CHIRURGAS
spalvų ir tvarkingo darželio 1 derinti, tiek daug laiko dainaPEOPLES FURNITURE
IR OBSTETRIKAS
OFISAS
!
sutemus
visi
sau
linksmi
namo
KOMPANIJOS
suderinimo; visos stebėjosi iš |Vimui pašvęsti ir savo namų
Gydo
staigias
ir
chroniškas ligas
išvažinėjo. Skirstantis, vienas ;1900 S. HALSTED STREET
ponios Janušauskienės kiek-:bei šeimynos neapleisti. Mes,
vyrų, moterų Ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
iš narių taip"meiliai mane apNAMAI:
vienos gėlėlės ir medelio paži-! moterys, ypatingai tai gerai . Darbininkų Piknikas.
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
1 kabino ir abudu pasibučiavo
nojimo. Nors ji yra Chicagoje Į suprantame. Užtat džiaugia4193 ARCHER AVĖ.
Kertė So. Wcstern Avenue
Šis šeiminiškas piknikas bu
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Prospect 1028
augusi, bet jos lietuviška šir- mės ir didžiuojamės, jog musų! vo surengtas del šios įstaigos me. Jis pasakė taip: “Sudiev Valandos; prlefi pietus pagal sutarti.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Nedėliomis ir seredomis tik
dis tikrai gėies myli.
tarpe randasi toki gabi lietu darbuunkų, jų šeimynų, arti-!kad
^Namuose 2-4 po plet, ofise (-8 v. ▼.
Tel. Canal 2330
links,niansį Iaik(į
Iškalno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Akis pasotinus, širdis pa- vė, kurių galime pavyzdžiu mų giminių ir draugų. Atsibu
Nedelioj pagal susitarimą.
Ofisas ir Laboratorija
džiuginus gėlėmis, buvome pa-: statyti savo jaunesnėms sesu- vo pereitų nedeldienį Cook dalyvauti šiame piknike, geis Tel. Hemlock 8161
Ir x-ray
čiau kad panašių išvažiavimų
kviestos į pp. Janušauskų tems.
County miške apie 20 mylių į
2130 WEST 22nd STREET
tankiau tarpe musų įvyktų.”
puošni} namų. Čia turėjome
Vosilka.
CHICAGO
vakarus nuo Chicagos. Tas
J.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
progos susipažinti su jų man
piknikas buvo tikrai šeimi
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Tel. Lafayette 5793
IŠIiEISTUVĖS.
3435 West 69 8treet
dagiais sūneliais. Tų berniukų
Telefonas Boulevard 7820
niškas, nes įžanga, valgiai ir
X
Garsintas
gyvas
gaidys
ryte, 1—4 p. p. 6—9
gražus elgesys į viešnias pa
Res. 6641 South Albany Avenue
gėrimai buvo visiems daly-. West Sidės par. piknike teko Vai.: v.9—v.12Nedelioj
susitarus.
Tel. Prospect 1930
Marąuette
Park.
—
Ponai
darė malonų įspūdį ir galima
vaujantiems veltui, ir vieni stelai Tainkiuteį 2108 W. 24
Valandos 2-4, 6-8 Nedelioj 10-12
tikėtis daug ko gero iš jų. Girdžiunai, nesenai persikrau- kitus vaišinosi kaip vienos šei U
Vai. 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
iaim;.jo -ie. M
Prie skanių pietų buvo daug stę į Marąuette Park iš Cice- mynos nariai. Piknikas arba 1
Ofiso Tel. Victory 6893
Office: 4459 S. California Ave»
linksmų ir įdomių pasikalbę-Į™, sekmadienyje, rugsėjo 1 išvažiavimas į girias vasaros Jgeckis, J. Bitinas, F. StriauRezidencijos Tel. Drexel 9191
Nedėlioję pagal sutarti
4910 So. Michigan Avenue
jimų. Dažnai tos kalbos krypo, d ienų, buvo surengę išleistu- laike yra labai geras priprati
Tel. Kenwood 5107
link musų mylimos įėvų ša-!viV puotų savo sunui Juoza- mas. Todėl ir kiekviena šeimy
jpui, kuris išvažiuoja į semina- na, kliubas arba draugija, sten
: nuo 9 iki 11 vai. ryte; • Rusas Gydytojas ir Chirurgas
’
rijų.
Juozapas,
šįmet
baigęs
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
ADVOKATAI:
giasi turėti vienų ar keletu
6 iki 8 vai. vak. apart
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valkų lr visų chroniškų ligų
J aukštesniųjų mokyklų, su pasi panašių išvažiavimų, kurie da
X — Spinduliai
šventadienio
ir
ketvirtadienio
Imk be baimės kaip nurodyta
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
žymėjimais moksle, dabar tęs
Ofisas 2201 West 22nd Street
arti
31st
Street
lyvaujantiems suteikia daug
“Bayer pakelyje”.
j Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4339
Įmoksiu seminarijoj, Mundelein malonumo.
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Boulevard 7589
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Illinois,
kad
siekus
savo
paAvenue
Tel. Republic 7868 '
Rez.
Hemlock
7691
ADVOKATAS
Bet šis Peoples Fumiture
10-12.
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. V.
šaukimo.
Nedelioj: 10 — u ryto
Co. piknikas padarė man, tur
11 Sa La Šalie St., Room 2001
A
Puotoje dalyvavo kun. kleb. 'but k visiems jamc dalyvavu.
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Tel . Wentwortb 3000
Vakarais
DENTISTAS
A. Baltutis, kun. Jusevičius, siems, tokį įspūdį, kad kįla
Tel. Canal 0267 Rea Prospect 1469
3241 S O. HALSTED STREET
Rez.
Tel.
Stewart
81S
1
TaL.VictorSr
0LR2._..
9
ir draugai. klausimas': Kodėl gi nėra dau
7-9 v. V; «»r. nSSftRh,-'
4712 So. Ashland Avenue
Pėtnyčlos
Per
vakarienę pasakyta giau Chicagoje panašių orga
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
daug linkėjimų, laimės ir iš nizacijų tarpe Lietuvių kaip
Gydytojas ir Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
tvermės
jaunam
aspirantui
jo
nBtaffed
JOHN B. BORDEN
, Peoples Fumiture Co., kurių
1821 SOUTH HALSTED 8T.
OPTEMITRISTAI 6558 SO. HALSTED STREET
pašaukime. •
'nariai
galėtų
ne
vien
tikėtis
Rezidencija
6600 S. Arteslan Avė.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
(John Bajdzinnas Borden)
the.
N-a. I pašelpos ligoje, pomirtinės,
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
8 iki 8:80 vakare
ADVOKATAS
nematote
“Bayer Kryžių"
į ar tai pasilinksminimo, bet antJeigu
pakelio ar pilių, tai jus negau
OFISAI:
105 W. Adams St. Rm. 2117 MOKYKLA PRASIDĖJO. kad galėtų sau kasdieninį gy nate tikro Bayer Aspirin, kuris yr*
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashington
milijonų užtikrintas saugus lr gy
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Telepboae Randolph 8727
venimų pelnyti. Aš tikrai nesu dytojų nurodytas per vlrfi dvide
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Brighton Park. — Nekalto
šimts penkis metus del
. 2151 W. 22 St. 6, iki 9 vak.
matęs tarpe Lietuvių tokio Šalčių
Perkėlė euvo ofisą, po numeriu
Galvos Skausmo į
Prasidėjimo Panelės Šv. para
Lumbago
virš
1
Neurltis
Telephaae Roosevelt 9090
gražaus pikniko, ' kame
Rumatlzmo
i
•
i
Dantų Skausmo
pijos mokykla 3 d. šio mėnesio io/. » •
4729 S. Ashland Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
■anie: 8 Ud I ryte Tel. Repub. 2800
30 šeimynų, kurios pelno sau į Neuralgijos
Skausmų
prasidėjo iškilmingomis pa- f,
.
SPECIJALISTAS
neatdarytam
"BayREZIDENCIJA
, v v . x Ir- kasdienini gyvenimų, kurie er”Kiekvienam
randasl
nurodymai.
pakelyje
4729
W.
12
PI.
Nedėliomis
Džiovų,
Moterų lr Vyrų Ligų
maldomis bažnyčioje. Šv. Mi- , ,.
, . . .. , .
v.
v.
.
,
[kasdien triūsia, dirba ir gelb- Pakely dvylika piltų kainuoja kele
Tel. Cicero 2888
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
sias už vaikučius ir mokyto-i ,. .
,
,
T . tą centų. Vaistinėje tal-gl parduo
LIETUVIS AKIŲ
pietų: 7—8:30 vakare
■ _
. sti vienas kitam. Dirbame Lie da bonkose po 24 lr 100.
Nedėliomis 10 iki 12
jas atnašavo kun. Pr. Vaitu
SPECIALISTAS
tuvių įstaigoje prie Lietuviš
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5918
LIETUVIS ADVOKATAS
TELEFONAS MIDWAY 2884
kaitis. Bažnyčia buvo pilna
kų bosų ir formanų, ir paga
Palengvins akių įtempimą
kuris
2221 West 22nd Street
Vaikučių bei tėvų. Po mišių
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
liau
turi
progų
pasikviesti
Tel. Boulevard 1401
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuArti Leavitt Street
pradžiai metų mokslo pritai-,,
3464 SO. HALSTED STREET
mo, skaudamą aktų karštj. Atitai
*.
•
,
,
r
visų
savo
šeimynų
ir
gimines
Telefonas Canal 2552
sau kreivas akis, nuimu cataractus. Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
kintų pamokslų pasakė gerb
V. X. MEDONIO
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare
ir baliavoti sykiu su visais, su
Atitaisau trumpą regyBtę lr tolimą
regystę.
Rea. 8201 S. WALLACE STREET
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va kun. Vaitukaitis ir suteikė šv draugais, su tikrais draugais,
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
Kų tik iš spaudos išėjo se
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- Sakramento palaiminimų.
3343 SO. HALSTED STREET
su kuriais pelnija kasdieninį kan teji veikalą:
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mis nuo 9 iki 6.
Valandos: Nuo 2 — 4 P- P.
Susipratę katalikai leidžia gyvenimų. Tarsi sulauki to- 1. Viltis, Mišram Chorui 20c. mas su elektra, parodančia mažiau DENTIST AI
sias klaidas.
7—9 vakare
savo vaikučius savo parapi- kio laiko, kad žmogus opini 2. Tėve mūsų (Pater Noster)
Specialė atyda atkreipiama moky
jos katalikiškon lietuviskon tas džiaugsmo griebi už arOffice Boulevard 7042
20c. klos vaikučiams.
mo^klon. Kasdienę vaikučių, čiau esančios moteries ir šo- .3. Sveika Marija (Avė Maria) Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
skaičius didėja, iš ko pramato-Iki, nebūdamas šokikas. Mat
20c. 12 po pietų.
(J
J. Grisius)
LIETUVIS DENTISTAS
IŠ RUSIJOS
ma, kad antrų, mokslo savaitę , čia girdi muzikų,'kurių girdėVirš minėtus veikalus gali
4712 S. ASHLAND AVĖ.
4631 Š. AshUnd Avė* (2 lubos) mokykla bus pripildyta. Jau jai Lietuvoje tarpe savųjų, čia
Gerai lietuviams žinomas per 88
4645 So. Ashland Avenue
ma gauti:
.
metus
kaipo patyręs gydytojas, chlAnt Zaleskio Aptiekos
Tel. Boulevard 7589
mažai tuščių vietų kambariuo ir gi jautiesi tarpe savųjų.
‘ rurgas lr akušeris.
Telef. Reulevard 2800
“DRAUOO” KNYGYNE
RESIDENCIJA:
se galima surasti. Taigi, ku Nors ir neesi dainininkas, bet
Gydo staigias
lr chroniška® 116515 So. Rockwell Street
Tel. Canal 6222
gaevyrų, moterų Ir valkų pagal nau
2334 So. Oakley Avenue
Telef. Republic 9728
rie vaikučiai nesuspėjo iš va krūtinė verčia . atkartoti tas
jausius metodus X-Ray lr kitokiu®
Chicago, IU.
elektros prietaisus.
kacijų sugrįsti, turi paskubė Lietuvių dainas, kurias esi dai
ti, kad nepritruktų vietos.
navęs Lietuvoje su savo bro
Pritaikyme akinių del visokių aklų
DENTISTAS
Ofisas ir Laboratorija
2201 WEST 22nd STREET
Netoli Morgan Street
liais ir seserimis ir jaunimu,
Rap.
(Kampas
Leavitt
St)
ADVOKATAS
su kuriais esi sykiu užaugęs.
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
Bažnyčių chorams, mokyk
Nuo 8:80 iki 1 vai.
IŠKILMINGOS VESTUVĖS. Ir tik tokis tikrų draugų susi
nuo 1 Iki 9 vakare
VALANDOS. Nuo 10 — 19 pietų Jr
127 N. Dearborn Street
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.
važiavimas gaTi suteikti šį pa loms ir šiaip jau giesminiuTel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phor«
Room 988
IrflYYia
Marąuette Park. — Sekma silinksminimų.
2238, arba Randolph 6800.
Tel. Franklln 4177
Tel. Bmnavrlck 9814
Nuo 8 Iki 9 vakare
GIISMINĖLĮ
II E. 107 8t„ Kamp. Michigan Avė. dienyje, rugsėjo 8 d. Gimimo' Kadangi Peoples Fumiture
DR. A. J. OUSS1N
Tel. Pullman 6950
Panelės Šv. par. bažnyčioje Co. yra skaitlinga nariais,! kuriam tekstu sutaisė A. JakLietuvis Dantistas
1871
MILWAUKEH
AVENUB
gerb. kun. AL Baltutis neut-' tai tarpe jų yra visokių pir-’gtas, o gaidas pagamino J.
Valandos; 9-18, 1-6, 6-8:89
Tel.phor.' ^Centrai 6924
■ekmadlenlals Ir trečiadieniais
mezgamu moterystės ryšiu su- miau buvusių amatninkų, bu-1 Naujalis.
Gydytojas ir Chirurgas
susitarimų.
rišo Stasį Gabaliauskų su p-lė cerių, virėjų ir 1.1. Todėl jiems Į 75 giesmės su gaidomis vie- Ekaparta® tyrimo aklų Ir pritaikymo
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
akinių
Jule Šilkinaite. Per jungtuvių (labai pavyko paruošti skanius nanit trims ir keturiems balTel. Yards 0994
ceremonijas giedojo par. cho- valgius ir gėrimus iš skaitlin- gams užima 142 puslapius. 1801 South Ashland Avenue Tel lafayette 6819
ADVOKATAS
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukite®
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
ras, nes p-lė Šilkinaite — Ga- 'gų įvairių įvairiausių visokių 1
Pastebėklt mano ifikabaa
124 North LaSalle Street
Kaina
...........
80c.
VALANDOS:
Valandos nu® 9:29 ryto lld 8:14 va*
CHTCAOO. ILLINOIS
baliauskienė yra choro narė. valgių, ypatingai keptas kurnNedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
karo Seredomls nuo 9:10 Iki 12 v.
DENTISTAS X RAY
Nno 8:30 iki 5 vai. vak.
Nuo 7 iki 9 vakare.
“DRAUGAS”
ryk*. Nedėliomis nėra skirtų
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. Taipgi giedojo solo p-lė Kons pis ir namie darytas alus man
Nuo 10 iki 12 dieną,
1
4193
Archer
valandų.
Room
8.
Tel. hoosevelt 8710
2334
S.
Oakley
Avė.
Chicago.
tancija
Mickaitė.
Ceremonijų
labiausiai
patiko.
Šį
sykį
PeoNuo
3
iki
2
po
pietų.
Phoae
Genai
4888
Vai. nuo 6 iki 9 vaL vak.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAYIDONIS, M. D.

DR. A. A. ROTH

“BAYER ASPIRIN”
TIKRAI SAUGUS

DR. S. BIEŽIS

A. A. OLIS

BAVEI

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. H. BARTON

DR. Pi Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. A. DOWIAT

JOHN KUCHINSKAS

DR. A. J. BERTASH

NAUJOS MUZIKOS

DR. V. A. ŠIMKUS

, JOSEPH J. GRISH
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25 METU PATYRIMO
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Iš liėtūyošgayome JOHN SMETANA, 0. D.
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Antradienis, Rūgs. 10 d., 1929

šiene, Lietuvos ateitininkų at- prisirengimas prie parapijos
SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
------------stovas, kun. P. Karalius, iŠ jubiliejaus. Tie, kurie negalė
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojimo ir Tai
Iš Lietuvos gavome žinių, Grand Rapids, Mielu, Antanas jo piknike būti, o širdingai
symo Namų, Taip gi del atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Inšui-ance Kompanijoms ir Spulkoms.
kad.
atvažiuoja
kun.
A.
PetGrybas.
Tikrai
reikia
stebėtis
pritaria svarbiam reikalui,
RADIO ŽŽŽ.
Inšuriname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
daugis company
rauskas, M. I. C. Jisai pagel- kaip spaudos mylėtojai gerbia 'prisiunčia dovanų. Taip pa
I— «
24.»6 Wcst 09Ui Street
Telefonas Hemlock 6050
atstovų. darė M. Dapkienė $2.00, Pr.
Town of Lake. — Sunkiai bos misijų darbe kun. J. Vait-1 spaudos platinimo
.'Reikia tikėtis, kad Liurdo ko- ir St. Balčiūnai $3.00, vaistiX Dievo Apveizdos par. ba serga Ona Bileišienė (.4441 S. kevičiui M. I. O.
Kun. A. Petrauskas yra vi- plyčios šv. Kazimiero kopuose'ninkas J. Urmonas $2.00, Ona'daiktų laimėjimams. Bus reszaras jau per da vakaru ėjo Wood St.).
Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, šaukit
ir pasekmės buvo geros. Bu X Extra. Šv. Kryžiaus pa- soje Lietuvoje žinomas iškal- pastatymui graži fondo prad- ir Fr. Wistorts $3.00, Jonas Į taranas, kur svečiai gaus užGREEN VALLEY
ba ir parašytomis knygelėmis žia susidarys.
Krotkas $1.00, Jurgis Nevia-[kandžių pagamintų iš lietuvisPRODUCTS
vo visokių Įvairumų, net sal rap. jubilėjaus apvaikščiojiOlsells šviežių kiauši
Ryt prasideda Aušros domskis $6.00, St. Šimulis kų dešrų ir palengvieų.
mas ir bankietas Įvyks ne rug kunigas. Pereitais metais jinių, sviesto ir sūrių.
dainių iš Lietuvos.
sai
paruošė
spaudon,
o
Mari,'Vartų
parapijos
bazaras,
ku$1.00,
Barbora
Kučienė
$1.00,
Wm.
J. Kareiva
sėjo 22 d., bet sipalių (Oct.)
Rap.
Savininkas
13 d., toj pačioj vietoj. Ti- jonai atspausdino didelę kny-rj pavakarėje atidarys “in Stambieji West Sidės bizUŽMUŠO LIETUVIŲ
4644 So. Paulina St.
gų “Nuolankumas.'
corpore” susirinkę klebonas nieriai pažadėjo remti šį su- SKAITYKITE IR PLATIN
kietai bus geri tie patys.
VAIKĄ.
Tel. Boulevard 1189
Į Ameriką atvažiuos jisai parapijos komitetas ir musų manymų. — Jonas Krotkas, Me
X Moterų Sų-gos 21 kp. ren
KITE “DRAUGĄ”.
Marąuette Park. — -šešta gia “Bunco party” sušelpimui įkartu su kun. F. Kudirka, A-Jdraugijų žymiausi darbuoto-.tropolitan State Banko viceprezidentas, pritaria ir gelbės
dienio vakare Juraškų šeimy varguolio J. Lapinsko, rūgs. 29 merikos Marijonų Provincijo- jai. '
■
- ■ —
tolimesniame veikime šitoj
nų ištiko skaudi nelaimė. Au d., Mikolaičių name, 4434 So. lu. Parvažiuoja apie 1 spalių Į
Pereitame
sekmadieny
'd. laivu “Bremesn.”
Į X
srityje. Justinas Mackevičius,
tomobilis, kurio savininkas Hermitage avė.
Gražiausias Teatras Chicagoj
buvo James Penney, užmušo! X Rūgs. 8 d. Įvyko Nekal
Kas iš kunigų klebonų no- ,West Sides piknike iš polj- plačiai žinomas real estatininjų 9 metų sūnų Benijaminą.! to Pras. Pan. Šv. mergaičių retų Misijų reikalais susižino- (tikierių daugiausia pasižymė- kas ir DLK. Gedimino Spul- Ut., Ser. ir Ketv. Rūgs.
kos rgšt.,
rašt.. pažadėjo
nažadėio paramų.
narama.
Benijaminas lankė lietuvių pa- Sodalicijos susirinkimas. Į So- tį su Marijonais misijonieriais 0° šerifas V, Sakavičius.
10, 11 ir 12
Piknike
muzika
buvo
šau
dalici
jų
įstojo
Stefania
Nazevi!
i
a
į
ra
šo
kun.
J.
Vaitkevičiui,)
X
Nik.
Juozaitis
randasi
rapijinę mokyklų'.
“BX” Elektrikai išvadžiojimui dralos tik ............................... 4% c. pėda
čaitė ir Ona Navickaitė. Soda-[ 2334 So. Oakley Avė., Chica- ’County ligoninėj ir laukia, ni. Muzikantai buvo unifor THE TRIAL OF MARY
Del marinavojimų stiklai ąuortiSekmadieny prasidėjo Šili
DUGAN
mose ir jų buvo daug. Grojo
kad draugai jį aplankytų.
niai ............................................ 8»c. doz.
„ ...
,
lietęs apsiėmė tarnauti prie p-o TU
1
St. Louis
“Dutch Boy”
white
nės atlaidai. Sv. Paneles Gi-. ,
X Lietuviškas vengras pe- gražiai ir visiems patinka- Pėtn. ir Sub. Rūgs. 13 ir 14 lead
, v
. . v
stalų parap. judi Įėjimame ban- '
100 svarų ................... ..
$11.50
mimo bažnyčia gausiai zmo-1
Pure Linseed Oil .... $1.10 gal.
. .
c, .
,.
,. ikiete. Nutarė rengti pasilink- L , . , , . .
-v
, , reito sekmadienio piknike W. mus šmotelius. Muzikantai pa
THE FALL OF EVE
Pure Turpentine ................. 80c. gal.
niu lankoma. Sekmadieny die. .
. „
°
. J bankiete, kurie bus įs anksto
Sidėj išdalijo daug naudingų sirodė esu gerai išsilavinę.
PRISTATOM VISUR
.
,
,
,
v
snnnimų prieš adventų, taipgi'-. . .. ... . .
n, .r vakare buvo daug zmo. ,s,g,3ę htetus.
_ ,
skaityti ka. Jiems vadovavo Juozas Phil.
Vitaphone Vodevilio aktai
18 kitų kolonu,. Issta-;
į, _ a , * »
J
X *-•
Šv. Cecilijos choras —
jau •
nių ir įs
talikiškus laikraščius ir kny Jips, westsidietis.
X Rūgs. 8 d. įvyko Šv. Kaz.
Kalbantieji paveikslai, dai
ruošia programų
4414 So. Rockwell Street
lavinasi
tyta Šilavos Šv. Panelės pa-'
gas, o saugotis bedieviškos Spėjama, kad gryno pelno nos, muzika, pasaulio žinios.
Ak.
Rem.
sus-mas.
Apsiėmė
i
veikslas. Rytais ir vakarais!
ipar. jubilėjiniam banlrietui.
Chicago, Dl.
liks apie $300.
spaudos.
.
,
-r.
'darbuotis valgiu gaminime pa
Į
Durys
atsidaro
1:30
vai.
po
p.
Telefonas Lafayette 4689
pamokslus sako kun. Pr. Gar-.
....... . . .
.
X Į Aušros Vartų par. ba- Be kitų įvairumų piknike
Pamaldos
bus
kas
diem
}
l
rap
”
,blfcj
WEST SIDE RADIO.
mus
zarų atvyks su radios J. Bu- buvo šviežienos,I būtent iš LieĮVAIRŪS kontraktoriai
X
Į
Alabama
valstijos
uni

iki sekančio sekmadienio.
tuvos
atgabentų
dešrų
ir
pa,
.
drikas
ir
westsidiečius
supaversitetų išvyko Antanas Lauplatmtojo
..
...
,.
X “Draugo’
Tos š v i e raitis. Ten jis mokinsis ir ves įbrolio yiado pagerbimo pikni- ,Emdms su naujausiais radio lengvicų.
žienos piknikui prisiuntė V.
GRABORIAI;
patobulinimais.
vienų atletų skyrių.
kėlis Aušros Vartų parapijos, * Wegt Sidėg 55 kp Mote. M. Stulpinas, 3255 So. Hals Savininkas R. AndreHunas
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
! X Sopliia Bajorinaitė isvy- darže pereitame sekmadienyje'
ft Hardware Co., dabar perėmė visą
~ .
, _.
. .
. . ą<.
blznj 1 savo rankas lr duos visose šio
-rų Sųjungos turėjo sėkmingų į ted fet.
TJžlalkau visokių auk
■ko į Columbia, Pa., mokyto puikiai pavyko. Daug svečių
biznio šakose pirmos klesos patar
sinių
lr
sidabrinių
dai

i išvažiavimų pereitame sekma- Piknike uolieji darbuotojai
navimą. v
jauti.
ktų, vėliausios mados
atsilankė iš įvairių Chicagos
patarė pikniko komisijai su
dienyj’.
radlo, planų rolių, re
HARDWARE PAINTS
Lietuvis Graborius
į X Bažnyčia jau baigiama de lietuvių kolonijų; buvo net
kordų ir t.t.
Taisau
šaukti
susirinkimų
apsvarsty

Patarnauja
laido
& WALL PAPER
laikrodžius lr muzikos
Įkoruoti. Parapijonys entuzias- viešnia iš Vilniaus, p. Vileituvėse kuoplglausla.
Instrumentus.
mui
tolimesnio
darbo
tame
rei
PIKNIKAS
TIKRAI
GERAI
Reikale meldžiu at
Painters & Decorators
įtiškai remia, aukoja tam fonsišaukti,
o
mano
PAVYKO.
J. S. Ramanclonis, savininkas
kale. Toks susirinkimas įvyks 2650 West 63rd St. Chicago.
darbu busite užga
Įdui; nėra abejonės, kad sudės
3147 So. Halsted Street
šeštadieny, rugsėjo 14 d. Auš
Telefonas HEMLOCK 8880
nėdinti.
tiek,
kiek
reikės
atmokėti
už
TeL Victory 7261
Tel. Roosevelt 1615
West Side. — Pereitų sek ros Vartų par. salėj, 7:30 vai.
arba 2516
dailų bažnyčios išgražinimų.
madienį Įvyko piknikas Auš vak. Į komisijų įneinų iš Nor- IŠNUOMUOJAMAS KAM
1814 W. 23rd Plaee
BARYS.
Chicago. Ii L
X Komisija praneša, kad
ros Vartų par. darže ir pa-,th Sidės Ant. Bacevičius ir
tik tie galės dalyvauti Šv.
vyko visais žvilgsniais labai Jonas Lebezinskas, iš Cicero , Gražioj Marąuette parko a- Namų Statymo Kontraktorlus
Kryžiaus parap. jubilėjiniam©
gerai. Pikniko tikslas buvo su-[A. J. Janušauskas ir J. Gry- [PyHnkėj, netoli parko išnuo- Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.
daryti pradžių fondui pastaty- bauskas, iš Dievo Apveizdos i muo«iamas 8Ta^us kambarys,
7217 S. California Avenue
mui Šv. Kaz. kapinėse ant,par. K. Matijošaitis ir J. Pu- ' Klauskite telefonu Hemlock
Simpatiškas —
.PIGIAUSIAS LIETI. GRABORIUS.
Telef. Hemlock 5518
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugCIIICAGOJR
1006
arba
“
Draugo
”
Redak

tomobiliaus
nelaimės
rūgs.
8
d.,
plesis,
iš
Town
of
Lake
J.
Li

marijonų lotų Liurdo Panelės
Mandagus
—
Laidotuvėse
pa
1929 m. 2 vai. ryte, 9 metų 5
tarnauju
geriausia
Šv. koplytėlės. Diena buvo la- sauskas ir p-nia Sudeikienė, iš cijoj.
mėn. 7 dienų amžiaus. Gimęs
Telefonas Canal 7888
Geresnis
ir
Piges

ir pigiau negu kiti
Amstrong, Wis. kovo 31, 1920.
bai
graži.
Vietiniai
westsi-į
Brighton
Parko
ekspresininnis už kitų patar
todėl, kad priklau
Pa'lko dideliame nubudime
sau prie grabų lfltėvelius Juozapą ir Marijoną,
'diečiąi pasirodė gražiausia —įkas A. Ticzkus ir Jieva Ru
navimas.
dlrbystės.
vieną- broliuką Albiną 5 metų,
Mallavojlmo Kontraktorlus
OP’SAS
jų buvo daugiausia. Po to se-jdienė, iš Marąuette Parko B.
1 sesutę Marijoną 12 metų, dė
Dažų lr Popleros Krautuvė
«#8 West 18 St.
dės ir dedienas Kazimierą ir
8884 S. LEAVITT ST.
Chicago
kė ciceriečiai. ŠV. Antano dr- Nenartonis ir expresininkas
Tel.
Canal
6174
Petrą Juraškus, ciocę Petronėlę
BK1RIUS:
8238
ir Kazimierą Gailius ir visas
jos nariai iš Cicero vedė sal- [Ališauskis, iš Bridgeporto U.
So. Halsted Street
gimines.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Tel. Victory 4088
Kūnas pašarvotas 2434 W.
džių gėrimų biznį ir padarė Gudienė ir K. Naugžemis, iš
Phone Virginia 2054
Didysis Ofisas:
69 St. Laidotuvės Įvyks ketvirt.
gražaus
pelno.
Buvo
ir
iš
kitų
West
Sidės
A.
Vaičekauskas
4605-07 So. Hermitage Avė.
rugsėjo 12. Iš namų 8 vai. bus
JOSEPH VILIMAS
atlydėtas Į Gimimo Panelės Šv.
Tel. Yards 1741 lr 1742
Phone Boulevard 4139
kolonijų,
bet
del
svarbių
prieir
V.
Mikšis,
iš
Melrose
Parko
Namų Statymo
par*. bažnyčią, kurioj Įvyks ge
SKYRIUS
žasčių daug negalėjo šuva-Į J. Žvirblis, iš W. Pullmano Z.
dulingos pamaldos už velionio
Eontraktorius
4447 So. Fairficld Avenue
sietą. Po pamaldų bus nulydė
žiuoti.
Sakysime
Brighton
Par
|
Gedvilas
ir
iš
Roselando
M.
tas
Į
Šv.
Kazimiero
kapines.
4556 So. Rockwell Street
SKYRIUS
Nuoširdžiai kviečiame visus
1410 So. 49 Ct, Cicero
ke
prasidėjo
40
valandų
atlaiMisiūnas.
Be
to
į
sakytų
susiGRABORIUS
gimines, draugus ir pažįstamus
Tel. Cicero ?794
dalyvauti šiose laidotuvėse.
dai, Dievo Apveizdos par. pra rinkinių kviečiami visi pikni
Musų patarnavimas
SKYRIUS
Nuliūdę:
Tel. Boulevard 6814
visuomet sąžiningas ir
8201 -Auburn Avenue
ko darbininkai. Busite pavaitčrni, brolis, sesuo ir vist
sidėjo
par.
bazaras,
Gimimo
nebrangus, nes nutari
Tel. Boulevard 3201
M. YUSZKA & CO.
giminės.
mo išlaidų užlaikymui
Panelės Šv. prasidėjo 8 dienų Sinti šaltakoše,
Laidotuvėms patarnauja grab.
PLUMBTNG A HEATTNG
ik yrių.
Masalskis, Boulevard 4139
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
'pamaldos, Nortb Sidėj didelis Po tokio sėkmingo pikniko
nauju kuogerlausla
Nauja, graži ko
įvestsidiečiai turės daugiau
4464 80. PAULINA
I. J. Z O L P
plyčia dykai.
progos smagiai pasilinksmin
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ti. Būtent trečiadienio vakare
3307 Auburn Avenue
VEDĖJAS
prasideda parapijos bazaras.
1650 We»t 46th Street
IZIDORIUS
Bus visokių Įvairumų, o mu
Kampas 4 61 h Ir Paulina Sts.
SAUSKRECKIS
Tel. Blvd. 6208
zikų sudarys žinomas muzi
Nubudimo valandoje
kreipkitės
Persiskyrė su šiuo psuiiu rug
2- RI MORGICIAI
kos krautuvės savininkas pprie manęs,
patarnausiu simpatiBsėjo 7 d., 8:15 valandą vakare,
Graborius ir Balzamuotojas kal, mandagiai, gerai ir pigiau
1929 m., sujaukęs 49 metų am
nas Jos. F. Bndrik, 3417 So.
3-TI MORGICIAI
negu kitur. Koplril* del šermenų
žiaus, gimęs Raseinių apskr.,
Mes sutei
Andrejavo
parapijoj,
Užlaukių
Halsted St.
dykai.
kiam manda
6% Nuošimčiai
kaime. Amerikoj
išgyveno 20
gų, draugišką
Bazare bus daug naudingi]
metų. Paliko dideliams nuliū
Paskola sutelkiama i vieną dieną.

C H I C A G O J E

Žinia Žineles

........ H.

NAUJAS MISIJONIERIUS.

H

j x

R A M 0 VA

t

t

js

JOHN DERINGIS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

U. RAMANGIONIS

S. D, LACHAVV1GZ

A.-f A.

M. ZIZAS

BENJAMINAS
JURAŠKA

J. F, RADZIUS

NAUJI RADIOS.

PETRAS CIBULSKIS

J. F, EUDEIKIS KOMP.

A. MASALSKIS

A.

f1

A.

A.

A. PEIKUS

patarnavimą.

BUTKUS

Pašairnavlinas
visose Chlcagos dalyse lr
priemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už )25.
OFISAS
8238 South
Halsh-d St
Victory 408889

UNDF.RTAKING CO.
P. B. Had'.ey Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 1188
4424

Ko.

Rockwcll

St.

Virginia 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAIJIAMUOTOJA8

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIŲ.
Ofisas:
4668 S. MAR8HFIELD AVENUĖ
Tat Boulavard 9877

MORTGEČIAI-PASKŪLŪS

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, RI.

dime du pusbroliai — Kazi
mieras Deglls lr Ignacas Sauskreckis Ir giminės, o Lietuvoj
du broliai ir sesuo. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4605 So. Hermltage Avė.
I-aidotuvėmls rūpinasi
pus
brolis Kazimieras Deglls, tel.
South Chicago 2748.
lAldotuvės
Įvyks
samdai,
rugsėjo 11 dieną, 8 vai. ryto
Iš Eudeiklo koplyčios J St.
Kevln par. bažnyčią, 105 ir Tor.rence Avė., kurioje atsibus gėdu’.ingoa pamaldos už velionio
sielą, o iš
ten bus nulydėtas
j fiv. Kazimiero kapines.
Visi A. a. Izidoriaus Sauskrec
kio gimines, draugai Ir pažĮstami esAt nuoširdžiai
kviečiam
daiyvaut laidotuvėse Ir suteikti
JaJn paskutlr.Į patamaalmą lr
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Pusbroliai Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudelkls, Yards 1741.

A

KAZIMIERAS
GRUNDINAS

Mirė Rūgs. 9. 1929 m. 9:30 v,
ryte 80 metų amžiaus.
Kilo Iš Rokiškio Apskr.. Jū
žintų Parap., Girelės Kaimo.
Paliko dMella|ie
nubudime
dukterį Teofilę tr gimines, o
Lietuvoje 2 broliu: Juozapą ir
Jurg|.
Kūnas pašorvotas grnborlaus
Mažeikos koplyčioj, 8319 Au
burn Avė.
Laidotuvės Įvyks ketvLrtadlenyje, rugsėjo 12, ift koplyčios
9 vai. bus atlydėtas j ftv. Agnleškos (Pershlng Rd. and Washtenaw Avė.), bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Duktė tr giminės.
I-aldotuvėms patarnauja grab.
S. P. Mažeika, Yardz 1186.

Perkame real estate kontraktus.

"MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima
gauti visiems vargonininkams
ir parapijų chorams reika
lingų “Mišparų” arba

R

C. A. Radiola 46

$179

$11O
R. C. A. Radiola 66

Tai veikalas sukomponuotas LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
plačiai žinomo kompozitoriam-. Ty . . . .
,.
~
« Išgirskite ir pamatykite pas:
V. Niekaus. Kaina 35c. Su
j

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

Kapitalas 2500,000.00
8804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette <788-6716

R. C. A. Radiola 44

Vesperae de SS. Sacramento.

užsakymais kreiptis

Internationl Investment
Corporation

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

PAUL M. SMITH & CO.
RF.AL ESTATE
I/ofliis & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšleg
Nėra skirtumo
Apiellnkės tr kur yra ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
išlygoms.
Teisingas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

