II
Katalikai paaaullonya turi kimų uldavtn}, — lneitl J Šeimynai Ir | yl■uomen* Kristaus mokslų, atnaujinti
žmonių dvasių. JSzaus Širdies vleipatavlnias milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. "Draugas” pa d 8a Jums tų
apafitaiavlmo
darbų atllktL Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draugų."

“Draugas” atstovauja organlsuotų
katalikų mtntj, remia nuožlrdUal k**
tallklžkas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama Ii
nori, kad toliau pasilaikytų tie prlstellikl Jausmai
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METAI-VOL. XIV

Rytoj Prasideda Federacijos Kongresas
Pamaldose Dalyvauja J. E. Vyskupas

i

AUKSAS COLORADO
KALVOSE ,

CHICAGOJE

“GRAF ZEPPELIN” ŠIANDIE BUS
JAPONIJOS SOSTINĖJE

LAKE CITY, Colo., rugp.’
EŽERE RASTAS JAUNOS
18. — Šiose apylinkėse tomis
MOTERIŠKES LAVONAS
dienomis praūžusi vėtra su
lietumi atidengė aukso ir si-1
Devil ežere, IVisconsine, už
BRITANIJA ATSISAKO PRIPAŽINTI
KONGRESO SESIJOS PRASIDEDA
dabro naugių gyslas pašalinė ■
170 mailių nuo Chicago, ras
VALSTYBIŲ PASIŪLYMĄ
1:30 PO PIET
se kalvose. Nuslinko daug že
tas Mrs. Philomena Parrillo,
mės ii* pasirodė tos brangin21 metų, lavonas. Spėjama, ji
CICERO, ILL. — Rytoj, 10 vai. ryte, čia prasideda Am. tinos naugės. Gyventojai galbuvus ten nužudyta. Policija
Lietnvių R. K. Federacijos XIX Kongresas. Į Kongresą vatrukčiais patraukė ton puieško jos vyro, James Parri
jau yra suvažiavę gana daug delegatų iš visų didesnių A--sėn ieškoti turtų ir laimės,
llo. Gal ir jo lavonas bus te
merikos lietuvių centrų. Atvažiavo iš Brooklyn, N. Y., cen
BRITANIJA ATMETA
“GRAF ZEPPELIN” BAI
nai tani pačjani ežere. Abu ytro generalinis sekretorius p. K. J. Krušinskas, kuris darys
PASIŪLYMUS
GIA KELIONĘ
ra cbicagiečiai.
DIDELIS JAUNIMO
svarbų pranešimą iš praeitų metų mūsų centro veikimo. Ko
Ieškomas J. Parrillo, 22
KONGRESAS
miteto pirmininkas jau pranešė, kad Kongrese svarbų refe
HAGA,.' rugp. 18. — Čia
BERLYNAS, rugp. 18.
Jo Ekscelencija Cbicagos metų, taksidermistas Fieldo
ratą skaitys kun. prof. J. Vaitkevičius. Tikimąsi, kad Kon
konferencijoje užvakar vals Radio
žiniomis,
orlaivis
Jurbarkas. Liepos 21 d. j- Arkidiecezijos Vyskupas — Muziejuje, Chicagoj. Šio rug
grese dalyvaus apie du šimtu delegatų ir daugybė svečių.
tybės — Francija, Italija, Bei .“Graf Zeppelin” rytoj, pir
Spėjama, kad ryt ryte į Šv. Antano bažnyčią suplauks žmo- vyko Jurbarko rajono pava- Pagelbininkas, B. J. Sheil, D. piūčio 3 dieną Sopulingosios
gija ir Japonija, Britanijai madienį, bus Japonijos sostinių iš visos Chicagos ir apylinkių, nes pamaldose dalyvaus sarininkų kongresas. Dar iš D. rytoj dalyvauja iškilmingo Dievo Motinos bažnyčioje jis
pasiūlė 60 nuošimčių to, kiek į nėj Tokyo pavakarėj arba
J. E. Vyskupas B. J. Sheil, duos palaiminimą ir pasakys ryto jau pilnas “Saulės” pa- se pamaldose, Šv. Antano baž sutuoktas su Philomena ir
ji reikalavo daugiau iš karo . tuojaus po pusiaudienio.
pamokslą,
__________ rkas jaunimo. Vėliavos plau- nyčioje, Ciceroje, pradedant tuojaus išvyko atostogosna į
atpildymo. Tikėtasi, kad tuo . Vakar vakare iš orlaivio
~
t
‘
‘
kia viena paskui kitą. 11 vai. Am. Lietuvių R. K. Federaci AVisconsiną. Rugpiūčio 7 d. būdu bus susitaikinta.
gauta radiograma kad SiberiBRANGINTINAS PIEŠĖJO
Buvo gimusi Detroite pirm vįsos vėliavos rikiuojasi, ir iš- jos XIX Kongresą. Pamaldos apsistojo Baraboo miestelio
viešbuty. Antrytojaus su jau Bet vakar Britanijos dele jos šiauriniu šonu “Graf Ze
76 metų. Pirm trijų metų iš kilminga eisena iš “Saulės prasidetla 10 vai. ryte.
GENTKARTĖMS
na žmona nuvyko į Devil eže gacija atmetė tą pasiūlymą ir ppelin” pasekmingai oru plau>
čia persikėlė gyventi į Flo- draugijos parko per miestą
PALIKIMAS
kia atlikdamas apie 75 mairidą.
su orkestru eina į bažnyčią INDIANA DARBO FEDE rą, už 4 mailių nuo Baraboo, stovi už savo originalį reika les valandoje.
tenai išsinuomavo valtį ir a- lavimą.
ROMA.
Kada istorijos
pasimelsti Aukščiausiajam.
RACIJOS SUVAŽIA
Taipat vakar pranešta, kad
budu leidosi į ežerą. Paskuti
rašytojai pažymės visus svar GENERALINE GAILESTIN
VIMAS
Į orlaiviui puikiai tarnauja vė
Po pamaldų iškilminga ei-!
niu kartu jiedu ir matyta,
BRITANIJAI PASIŪLYTA
besniuosius įvykius koki įvy GŲJŲ SESERŲ KAPITU
jas, tad iš penkių motorų tik
sena į piliakalni. Čia rajono
į Rugpiūčio 9 d. ežero pak
LA (BENDRIJA)
60 NUOŠIMČIŲ
ko garbingai Bažnyčią val
LAFAYETTE,
Ind.,
rugp.
l trys naudojami.
pirmininkas K. Bajerčius, morašty rasta tuščia valtis vien
dant Šventąj am Tėvui Pijui
18.
—
Čia
buVo
Indiana
val

į Iš Tokyo praneša kad Ja*
XI, įžymus Vienuos piešėjas AVASHINGTON, rugp. 16. kyto.jas, atidaro kongresą. Su- stybės Darbo Federacijos su su kaikuriais Philomenai pri HAGA, Olandija, rugp. 17.
gulinčiais daiktais ir jos vy — Tarptautinėj konferencijoj ponija su orlaiviu per radio
gentkartėms paliks tikresnį ir — Pirmoji generalinė Gailės- silaukta daug sveikinimų.
važiavimas. Paaiškėjo, kad
Seserų J. Valstybė-i Tr
ro viršutiniai marškiniai. Ma vakar valstybės Britanijai pa i susisiekusi ir jam praneša a-"
brangesnį .Šventojo Tėvo at tingųjų
, .
,
.
Kongresas praėjo gyvai. Indianos organizuotų anglese kuriama kapitula turės su-'m-,
. . ,
, .
nyta abu nuskendo. Bet ko siūlė 60 nuošimčių to, kiek ji ■ pie oro padėtį. Orlaivis ypač
vaizdą.
v .
,r ..
. Tik pavasarininkų dalyvavo kasių būvis apgailėtinas, ka
Marijos Semi-, .
y. . ,
kiu būdu jei valtis nebuvo ap- daugiau reikalauja iš karo at i saugojamas kad kur arčiau
Tas atvaizdas įvyko Vati važiavimą Šv.A XT
,
'apie 500, o su svečiais buvo dangi su jais neteisingai ap
pildymo. 60 nuošimčių yra ly Japonijos jis nepakliūtų į taikane praeito gegužės mėne narijoj, West Norwood, Cm- arti 1000 žmonių. Toks pava- sieina ne vien kasyklų kom- S1VOZUS1.
Štai dabar atrastas jos la gu arti 7 milionams dolerių. , fūną ^didelės vėsulos rūšis).
sio vokiečių-austrų maldinin cinnati, O., rugpiūčio 24 d.
sarininkų kongresas Jurbar-' panijos, bet ir valstybės virvonas. Kur gi jos vyras ir kas Padarius tą pasiūlymą, to
kų audiencijoje.
Kapitulai kurti suvažiavi- ke dar pirmą kartą.
“R.”j šininkai.
GAL JAPONIJA PIRKS
(galėjo su jais ežere įvykti? lesnis tuo reikalu pasitarimas
Kada Pijus XI ėjo tarpu mą sušaukė apaštalinis dele
ORLAIVI
, Tai klausimas. To išspręsti atidėtas ligi pirmadienio.
IJiOO maldininkų, tai vieną — gatas J. Valstybėms Jo Eksc.
• kol-kas nebus galima, kaip
kitą vokiškai užkalbindamas arkivyskupas Fumasoni-BionBERLYNAS, rugp. 18. —
ilgai nebus surastas gyvas ar
ir atsižvelgdamas ypatingai į di parėdžius Šventąjai OrdeBOLŠEVIKAI KOVOJA
Kalbama, kad Japonija norin
negyvas Parrillo.
apsitaisiusius tautiniais rū nų Kongregacijai.
SU KINIEČIAIS
ti nupirkti orlaivį “Graf Ze
I
*
bais, prisiartino prie klūpan
ppelin.” Zeppelino kompani
! Mergaitės pagrobė kūdikį
čios jaunos moteriškės, turin Suvažiaviman pakviestos da
TOKYO, rugp. 17. — Ja ja ,sakoma, norinti gauti
i Pietinėj miesto daly dvi 9 ponų žinių agentūros šiandie
čios ant rankų vienerių metų lyvauti visos Gailestingųjų Se'
1,500,000 dolerių.
serų kongregacijos. Kiekvieną
metų mergaitės vakare leido ir vėl praneša apie bolševi
kūdiki. Šventasis Tėvas liepė
si “pasaulio” pamatyti. Ei kų su kiniečiais kruvinus su
moteriškei pakilti ir ėmė glo jų atstovaus Motina viršinin
KARIUOMENE KOVOTI
kė ir dvi Seserys.
damos ant šaligatvio rado ve sirėmimus Siberijos-Mandžiustyti kūdikio galvutę. Tuo lai
GAISRĄ
žirnelį su kūdikiu ties vienais rijos pasieniu. Anot žinių, aku kūdikis ištiesė rankutes,
Suvažiavime bus išrinkta
namais paliktą. Jos kūdikį bi pusės turinčios nuostolių.
paėmė Šventojo Tėvo ant kru generalė Motina viršininkė ir
SEATTLE, Wash., rugp.
paėmė
savo
globon.
Išėjusi
tinės kabantį aukso retežį ir jai patarėjos. Bus pataisyta
Pograničnaja šone vienam 18. — Pacifiko pakraščiais ke
moteriškė’ nerado kūdikio su susirėmimų nukauta 12 bol linta savaitė siaučia dideli
kryžių ir pradėjo žaisti. Su-1•Gailestingųjų Seserį} konstivežimėliu.
sijaudinusi jauna motina mė-ltucija ir įvesta nauja tvarka
ševikų ir 4 kiniečiai kareiviai. miškuose gaisrai. Gyventojai
i Tuojaus pranešta policijai.' Iš Mančuli praneša kad ta nepajėgia gesinti. Ji m pagino kūdikį atitraukti šalin, ir valdžia.
Pirm vidunakčio mergaitės su me šone sovietų valdžia su gelbon federalė kariu. >enė
bet Pijus XI jai atsakė, kad
kūdikiu atrastos palei vieną traukia daugiau kariuomenės. siunčiama.
tegul kūdikis pasidžiaugia.Tuo PRADĖS TAISYTI TAMPIgeležinkelį. Sako, kūdikį paė^
laikotarpiu motinai ir kūdi
CO KATEDRĄ
musios kad joms nebūtų nuo KINIJA STOVI UŽ TAIKĄ
kiui suteikė specialį apaštali
TRYS ŽMONES NUS
bodu.
•
KENDO
škąjį laiminimą.
TAMPICO, Meksika, rugp.
17. — Vietos katedros taisy
WASI1INGT()N, rugp. 18.
ALEXANDRIA, BAY, N.
Apiplėšta
stotis
mas
pirm
trijų
metų
buvo
nu
MIRĖ KATALIKĖ REDAK
— Nuo kinijos valdžios val
trauktas. Dabar pranešta,
; Viršutinio geležinkelio stotį stybės departamentas neturi Y., rugp. 17. — St. LawrenTORE
kad taisymas bus atnaujintas.
, ties 31 gatve plėšikas negras jokių oficialių žinių apie pra- ce perlajoj susikūlė du laivai.
DETROIT, Mich. — Mieste Kai-kurios katedros dalys
j užpuolė. Tikietų pardavėjas matomą Mandžiurijoj karą. Trys žmonės nuskendo.
Lake \Vorth, Fla., mirė Miss žmonėms uždarytos.
į apmuštas ir apiplėštas. Kiek Tik žinoma, kad Kinijanenori
CONCORD, N. H., rugp: 18
Cbarlotte Anna O’Loan, pla
palaukus įtariamas plėšikas karo ir darbuojasi gražiuoju — Gaisro sunaikinti Marshall
čiai žinoma autorė ir laikraš SUSIPEŠĖ SU KOMU
suimtas.
•
'
susitaikinti su Maskva dėl Frencb namai. Žuvo keturi
tininke. Šv. Petro ir Pau
NISTAIS
Rytinio geležinkelio.
vaikai 1 ligi 14 metų amž.
liaus (Jėzuitų) bažnyčioje įDu daugiau
vyko gedulingos pamaldos.
KIEL, Vokietija, rugp. 18
Arti Palatine, III., nuo ke
16 LENKŲ ŽUVO
PINIGŲ KURSAS
Miss O’Loan ilgiau 40 mė — Lankosi čia vienas Itali-j
lio į pakalnę nusirito automo
SPROGIME
ty redagavo savaitraštį “The jos karo laivas. Italams ju-,
bilius. Du jauni vyrai žuvo.
Lietuvos 100 litų
$10.00
Angelus,” pirmiau kokį laiką reiviams vokiečių komunistai
KAiTTOWITZ, A. Silezija,
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
šiame mieste leidžiamą. Velio pradėjo dalinti priešfašisti- į
Mirė P. Markūnas, 47 m., rugp. 18. — Willebrand ang
Francijos 100 frankų 3.91
nė, be to, dažnai rašydavo įjnius atsiliepimus. Jūreiviai
iš
Phoenix,
III.
Praeitą
ket

lių
kasykloje
įvyko
sprogi

Belgijos 100 belgų
13.89
Gerb. kun. II. J. Vaičūnas, Šv. Antano jmr. klebonas ir
dienraščius ir keletos apysa- Į pasipriešino ir kilo muštynės, Federacijos XIX Kongreso Rengimo Komiteto pirminin virtadienį Harvey miestely jis mas. 16 lenkų darbininkų žu Italijos 100 lirų
5.22
kėlių autorė.
.
Turėjo įsimaišyti policija.
kas, šauniai suruošęs visą Kongreso tvarką.
automobiliaus sužeistas.
vo.
Vokietijos 100 markių 23.80

Pamaldos Lygiai 10:30

Mandžiurijoj Prasideda Karas?

j
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« DRAUGAS »

kiasi kitonišku budu. Ji turi apimti visas gy
venimo sritis, be jokių išimčių, ar kompromi
sų.

IBeloa kasdien, išskyrus sekmadieniu

PRENUMERATOS KAINA; Metams — »«.••, Pu

A. L. R. K, FEDERACIJOS XIX KONGRESO TVARKA

L. R. K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS

—I —
Kas yra katalikų akcija? į tų klausimų
gerai atsako prof. Pr. Dovydaitis. Jisai sako:
Kongresas prasideda antradieny, rugpiučio 20 d., 10 vai.
“Katalikiškos Akcijos esmė — pasaulio-! ryte, iškilniiogcmis Sv. Mišiomis Sv. Antano bažnyčioj, Cicečių apaštalavimas Bažnyčios santvarkos pla-, ro, IU., dalyvaujant J. E. Vyskupui B. J. &heil, D. D. Mišią;.:
ne; pasauliečiams šitai yra ne tik teisė, bet : celebruos gerb. kun. Ig Albavičius, Federacijos ’centro pirm/ '

sei Metų — (3.50. Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metami *7.00, Pusei Me
ti! •— *« 00, Kopija .03C.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų necr*ttna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 rai.
kasdien.

ir pareiga. Savo esme šis apaštalavimo dar- i

Vargordninkų choras komp. A. Pociui vadovaujant, lai
bas yra kova su visuomenės atkrikšcioninimoi
ke Šv. Mišių giedos.
akcija, vedama įvairiose šių dienų gyvenimo
Kitomis Kongreso dienomis Mišios bus 8 vai.
srityse. Iš čia eina, kad ši kova vargu ar
Po pamaldų — bendri Kongreso atstovų pusryčiai.
gali eit pagal kokį vienų, visiems amžiams ir
visoms šalims nustatyta šablonų (nurodymų). Į
— II —
Įvairios kovos apystovos reikalauja panaudot
Kongreso sesijos prasideda 1.-30 vai. po pietų. Sesijos įir įvairių kovos taktikų (strategijų).’’
vyksta Gicero Community Hali, (kampas 51 Avė. ir 18th str.
Musų veikėjų tarpe yra nepasitenkinusiu
Įėjimas iš 51 A ve J.
Federacijos darbu. Esu Federacija ne taip vei
— III —
kia, kaip Lietuvos Katalikų Veikimo Centras,
ne taip, kaip Amerikos “Welfare Council” ir
Kongreso dienotvarkė:
ne taip, kaip kitos šalys. J tų priekaištų, nėra
1. Kongreso atidarymas.
sunku atsakyti. Mes gyvename ne Lietuvoje.
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
Amerikos lietuvių katalikų veikimas skiriasi
3. Sveikinimai.
ir nuo amerikiečių katalikų dėl to, kad mes
čia, kaipo lietuviai, turime visiškai skirtingų
4. Praeito Kongreso nutarimų skaitymas.
interesų, imant tautišku žvilgsniu. Del to Fe
5. Centro vaidybos raportai.
deracijos veikimo pamatai taikomi išimtinai
6. Referatas; “Už bendrąjį lietuvių katalikų veikimą.”
Amerikos lietuvių katalikams atsižiūrint į c- Į
7. Diskusijos.
sančias jų gyveninio aplinkybes.
8. Referatas; “Musų jaunimo klausimas.”

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

8kelbimaj sekančiai dienai priimami iki fi

vai.

Pirmadienis, ttugp- 19> 1929

po piet

“D R A U G A S”
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SUBSCRIPTIONS: One Tear — »6.00. 81x Montha
— 63.50, Three Montha — 33.00. One Month — 760.
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KATALIKŲ VEIKIMAS.

9. Diskusijos.
Toks Federacijos pamatų (konstitucijos) •
Žinomas veikėjas, adv. J. kuris palaikys musų tvirtovę
nustatymas
nesipriešina
Katalikų
Bažnyčios
1
10.
Referatas;
“
Lietuvos
jaunimo
veikimas.
”
Grisius, A. L. R. K. Federa-1 Amerikoje ir su kuria turi
Rytoj prasideda Am. Lietuvių lt. K.
nuostatams,
nes
ir
pats
popiežius
Pijus
XI
11.
Nauji
sumanymai
ir
rezoliucijų
priėmimas.
cijos klausimu taip rašo;
[skaitytis lie tik musų prieFederacijos XIX Kongresas. Veiklesniosios
12.
Valdybos
linkimas.
1
savo
laiške
kardinolui
Bertramui
yra
taip
tuo
T
,
,
,
,
musų kolonijos siunčia savo atstovus, kurie
Kur vienybe, ten ir galybe! šai,’ liet ir svetimtaučiai,
-v.
’ ypaJ
13. Kongreso uždarymas.
, , .
...
,. - ,
; tingai “klaneciai arba “siui
turės padaryti apžvalgų musų visuomenės vei klausiniu parašęs; “Pigu suprasti, kad Ka-1
Tas obalsis girdimas tiek daug!
kimo ir nustatyti tinkamus planus ateičiai. J talikiškoji Akcija, kai dėl jos išplėtojimo prak
— IV —
kartų, kad kitiems darosi nuo- ■»ta procentiniai”. Jie veikia,
į kad išnaikyti musų kalbų, pa, Federacija, tai yra musų Veikimo (ak tikoj, bus įvairi pagal amžiaus ir lyties įvai
bodu apie jį girdėti. Bet pa-1
v. .
.
KONGRESO
PRAMOGOS.
i,zvelgkim
. , .
•i nuveiktus
,
,darbus
, įpročius ir tt.,’ bet turėdami tocijos) centras, kuris jungia daugumų Ame rumų, pagal laiko ir vietos santykių įvairu
rikos lietuvių katalikų, jų organizacijų ir pa mų.”
,^inną Kongreso vakarą. 7;30 vai., iv. Antano parapijos
tada pasirody8, kad tu0 kių milžiniškų. organizacijų, tai
tikėtis, kad pavojaus
rapijų. Be tokio centro musų akcija nebūtų
Kaip ne vienoda yra katalikybės priešų salėje DM gražus perstatymas. Parapijos Alumnieėiai statys oba,siu vaduojantis viskas yra galime
Todėl remkime Federa
nuosekli, o gal jos visai nebūtų.
akcija įvairiose šalyse, taip negali būti vieno scenoj triją. veiksmą komediją - -Karolio Teta”.
įveikta. Kas pastatė musuii nėra.
’
cijos projektus,
stiprinkime
Kadangi musų tarpe yra žmonių, kurie da kova su ja. Mes, čia Amerikoje turime sa
Antrą Kongreso dieną po pietų delegatams bus aprodoma bažnyčias, mokyklas, mergai-'
ar. dėl savo apsileidimo, ar iš įsitikinimo ne- votiškos rųšies priešus, prieš kuriuos ir ko lietuvių katalikų įstaigos ir Chieagos apielinkės. Vakare pro- čių akademijų, vienuolynus t jų moraliai ir finansiniai, rem
pritaria lietuvių katalikų akcijai, dėl to ne va gali būti tik tada sėkminga, kai mes prie- gramo nebus. Delegatai galės praleisti laiką liuosai, apžiūrėti ir ligoninę? Visi lietuviai ka- kinie jos vadus, o vaisiai bus
šimteriopi. Valio, Federacija!
bus pro šalį vienų kitų įžodį tarti apie tokios 1 *=ų pažįstame ir tai kovai pritakonie tinkamas Ohicagą ir pasisvečiuoti.
tulikai, sudedami savo jėgas,
Juozas J. Grisius.
Paskutinį Kongreso vakarą bus delegatų
pagerbimui1 įsteigė tuos lietuvybės ir kaakcijos svarbų. Gal bus kai kam nuostabu, priemones. Nei iš Lietuvos Katalikų Veikimo
. kad mes čia tokius klausinius statome. Rodos Centro, nei iš Amerikos Katalikų J^jrybos, nei šaunus bankietas ir koncertas.
Į taiikybės paminklus čionais,
ŽODIS ‘FEDERACIJA”
iš
kur
kitur
paimtos
prierrfdTiės
nKffheštų
tei

šioj gadynėj neturėtų būti kataliko,- kuris
'Jungtinėse Valstybėse. Tai ne
NEVISIEMS SU
nematytų katalikų vieningo veikimo reikalo. giamų vaisių. O be to, mes turime ir tautos
*
*
vieno asmens darbas, hes paPRANTAMAS.
Bet, dėja, tokių nors gal nedaug, bet vis dėl priešų, su kuriais tenka vest nemaža kova. Ir
KELRODYS; Iš visų Cliicagos gelžkelių stočių važiuokite vienis asmuo yra silpnas, bet
čia pašaliniai mums nedaug tegalėtų padėti. į Roosevelt Road (12th str.) Paimkite Roosevelt Road gatve-' kada susispiečia dauguma vieto turime.
Draugo” skiltyse jau tilpo
Del to, darant bet kokias reformas Fede kftrį “Roosevelt — Austin” ir juo važiuokite iki 50 Avė., čia na m ar kitam tikslui, galima
Tiesa, katalikų akcija nelabai senai pra
keletas straipsnių,
kuriuose
sidėjo. Ji prasidėjo tada, kada pasauly pradė racijos konstitucijoj ir, bendrai, jos veikime, išlipus eiti į kairę (į pietus) iki 15 gatvės. Ten rasite ŠV. An- kalnus nuversti.
[pareikšta daug gražių minčių
Todėl šiandien, raukdami to j
jo Visu smarkumu veikti krikščionybės prie reikia atsižvelgti į tas sąlygas, kuriose mes tano bažnyčią,
apie Katalikų Federacijų. Tuo
[įvykio, Lietuvių Katalikų Fešininkai, kurie įvairiomis priemonėmis ir vi čia, šioje šalyje gyvename.
reikalu aš ir gi norėčiau sa
>•••
jderacijos Seimo, tas obalsis
Kaip matome, katalikų veikimas mums ysose gyvenimo srityse stengiasi nutolinti žinovo dvylekį pridėti.

i

nes nuo krikščionybės. Bažnyčios autoritetai ■ ra reikalingas ir visiems privalomas. Pati Bažnekartų yra pareiškę, kad šiandien katalikui nyčia veikimo pareigas uždeda. Kas šiandien
nebeužtenka lankyti bažnyčių, bet jis visur prie to veikimo nesideda, to negalima vadinti
gyvenime turi pasilikti veikliu, pavyzdingu pilnai susipratusiu kataliku.
Kadangi Federacija yra musų veikimo
krikščioniu. Pats popiežius Pius XI daug kar
tų yra kėlęs katalikiškosios akcijos reikalin atstovė ir centras, dėl to visiems lietuviams
gumų. Bažnyčios galva rūpinasi katalikiškųjų katalikams jon reikia aktyviai prisidėti. Del
akcijų išplėsti visur, kur tik esama katalikų. to reikia tik linkėti, kad ryt prasidedųs Kon
Nors katalikų akcija turi pradžių dar iš gresas kuodaugiausia surastų priemonių, ku
pirmųjų krikščionių laikų, tačiaus šiandien, riomis butų galima musų Federacijų, išauginti
kultūrinio gyvenimo laikais, toji akcija reiš- į tikrai galingų organizacijų.

ŠVENTOJI TERESĖ

IV
V

— Šv. Teresės mirties kanib.

— Vienuolyno kambarys
PIRMAS AKTAS.

PENKIŲ AKT1J DRAMA

(Scena — sodas su suoleliu vienoje pu
Parašė Kun. J. R. Mačiulionis, M. I. C. sėje).
TERESĖ (puošniai pasirėdžiusį sėdi
VEIKI ANT IEJI ASM EN YS:
lint suolelio ir skaito ŠV. Raštų). Ir aš
1) Šventoji Teresė
praėjau pro tave ir pamačiau tave... Jis
• 2) Motina Agnietė
padarė su manimi sutartį ir aš tapau Jo3) Celina — Sesuo Genovaitė
jo... Jis pridengė mane savo rubu... Jis
4) Šv. Teresės Tėvas
nuplovė* mane savo brangenybėse... jis
5) Šventas Tėvas
• apvilko mane rūbais išsiuvinėtais... Jis
6) Vyskupas
valgydino mane grynų kviečių duona,
7) Šventojo Tėvo tarnas
nicdum ir aliejumi... Tad pasidariau graži

8) Tarnaitė
9) Kandidatės;
I

Jziretta

II
Tll
IV
V
VI

Pulclierija
Gabrielė
Onytė.
Elena
Julytė

VII Robertu
Aktas
r<

Teresės namus
Vatikano kambarys
Vienuolyno kambarys

Kongreso atstovams ir svečiams būtai:

'yra vietoj, nes čionai yra jė-

Kad
Kat.
Federacija
Kurie delegatai norėtų apsistoti pas privačius žmones, lai' ga arba siela, kurie jungia ir:
organizacija
kreipiasi į Generalę Raištinę 1515 So. 50th Avė., Cicero, III. Į stiprina visus lietuvius kata- yra vyriausia
Detegatai ras kas jiems nurodys būtus.
likus į tų milžiniškų vienybę Amerikoje, kuri jungia visas

Kada buvome be organiza draugijas, kliubus ir paviecijos, kaip Federacijos, tai|ninB asnieni5 P° s8V0
PRIERAŠAS. Pirmadienio vakare, 7 vai., Š'v. Antano baž 1 musų darbai buvo silpni, nes kad Fed. yra nuveikusi daug
nyčieje bus kteusdma išpažintų. Antradienio ryte. 9 vai., at- 'ne|,uvo vienybės ir pasekmės didelių darbų apšvietus, kul
tūros ir tautos reikalams, to
stovai renkasi į parapijos salę, ten užsiregistruoja. gauna Kon- })UVO niažos
grėsė MMfa » kam «W MM.
j Kadangi Federacija yra or- niekas negali užginčyti. Kat.
K. B K.
ganizuuto
darbo
atvaizdas,
(Tųsa ant 3 pusi.)
asss
ar t ti
CELINA. Kas tau, sesutė, kad tu to savęs ir joks turtas mudviejų jam nega
CELINA. Na, užteks jau kalbėtis sti
kia ViiUta, taip giliai užsimąsčiusi, kas li užstoti. Nei auksas, nei daiinentai, nei
pranašais. Dabar pasikalbėk su maniui.
geriausia tarnaitė negali tėtuko taip nu
TERESĖ. Sesutė, aš šiandie pilna di tavo širdy slepiasi, pasakyk ?
KONGRESO RENGIMO KOMITETAS

džiausio džiaugsmo. Sutverdami dangų it
žemę Dieviški Asmenys pasėjo šioje že
melė j<> meilės sėkleles. Kaip sėklelės iši duoda nevienbkį vaisių, taip it meilės sė
| kielės Uevisos Vieno gražumo savo viri
į huosc. Vienokia meilė
džiaugiasi dtau| gus savo ptiėfel'iumi, kitokia džiaugiasi
j jaunikaitis sužied'otine. (Dėdama mo
kūtę ant krutinės), šitoje mano širdyje
jaučiu kų tokio karštesnio, laimingesnio..;
| Aš ieškau Dieviškos Meilės kuOhukščiatt-

raminti, kaip mudviejų žodeliai!
1’ERESE. Žinoma, šiame pasauly mu
dvi esava tėtuko brangiausias turtas, bet
dangus yra tikroji laimė ir Dievas ga
lėtų pas save tėtukų priimti iki mudvi
rese,- tiš tavęs neleisiu. (Ima už rankos). užsipelnysime Kristaus Sužiedotinės vai
Neprašyk, neprašyk... ne šiandie. Kų aš nikus, o tuomet ir tėtukas labai džiaug
be taVęs darysiu... Aš tave taip labai tųsi mudviejų pasisekimais, ar ne?
CELINA. Taip, sesute, jeigu jau tave
mylia... Mndyi' kartu tai laimingiausios;
bet jei atsiskirsime, tai busime nelaimin tėtukas išleis, tai kaip nueis tenai melsk
’ Jėzų. kad ir aš kuogreičiausia pasiekčiau
giausios.
TMISRlb. Jeigu tu taip noii su ma tą laimę.
TERESE. Tau, sesule, išpultų pir
nim būti, SėsUre, tai vėliau ir tu galėsi
miau eiti, nes tu vyresnė, tad už tavo
įstoti.
CELJ'N.V Ėet ka tėtukas vienas li- gerą širdį, kad mane žadi leisti pirma, aš
kasdien prašysiu Jėzaus tau tos laimės
kęš dbrys?
TRKPlŠF,. Dievas aprūpins. Daug tė kuogreičiausia sulaukti.

TERESĖ. Sesutė, šiandie aš pasiren
gus tėvelio prašyti, kad leistų man įsto
ti į KatmeličiU Vienuolynų kai busiu penkiolikos metą.
CELJ’Na’ Tai tu mane apleisi ? Te

šiame laipsny, jų. galima atsiekti čia žeJojo akyse ir todėl Jis padarė mane ga- mėje.
linga karaliene. (Ezekielius XVI.) Eze- •
CETJNA. Ale, sesute, šiandie didelė
kieliau. Pranaši*. Tavo plunksna tai pa- šventė, tai reikia linksmai jų švęsti, o ne
rašė, bet mintis tai yra Aukščiausios Mei- j studijuoti nesuprantamų, nepasiekiamų
lės įkūrėjo.
'
meilę.
CELINA (Įeidama). Sesutė, lu dnuTERESĖ. Taigi, kaip tik tokioje die velių išleidžia savo dukreles už neturtingiau nieko neveiki, tik skaitai ir skaitai. noje šventoji Dvasia gelbsti žmonėms su- gesniij jaunikaičiu ir džiaugiasi, gi mud
Šiandie Sekminės, tai nors pasikalbčkiva. prasti giliausias meilės pusią plis. ^fndvi, Vi', sėsUte, jeigu apsirinksimi* Jėzų, ne(Atsisėdu prie Teresės). Pasakyk man, kų s(*su'ie, da jaunos teigiame, liet ateis lai | jaugi Jis negalės bent kas reikalinga šla
kas, kada daugiau suprasime apie mei- me pasaulyje tėtukui suteikti?
skaitei ?
TERESE.-

Skaičiau Šventojo Rašto

Ezekieliaus Pranašo knygų.

lę. Bet Dii

nori, k«d mes gerai,
įoktume.

be

CELINA-.* Taip. sesute, Jėzus viskų
gali, bet tėtukas nori mudvi turėti prie

(Rus daugiau)
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binti nuo katalikiško veikimo
butų ir jiems patiems nesma,gu.
Mano supratimu, butų ge
ra, kad šis Federacijos Seimas
iškeltų šį svarbų klausimų ir ;
plačiau padiskusuotų.
A. Peldžius.

SUDIE VASARĖLE!

KONGRESO RENGIMO
KOM. PIRMININ
KO ŽODIS.

n
Gerb. kun. Jonas J. Ambotas iš Hartford, Conn.,
Federacijos Dvasios Vadas, Kongreso bažnytinėse
iškilmėse yra pakviestas sakyti pamokslų.

Katalikų Federacijos Kon
gresas, tai musų katalikų Cen
tro Veikimo Kongresas. Kad
sėkmingai veikti, reikia visuo
met ir visur Dievų savo dar
buotės vadu turėti. “Jame ga
liu viską, nes Jis stiprina ma
ne, be Jo nieko,” — sako Šv.
Paulius.
Todėl, prieš šį Katalikų Cen
tro Veikimo Kongresų, raginu
visus delegatus eiti prie Sajkramentų. Rugp. 19 d. pirma1 dienio vakare, Šv; Antano
(bažnyčioje, bus klausoma išĮ pažinčių, taip pat ir rugp. 20
.d. ryte, prieš Kongreso atida' rymų mišias, per šv. Mišias
galėsite prie šv. Komunijos
I eiti. Susivienykime su DieĮvu, kad Jis musų mintis, nes
ėtų, musų katalikų visuomenės
planus palaimintų, kad Jis
mus vestų. Kongreso atidary,mo mišiose Šv. dalyvaus Chi' cagos Archidiecezijos vysku'pas Slteil, suteiks palaimini'mų. Po mišių parap. salėj tie,
j kurie eis prie Šv. Komunijos,
'ir kiti galės užkandį gauti.

PASKUTINIS, DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR
APIELINKĖS LIETUVIU Į LAUKUS
IŠVAŽIAVIMAS IVYKS:-

RUDENINIAME

Draugo

PIKNIKE

Visi Kongreso delegatai
'prieš Šv. Mišias, rugp. 30 d.
9 valandų ryte susirinkite į
parap. salę, ten gausite Kon
greso ženklelius, paduosite
savo mandatus. -Pasiėmę ženk
lelius susitvarkę galėsite eiti bažnyčion. Per šv. Mišias
giedos Chicagos gerb. vargoninkų choras.

Sekmadienyj 9

S. R. K. Pirm.
Gerb. Rapolas Juška, Philadelfijos operos artistas, vei SVARBUS PRIEŠKONGREkalo “Karolio Teta” režisierius, vienas geriausių Am. lietu
SINIS SUS-MAS.

BERGMAN’S DARŽE

vių dainininkų ii- gabiausių muzikų, dainuos Kongreso bankiete, rugp. 22 d. Šv. Antano par. salėj.

North Side. — Šiandie va
kare, rugp. 19 d., 7:30 valan
ŽODIS “FEDERACIJA”
bink nekuriu draugijų ar kliudų, parapijos salėj įvyksta
NEVISIEMS SU
j bų narius rašytis prie Fedesvarbus visų draugijų atstovų
PRANTAMAS.
j racijos, tai užklaus kas tai per
susirinkimas, kad pasitarus
i Federacija ir kų ji reiškia?
,bendraisiais reikalais. Visi
iNekuriems
aiškinsi neaiškinsi,7
('1 ąsa nuo 2 pusk)
I
draugijų įgalioti atstovai bu
Federacija šelpė daug Lietu vis negali suprasti nei tinka
dinai dalyvaukte.
voje esančių studentų, kurie mai jo ištarti. Vietoje “Fei
Fed. sk. valdyba.
baigę mokslus, atsistojo į prie j aeracija ”, mano supratimu
šakį vadovauti katalikiškai j geriau tiktų pavadinti “Katavisuomenei.
Įlikų Veikimo Centras Ameri
PILNAS EGZAMINAS
.$)
Preitais metais mums ame koje”. Čia jau iš organizaci
$5.00 TIKTAI $5.00
rikiečiams viešint pas Lietu jos vardo kiekvienas gali su
8PECIALIST1S
nenusiminkit, bet eikit
vos Respublikos Prezidentų, prasti organizacijos tikslų. Jis pasTaigi
tikrą specialistą. ne paa koki
jisai daug maž taip pasakė: aiškiai matys, kad ši organi nepatyrėlį. Tikrai speclaili*taa, ar
profesorius, neklaus Jūsų kas
“Kad ir nestipriai suorgani zacija jungia visus katalikus ba
Junta kenkia, ar kur skauda. bet
pasakys pats. po pilno lžegsamlzuota Katalikų Federacija A- į vienų bendrų veikimų.
navimo. Jus sutaupysit laika ir
merikoje, vienok ji neapsako Nors Federacija yra atlikus pinigu*. Daugelis kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Junta dėlto, kad
mai daug mums padėjo išgau daug gerų ir didelių darbų jie neturi reikalingo patyrimo, su
žmogaus kenksmingumu.
ti Lietuvai nepriklausomybę,* kaip tautos taip ir tikybos rėdymui
Mano Ku<llo — Bccpe — Raggi.
kaip pinigais taip ir mora reikalams, bet Neatsižvelgiant X-ltay Roenteeno Aparatas Ir vi
elikes bakterlologlikaa egzamina
liai. Vargiai mes vieni Imtu į tai, kaikurie musų veikėjai vimas kraujo atidengė man Jūsų
negeroves. Ir Jeigu ai pa
me Lietuvų atgaivinę be orga šiai organizacijai nepritaria, tikras
imsiu Jua gydyti, tai Jūsų sveikata
nizuotų amerikiečių pagel net yra buvę atsitikimų, kad tr gyvumas sugryl Junta taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
bos.”
viešai prieš Federacijų išėjo. lirų skilvio, lamu. inkstu, odos.
kraujo, nervą, iirdlea. reumatiz
Mes visi žinome ir matome, Jiems gera Itoikotuoti Fede mo. klrmltių, uždegimo tarnu, sil
pnu plaučiu
arba Jeigu turit ko
kaip yra naudinga turėti to racijų, nes, kaip minėjau, ne kia
ulaisen ėjusia.
įsi kerėjusia,
kių didelę organizacijų, mums visi žino ir supranta žodį “Fe ebroniftka liga. kuri nepasidavė
net gabiam ielmynoe gydytojui,
katalikams
čia Amerikoje. deracija”. Jei ši organizacija neatldėliokit neatėle pas mana.
DR. J. E. ZAREMBA
Tik, deja, kad nevisi ton link butų pavadinta Katalikų Vei
SPECIALISTAS
imui veikia. Man išrodo, kad kimo Centru Amerikoje, tuo
Inėjimas Rūmas lOlt
JACKSON BOULEVARD
žodis “Federacija” šiai orga- met ir nepalankus veikėjai ne- »• W. Arti
Stats Gatvės
nizncijai nėra atatinkamas, drįs viešai skelbti ir atkalbi Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki
1 po pietą. Vakarais nuo I lkl 7
nės jisai nėra lietuviškas ir nėti žmones nuo Katalikų VeiNedaliomis nuo 1* ryto iki 1
po pietą.

<[il

August 25 d.,

Kun. H. J. Vaičiūnas,

nevisiems suprantamas. Pakai kimo Centro, nes rodosi, atkal

\

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 Rinktinė Orkestrą
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.
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buvo geležinkelio, patekdavo Foš, ir kiekytenas žvirblis, pa- 1|
Romon visos Europos tautos šauktas vaidu, tuojau utsilieir karaliai.
i'pia ir prihluva, kaip kareivis
Aikštės viduryje stovi la-j laike put i Lė mimo,
bai senas obeliskas 36 metrų
Ponas l’fdius iš pradžių tu I
aukštumo, kurio laiptų apa-' rodavo daiig neniulonumų su
čioje guli 4 bazalto liūtui, lie-į sodo sargais, kuriems nepatik- į|
ja iš nasrų vandenį. Ant obe- Javo daugkbės žiūrėtojų susilisko šonų aigiptieėių raštas, būrimas. Tik Įsikišus aukšteskuris liudija kad obeliskas y į nei vyriausybei, ponas Polius
ra Mozės laikų, jame miniinjį gaVo, taip sakant, valstybės
Aigi'pto fararoJhai is 14 šimt.: pripažinimą ir galėjo nekliupries Kristų, ka.p Kainzės lĮDųonias lankyti savo draugus.

ir kiti.

____________
obeliskų apėjo su pagalba 3. Kiek Lietuvoje automobilių,
Mūsų istorikai šitų:

kartus, o vienas studentas, esųs tik per 2 ir pusę mtr. nu<
diplominių egzaminų taip įsistudijavo Į ierogliius, kad
tik vakare mes jį pamatėm.
Kadangi dievotesni maldiįlinkai pradeda murinėti, tai
užsukame Į bažnyčių S. Maria de l*opolo, kuri garsi pui
kiais ireskais Piuturiecuio darbo, to pačio, kuiis paosė \ a-

Automobiliu skaičius Lietuvoje sparčiai auga. Statistikos
daviniais 1926 metais visoje
Lietuvoje tebuvo 430 automo
bilių, 1927 — 580. 1928 — apie
000 ir šių metų pradžioje jau

30,000.

ĮVAIRENYBĖS.

l“

ĮVYKSTA

u 250 automobilių. Taigi vie
nas automobilis pas mus* ten,<a 18()0 gyvenlojUi Tuo tur
,j)U jungtinėse Amerikos Vals, pj);-.Sp ,yra tiek automobilių,

tikano rūmus. Ji pastatyta e- kad kas penktam žmogui išei
sų toje pačioje vietoje, kur na po vienų, o Anglijoje —
buvo palaidotas žiaurusis eie- !vienas automobilis 45 gyven
corius Neronas. Prie jo ka tojams. Bet yra valstybių, kur
po valdydavusios piktosios automobilių skaičius gyvento
. »s Gerb. kun. Ig. Albavičius, Liet. Federacijos Centro pir dvasios, kurios liovėsi, kai jų skaičiams atžvilgiu yra
mininkas, rytoj, Kongresų pradedant, laikys iškilmingas šv. ciecoriaus kaulus sudegino ir mažesnis. Sakysime, Rusijoj
įmetė į Tiberį.
Mišias.
vienas automobilis išeina 9,000
(Bus daugiau).
gyventoji!, o Kinijoj — net

KELIONE Į ROMĄ.

USH.ŽŪ.21ir

Tunelis po Lamanšu.

(Tųsa)
• ba prie poetų Viktoro liūgo,
“
1 Derybos dėl tunelio prakasi- Į
Žvirblių
tėvas.
|lno ^arp Anglijos ir PrancuziPranešta, kad eisim miesto Į ‘jOe^ies ir kit. paminklų, kuParyžiuj, Tiuleri sode, jau jos jau geroĮcaį pasistūmėjo
apžiūrėt, tai mūsų “didvyria riuos čia pastatė Italijos val
I kelinti metai tęsiasi nepapras- pInnyn prancuzaį tikisi, kad
ms” vėl nėra progos paklyst, džia.
j tuo reikalu pagaliau pavyks
negi skirsiesi, kai kiti vaikš Sodas mėgiamas lankyti ir pa i<hhlašiaip miestiečių, nes čia daug | Kasdien po pietų pasirodo su anglais susitarti. Prancūzi
čios su vadovu užkimusią ge
paprastai apsivilkęs, didelė jos šiaurės geležinkelių ben
rkle ir klausys negirdimų pa įdomių dalykų ir visokių pa
puošimų: maldyklų, nuduotų vilnone skrybėlė užsidėjęs, pa drovė iš savo pusės sutinka
aiškinimų.
Diena graži, saulė kaitina, jų griuvėsių, fontanų, statu gyvenęs vyras, ii bematant .11J skirti tuneliui pastatyti apie
kaip Italijoj, norėtųsi sutku- lų senoviškų antrašų ir pan. apsupa pulkas paukščių. IŠ 150 inįiįjomi dolerių. Tai yra
pyt koks litras prakaito ir iš Tuoj už vartų stovi esu Ra-j visU pusių lekia į jį žvirbliai maž daug pusė visos statybos
Zit lengviau apsirėdžius, betjfaelio namų griuvėsiai, toliau!ir tupiasi jam ant galvos, ant išlaidų.
Anglams tunelio teisimas
kų su tais vadovais — užsuks! aigiptiški vartai, Faustinos ir rankų ir visokiais kitais builais
rodo,
jog
tarp
jų
ir
pono
‘
taip
paį įgeltų. naudon, nes jie
Į kokių “stebuklingai gražių” Dijanos maldyklos. Dar toj tani darbui galėtų panaudoti
bažnyčių, o tu stypsok už du liau, lytiniam pakraštyje, Mu- Polio labai geri santykiai.
seo
e
Galleria
Borghese
—
į-Į
Niekas
nėra
matęs,
kad
ji*'didelį
bedarbių skaičių, kurių
rų, nes Italijoj vienmarškinių
žymiausia po Vatikano gale- i kada tuos paukštukus nuvai-i išlaikymas valstybei brangiai
bažnyčioj nelaiko.
Susirikiuojam patogumo dū rijų ir šalia Giardino zoologi- Įkytų arba ranka asturntų. į ]<aįnuoja
-----------liai po du, “dvasiški sijonai” co (zoologijos sodas), už ku- Kad ponas Polius pilnas kiše- ,
susimaišo su svietiškais ir, rį kai kurie ekskursijos daly- nes grudų ir duonos trupinių , Prancūzijos Mokslo Akadeperėję per vartus portą Piu- viai žadėjo atiduot visų Ro- turi — tai, žinoma, savaime mijoj rodomos žemuogės, už, augintos elektros pagalba. Jos
ciana, atsidūrusiam "už mies mų su jo neįkainuojamomis j suprantama.
Nuostabu, kad šie paukščiai,! užaugo per 40 dienų. Kiekvieto sienų, viloj Linberto I. Tai brangenybėmis.
didžiausias ir gražiausias Ro Tarasų laiptais nusileidžia- kaip vienos klasės mokiniai, nos žemuogės užauginimas atpažįstami. Kiekvienas sį1(-,jo apje penkis dolerius.
moj sodas, mėgiamiausia dai me į vienų gražiausių Romos i jam
žvirblis
turi savo vardų: Ža_________
lininkų ir poetų vieta. Mūsų aikštę piazza dėl Popolo, nes
ekskursijos buvusieji ir busi- Į tik pro čia pat esančius var- kas Pilypas, Juozas, Mirabo,
PARAGINK SKAITYTI
Generolas
Jonas
ir
Janeta,
mieji Parnaso gyventojai sku-jtus (portą de Popolo), kol He
“DRAVGĄ".

bfŽ!

CICERO, ILLINOIS
TA PROGA YRA RENGIAMA KONGRESO
DELEGATŲ PAGERBIMUI RETOS IR
ŠAUNIOS PRAMOGOS.

ANTRADIENY, RUGP. AUG. Į

nį

ŠV. ANTANO PAR. SAJ
CICERO Jaunimas Philadelphijos Operos Artisto
IT
• t« • į fd, US. ArtlSlO.
RAPOLO JUŠKOS Gerai Išmokintas Stato Scenoje
Juokingų Trijų Veiksmų Komediją:
’
n A TVZAT ZA

ii\
r-***

Šv. Grigaliaus, vietinis ch^ tąyp
kitų gražių dainų, padainųp? įr
“Mes Be Vilniaus Nenurimsim!”
Chorui vadovaus
Muz. p, A. MONDEIKA

Ketvirtadieny, Rug,. ■ Ai^ust 22 d., 7:30 vai.
Šv. Antano Parap. Salėj Įvyksta

Šaunus Bankietas
j » I 4 . J, > * ■ - -*F
Ir Koncertas
A#'

T

K

*

A

1

Dalyvaujant Visiems Delegatams.
Programe Dalyvaus Žymiausios
Dainos Sr Muzikos Meno Jėgos, k. t.:
Art. R. YUŠKA, Chicagoj Kaip Ir
Negirdėtas, P-ni M. JANUŠAUSKIE
NĖ, Art. J. KUDIRKA, P-lė SKIRIŪTĖ,
P-nas A. ČSAPAS Ir Kiti. Kalbės Žy
miausi Amerikos Liet, Kalbėtojai.
Kongreso Rengimo Komitetas Šir
dingai Kviečia Chicagos Ir Apylinkės
Lietuvius Skaitlingai Šiose Retose
Pramogose Dalyvauti. Tikietai Pi
gūs.
Galite Gauti Pas Vietos
Veikė■
' '
; r;•» r? • r M r
JUS.

Vaizdelis iš trijų veiksmų komedijos “Karolio Teta”, kurių stato pirmame Kongreso vaka
re, rugp. 20 d. Šv. Antano par. salėj, Ciceros liet. ulumniečių gabūs aktoriui.

Pirmadienis, Rugp. 19, 1929
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D R S D O X S
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Petras Velyvis yra iš TTar-

LIETIMAI AMERIKOJE

D A K T A

rison, N. J., bet ne iš Ne-/
wark, N. J. Iš Netvarko ne-!
buvo nei vieno delegato.

Telefonas

Boulevard

1939

R A

I

Ofiso Tel. Victory 3687

šoko Stasytė Cvelikeviciut *.
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
t
.
.
Su pagarba
, snjungicto.
Kun. L. Brigmanas, C. C. J.
valandos 9 iki 12, 1 iki 3
7) Daina trio: O. Slėkuitė,
dieną, ir 6:30 iki 9:30 vakaro
Sąjungiečiu vakaras.
i O. Miliauskaitė, mokyklos 8
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
„
_ , , . ..
4G0S S. ASHLAND AVĖ.
Nesenai parapijos svetainė,) -kerums mergaitės.
,
Senovės dalyku žinovas.
o, .
C504 S. ARTESIAN AVĖ.
J
: Netoli 4Cth Street
Chicago. III.
įvyko Moterų Sąjungos 6G kp.
8. Drilius — mokyklos G
, Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Kaimietis žiūrėdamas į Ro
'.vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
iškilu Inga vakarienė, suruoš- į skyriaus mergaitės,
piet: Ltarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
,
Rez.
Tel.
Mldway
5512
mos koliziejų sako;
šventadieniais pagal sutarimą.
ta Jaunameeių skyriui pagerb-i S). Eilutes “Ar teisybę reik
—
Kokie
jie
buvo
kvailiai.
ti,
sakyt’’ pasakė Marytė ŽileviJei matė neturėsią lėšų jį ba
Tel. Canal 673 4
Virginla 0380
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Programa buvo įvairi iš dai- ėiutė.
Oakley Avenue ir 24-tas Street
igti,
tai
kam
ir
pradėjo
statynų. ir kalbų.
10. Eilutes “Mažos mergaiTelef. Canal 1713-0241
l
ti.
Va'andos:
2 iki 4 p. p. Pagedėliais
Vakarienė pradėta malda, tės”, pasakė mokyklos 1-nio
ir Ketvergals vakaro
Po maldos kun. J. Simonaitis Iskyriaus mergaitės,
I,
GYDYTOJAS,
Res. tel. Van Euren B35s
CHIRURGAS
sveikino svečius, reikšdamas i Kalbė jo p. V. Zilevieienė,
IR OBSTETRIKAS
džiaugsmo, vietinės Moterų įžymi darbuotoja moterų tarpe
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Sąjungos kp. darbais, ir pagel- į Lietuvoje, apie moterų organivyrų. moterų ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS OI CUtUlRGAS
by, sesutėms Pranciškietėms. įzacijas Lietuvoje.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Suite tt)0
1670 MlUvsukec Avė. 1
DARO OPERACIJAS
Po kalbos, programa seki- šia ' Kitas kalbėtojas buvo stud.
Tel. Brunswick 0624
Kertė So. Wcstern Avenue
Ligonius priima kasdieną, nuo
Tel. Prospect 102S
Kazys Vaškevičius. -Jis gražiai
tvarka
Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija
2359
So.
Leavitt
St.
Kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai.
Nedėliomis ir seredomis tik
1) Daina “Pasveikinimas”, kalbėjo apie .jaunimo ištautėTel. Canal 2 330
no pietų.
iškalno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
2) “Verda boba kukulius” iš- jimą ir kaip jį galima nuo to
Nedėlioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
pildė sąjungietės. 3) Dialogas sulaikyti.
•rtso Tel Canal 2118
Ir X-RAY
Namų Tel
Lafayette 0SS3
“Nebusi geresnė,” atliko E.
Po to dainavo S. Prauski e2130 YVEST 22nd STREET
Akoliuniutė ir A. Saviskaitė, tytė, vietinė choro solistė.
CHICAGO
sąjungietės. 4) Solo “Mano Komp. J. Žilevičius kalbėjo aGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
OFISAS
P-LĖ ADĖLĖ RUBLIAUSKAITĖ
motinėlė” padainavo C). Dil- pie dainos svarbumą kaslink
Tel. Lafayette 5793
Telefonas Boulevard 7820
f"
1900
S.
HALSTED
STREET
kiutė. “Aš vaikiukas” — V. užlaikymo lietuvybės. Jis įro
Res, 6641 South Albanu „Ayenue
Viena iš veikliausių Chicagos lietuvių jaunimo veikėjų.
NAMAI;
dė, kad moterys Lietuvoje dau
Tel. Prospect 1930
Biekša, sąjungietės suims.
Šių metų Lietuvos Vyčių Kongresas ją išrinko Centro vice-pirValandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
5) Komedija “Tylėk, nes giau prisidėjo prie užlaikymo
4193 ARCHER AVĖ.
mininke. P-lė Rubliauskaitė uoliai darbuojasi įvairiuose vi
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
tuojau numirsiu” atliko M. dainos ir lietuvybės.
Valandos; prieš pietus pagal sutartį.
suomeniškuose darbuose. Dabar ji daug veikia prie surengimo Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. ▼.
Ofiso Tel. Victory 6893
Office: 4459 S. California Avė.
Moterų Sąjungos vietinės
Gutauskiutė, A. Zabitaitė, F.
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Federacijos Kongreso. P-lė Rubliauskaitė yra aplankiusi Lie
Nedėlioję pagal sutarti
Kazelevičiutė, P. Baromutė — kp. seniausia narė P. Petrai
tuvą r keliavusi po Europos didžiuosius centrus. Ji eina augš- Tel. Hemlock 8161
mokyklos 8 skyriaus mergai tienė savo kalboje džiaugės,
tus mokslus sociologijos ir pedagogijos skyriuose De Paul
kad jaunimas užima senes universitete.
tės.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
6) Klasiškas šokis solo pa- niųjų vietas ir senesnės galės
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriški}
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vaiku ir visu chronišku ligų
pasilsėti.
X — Spinduliai
Vai.:
9
—
12
ryte,
1
—
4
p.
p.
6
—
9
,
žus ir kelis kartus buvo iš Publikos buvo apie du šimOfisas 3102 So. Halsted St. Chicago
•
Paskutinė kalbėtoja buvo
Ofisas 2201 West 22nd Street
v.
v.
Nedėlioj
susitarus.
arti
3
lst
Street
ADVOKATAI:
c C( ,
_ sauktas. P. Petraitis ir nesku- tu.
Cor. So. Leavitt St. Tel, Canal 6221
Centro pirm. p S. Subatiene.
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Komisijos narė.
T
„ i
•
,
nėjo savo talentu svečius
7-9 vak.,,Nedėliomis ir šventadieniais
Jos kalba buvo prirengta ir 1 d
Avenue
Tek Republic 7868
.j . XT
,
linksmint. Aciu jam uz tai.
10-12.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
įdomi. Nurodė, kad moterys
**
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
KLAIDOS PATAISYMAS.
gali laikytis vienybės ir mei-; Vakarienės komisijoj dar
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Wentworth 3000
ADVOKATAS
ios tiktai priklausydamos prie bavos šios sąjungietės: S. KaTel. Kemvood 5107
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6889
Didžiai
Gerb.
Redaktoriau:
11 So. La Šalie St., Room 2001
Rez. Tel. Stewart 8191
Moterų Sąjungos. Po kalbos činskienė, D. Bieksienė, 0.
Tel, Randolph 0331,-0332 Vai, 9-6
Vai.: nuo 9 Aki 11 vai. ryte;
* *
Vakarais *
p. Subatienė Įteikė auksu Jlaltra^iaitienė, K. Buividienė,
Patemijau “Drauge” Idaij
.
.
v.
...
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
3241 SO. HALSTED STREET
,
$2.50 sąjungietei P. Jaunio-į R- Jaunienė, E. Jankunienė. dą apie nauja tyčių valdybą. iv
Tel. Victory' 0562
šventadienio ir ketvirtadienio
Gydytojas ir Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
7-9 v. v. apart Panedėlio ir
nei, nuo vajaus Vedėjos už pa- ■ Sąjungietė D. Bieksienė pa Petras Velyvis iš Harrison,
Pitnyčios
6558 SO. HALSTED STREET
1821 SOUTH HALSTED ST.
sidarbavimą 1928 metais.
į rūpina jaunų mergaičių nesą- N. J., buvo išrinktas Seimo
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
Turėjoni malonumo paklau- jjungiečių, kurios patarnavo pirmas vice-pinnininkas, p- OPTEMITRISTAI Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare Valandos,
ll ryto iki 8 po pietų
JOHN B. BORDEN syti ir p. P. Petraitį dainuo- į svečiams ir jaunosioms sąjun- lė A. Rubliauskaitė buvo ant
6 iki 8:30 vakare
OFISAI:
(John Bagdzlunas Borden)
jant. Jo balsas stiprus, gra- įgietėnis prie stalų.
ra vice-pirm., Cicero, TU.

ELIZABETH, N. J.

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

ouko

I

i

DR. R. G. CUPLER

DH. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

DRl Jl Jl KONARSKIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J.

DR. A. A. ROTH

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. S. BIEŽIS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A. A. OLIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. H. BARTON

DR. VAITUSH, 0. D.

ADVOKATAS

1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

105 W. Adams St. Rm. 2117
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Gydytojas

Nanie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9000 i |

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefono Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seretintis ir Pėtnyeiomis nuo 9 iki 6.

JOSEFH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)
4631 Š. Ashl^id AveT (2 lubos)
Telef. Deulevard 2800
RESIDENCIJA:
6515 So. Rcckwell Streot
Telef Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room

928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
68 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Puliman 6950

Telephone Central

6926

F. W, GHERNAUGKAS

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

* LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

i

Palengvins akių įtempimą
kuris
' esti priežastim
galvos skaudėjimo,
1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotui mo, skaudamą akių karštį. Atital■ sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą

j

regyste.

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

“Draugas” siunčia pinigus j Lietuvą per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitų
patarnavimų.

*

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

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.

Lecal Office; 1900 So. Union Avė.
Tol. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vaL vak.

_

Ligų

Boulevard

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

DBNTISTAI

Chirurgas

ir

Akušeris

Valandos: Nuo 2 — 4
7—9

p. p.

vakare

Office Boulevard 7042

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

DR. G. Z. VEZELIS
4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
OPTOMETRISTAS

Canal

'

DENTIgTAM

RUSIJOS

Geru, lietuviams žinomas per 24
urėtus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

<221

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

Ofisas ir Laboratorija

2201 West 22nd Street
(Kampas Lenvitt st.)
Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

OH. HERZMAN
IS

DR. O. I. BLO2IS

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

I

LIETUVIS DENTISTAS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

I

Netoli

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
i VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal ano Res. So. Phore
2238, arba Randolph 6800.

Tai

Brunasrtck 9624

DR. A. J. OUSSEN
Lietuvis Dentistas
1179 M1I,WAUKEE AVENUE
Valandos; 9-13, 1-6, 8-8:39
•skmadlenlala tr trečiadieniais
Ekspertas tyrimo aklų Ir prlUUkymo
akinių

1801 South Ashland Avenuer
Platt Bldg-., kamp. 18 St 1 aukštas
Pastebėktt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:88 va
karo. seredomls nuo 9:19 iki 12 ▼.
ryto. Nedėllomis nėra skirtų
valandų. Room 8.
Phone Canal 9618

134 Nori h LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS

Moterų ir Vyrų

3343 SO. HALSTED STREET

pagal susitarimą.

ADVOKATAS

Tel

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Chicago, Iii

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Džiovų,

DR. A. J. BERTASH

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue,

numeriu

SPECIJALISTAS
Nedėllomis 1

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare

Tel.

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

po

Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2__ 4 po
■ '
—
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
TELEFONAS MiDWAI 2889

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose.
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

ofisą

4729 S. Ashland Avė.

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Tdeplmte Roosevelt 9090

LIETUVIS ADVOKATAS

ir

savo

Perkėlė

DR. S. A. DOWIAT

TelephoM Randolph 6737

JOHN KUCHINSKAS

DR. CHARLES SEGAL

\

Tel. Lafayette 8839

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenne

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojos ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVJE.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza

3200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 8 po pietų.

Pirmadienis,

Rugp. 19, 1929

HS"
į Oriental Teatre prasidėjo
BALABAN & KATZ
TEATRAI
“Sea Follies.” Linksmas vei
Chicagos Teatre sėkmingai kalas su daug muzikos, šokių
vaidinama “The Argyle Ca- ir kitokių smagumynų.
se” ir taipgi prasidėjo vaidi
Išrendavimui 2 ruimai dei
nimas “Venetian Moon” —
2 vyry. Labai gera vieta,
Venecijos Mėnulis. Dalyvauja naujas namas, su valgiu, ar
garsūs “mūviu” artistai ir ba be valgio.
šiaip jau vaidinimas yra pil
7150 So Mozart St.
2-ras aukštis
nas malonių spalvų ir melo
dijų.
Į trumpą laiką noriu par
Roosevelt Teatre prasidėjo
vaidinimas “Behind
Tliat duoti 2 flatų namą geroj vie
Curtain.” Veikalas yra pui toj West Sidėj priešais Aušros
kus ir eis neapribotą laiką. Vartų bažnyčią. Savininką ma
Tai šnekamieji judami jiavei- tykite nuo 9 vai. ryto iki 2
kslai. Veikimas prasideda vai. po pietų.
Kaina $6,500.
Anglijoj ir po to persikelia
F. BUDRECKIS
Indiją.
2322 West 23 Place
United Artists Teatre te
(14-21)
besitęsia įspūdingo veikalo
“On Witu the Show” vaidi
nimas. Veikalas yra pilnas
Del geriausios rųšlee
Ir patarnavimo. Saukit
spalvų, muzikos, šokių, parėGREEN VALLEY
PRODUCTS
dų.
Olsells Šviežių klausi

čai (vyras ir duktė a. a. Kon
čienės rėmėjos), N. Grigale,
Mrs. Snirienė, F. Radatzewsi X Aušros Vartų klebonui
ki, P. Dambrauskas, Konst.
kun. A. Briška iš Lietuvos 1
Žak sienė, S i na i Koslier Saurugpiučio rašo: “Atvykau į
sage Co., M. Vaitkus, Douglas Electric Co.,.Stella Bučas.
X M. S. Centro Raštininkė Suvalkiją ir jau kelinta diena
Tie, aukščiau suminėti, ge
p. M. Vaičiūnienė grįžus iš kaip po šitą Lietuvos kampelį
radariai aukojo piknikui vie
Seimo savo laimėtu Fordu iš važinėju. Šįmet visoj Lietu
voj
numatomas
puikus
der

ni pinigais, kiti maistu, kiti
vyko atostogoms į Grand Ralius;
žmonės
linksmi
ir
užga

vėl įvairių daiktų išlaiinėjipids, Mieli.
nėdinti.
Iš
čia
manau
vykti
niui. Prašom jsiskaityt vardus
X “Draugo” rudeniniame
Rygon
’
’
.
Bridgeporto biznierių ir rem
piknike, rugpj. 25 d. Berg
X Monika Žibaitė linksmai
ti tuos, kurie remia musų
mano darže, sudarys šaunią
įstaigas.
McNaughton,
orkestrą, p. Simutis iš L. Vy- atostogauja
čįų 36 kp. narių. Kiti visi pik Wis. ir sveikina savo drau
Iš Bridgeporto graborių
niko reikalai gerai eina. Ti- ges ir draugus.
duosniausias yra p. St. Mažeikietai visose kolonijose pla
X Pp. Stakėnų užeigon, 13
į ka, visur ir visuomet jis duostinami visu smarkumu.
rugpiučio, užėjo vaikinas, ku
nus. Kiti giriasi savo “turtu”,
X Dr. Paukščio, Brigliton ris pasisuka dirbąs pas Mari
bet aukos iš jų nei su kabliu
Parko lietuvių dentisto, žmo janus ir kad dabar kun. Drau
ku neištrauksi... Susipraskim
na jau sugrįžo iš ligoninės ir gelio yra siųstas pereiti Auš
ir remkim tuos kurie mato ir
baigia sveikti.
ros Vartų parapijonus, pra
supranta kilnius darbus ir
Gražiabalsė p-ni M. Janušauskienė dai
šant Marijonų mokyklos netur
juos remia. Pav., p., Jonas
nuos
Kongreso
bankiete,
trečiadieny,
rug

WEST SIDE RADIO.
Ewald dar nei kartą nėra nutingiems mokiniams našlai
nių, sviesto ir sūrių.
piučio 22 d. Šv. Antano par. salėj.
isigrįžęs nuo Seserų reikalų, '
čiams pagalbos, už kurią, sa
VARGONININKAS gerai
Wm. J. Kareiva
X Aušros Vartų moterų ir kėsi, kas antras sekmadienis
Į arba, vėl, ponia Elena Nedva žinantis savo amatą užimtų
Savininkas
merginų draugija nuo 110 na per visus metus bus laikomos agentėlis, tarnaujantis laikraš atostogoms pas seserį ponia O. > pienė; jinai ir pati priklauso vietą be skirtumo didumo pa
4644 So. Paulina St.
agentūroje, ,Kazragienė. Išsivežė su savim’rėmėjų skyriui ir bilietų pra rapijos. Reikale malonėkite
rių išrinko dvi delegatės Į 19 šv. Mišios. Gailestingoji p. čių platinimo
Tel. Boulevard 138#
Federacijos Seimą: Marijoną Stakėnienė tuojau paaukojo kaip parodo jo paliktoji pp. simų Vladislovą ir dukrelę 0- niogoms visuomet parduoda kreiptis į
Kruševičienę ir Marijoną Jas- $3.(Jfr *»• «d«r gavo atminties Stakėnams kvitą F. No. 45422 na. O vyras Jeronimas su sa- ir gausias aukas teikia. Bet
“Draugo” Redakcija
AUGUST SPECIAL
hžTTškTenę ir vieną joms pava- rąžančių, kurj^lnjk šventinęs . laikraštėlio užvardinto “The vo didesne šeimynėle paliko čia daug nereik aiškint, iš
Geras varnish ku
________
ris džluna į ke
duotoją Marijoną Aitutienę. i vyriausias Marijonų misionie- Messenger of The Homeless namie. Linkini linksmiausiu ;pas’kelbtų pavardžių matysit
turias
valandas.
Oliphan”, Saint Paul, Minn. vakacijų, laimingai grįžti į musų visuomenės geradarius.
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aukotoSt. Louls
“Dutch Boy”
white
.jisai .buvo kun. Draugelio
kus kodaugiausiai piknikui. nuo p. Rasliinsko vyriškų ir lead 100 svarų .......................... $11.50
<jrai
pasiuntinys.
Ir tą pat diena!jams Pažįstamus ir> Jei mato, I '
-----------Pure Turpentine ................. 80c. gal.
Nekartą jau Už gerus darbus Dievas at- moteriškų drabužių krautuvę.
PRISTATOM VISUR
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vyriškų,
mo
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Lietuvis Graborlua
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4414 So. Rockwell Street
Patarnauja
laido
Numažinu kainas 1-3 ant
sužinojo, kad kun. Draugelis'ciuoda dovam? už aukas, kaip'ro Akademijos Rėmėjų dr-jos .kiekvienas gražus darbas jei
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»Tel. Victorv 4088
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W. SmiDidysis Ofisas:
i.*,'
Namų Statymo Kontraktoriiis
Phone Boulevard 4139
4605-07 So. Hermitage Avė.
—---- ’—-* ■ -f'' 'jdowicz/h7oš. Kryžąų A. KuTelefonas Canal 6850
Statau {vairiausius namus prieinama
Tel. Yards 1741 ir 1742
kaina.
Į Wisconsin vai. išvažiavo klierius, Magd. Vasiliauskienė,
SKYRIUS
Chicago, UI.
7217
S.
California
Avenue
“ i P. Brazaitis, A. Kažukauskie4447 So. Fairfleld Avenue
GRABORIUS
Telef. Hemlock 5S9ff
SKYRIUS
inė? A. Veselkas, Henry Ree1410 So. 49 Ct, Cicero
Musų patarnavimas
PADĖKAVONĖ
nts, J. H. Sterne, Kuchinskas
Telefonas Canal 7233
Tel. Cicero ?794
visuomet sąžiningos Ir
nebrangus, nes neturi
SKYRIUS
Bros., John Sakai, F. A. Poš
me lėlatdų užlaikymui
8201 Auburn Avenue
įkyrių.
ka, Wm. Pickturman, L. IlauTel. Boulevard 3201
Mallavojlmo Kontraktorlus
Savininkas R. AndreHunas
dler, Wni. Bredelis, S. Šiuris,
Dažų Ir Popleros Krautuvė
Nauja, graži ko
3138 8 LEAVITT 8T.
Chicago
Jos. Stasiulani, J. Petrauskas,
Užlaikau visokių aukplyčia dykai.
I. J. Z O L P
tinlų Ir sidabrinių dal
A. Kazakauskas, S. Mielinis,
kuri mirė rugpiučio 13 dienų.,
ytų, vėliausios mados
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
3307 Auburn Avenue
Phone Virginia 2054
1929, Ir palaidota tapo rugp.
adio, planų rolių, re
St.
Daugėla,
S.
Cibulskis,
P.
VEDĖJAS
16 d., o dabar Ilsis Šv. Kazlkordų Ir 1.1.
Taisau
JOSEPH VILIMAS
įnlero kapinėse, amžinai nuti
1650 West 46th Street
Adomaitis, John Zack, J. P.
laikrodžius Ir muzikos
lus ir nega ėdama atsldėkavot
Instrumentus.
Namų Statymo
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Croivley, K. Obelinis, Juoz. Atiems, kurte sutelkė jai paskuTel. Blvd. 6203
tinj patarnavltnų ir pa'ydėjo jų
Eontraktorius
R . C. A. Radiola 46
leksa, S. ir S. Market Tlouse,
2650 West 63rd St. Chicago.
Nulludlmo valandoje
kreipkitės
j tų neišvengiamų
amžinybės
4556 So. Rockwell Street
Telefonas HEM1Z1CK «38#
Graborius ir Balzamuotojas prie manęs, patarnausiu slmpatlBvietų.
A. Makuška, Jos. Gienotis, F.
kal, mandagiai.
gerai
Ir pigiau
Mes atmindami ir apgailėda
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negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Vaičkus, Juoz. Zebleckis, C.
mi Jos praslfialinima ift musų
Tel. Boulevard 8318
PRANEŠIMAS
lt. C. A. Radiola 44
tarpo, reiškiame giliausių pa
tykai.
Kučas, P. Gritis, V. Yaro, U.
M. YUSZKA <S CO.
dėka dalyvavusiems laidotuvė
Turime garbės pranešti lietuviams,
se žmonėms
ir suteikusiems
kad mes dabar esame paskirti par
PLUMIIING A HEATTNG
$11O
Gudas,
S.
Lerncr
&
Son,
A.
davinėti naujus NASH "400”, kuris
vainikus draugams. DėkavojaKaipo lietuvis, lietuviams patar
* vadovauja
pasaulyje
a.utomobllii)
me musų dvasiškam tėvui, kun.
B. Shop, S. Lovick, S. P. Ma
H. C. A. Radiola fifi
nauju kuogerlausla
1 vertybėje.
Mes
telkiamo
vlslemt
Vaitekalčlul, kurs atlaikė Įspū
8884
80 PAULINA
žeika, Kaz. Ūkelis, Dr. A. Berteisingų patarnavimų.
UNDERTAKINO CO.
dingas pamaldas už jos sielų:
dėkavojamo graborlul Eudelktui
P. B. Had'ey Llc.
Automobilių sales rulmts atdaras
tasli, Ona Milašius, J. W. Za- LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Koplyčia Dykai
už gorų Ir man ringų patarna
vakarais Ir šventadieniais.
vimų. dėkavojame gėlių auko
chareivicz, J. P. Evald, O. Lūs 1
710 West 18th Street
Išgirskite ir pamatykite pas:
tojams, mergaitėms gėlių neSėBALZEKAS MOTOR
tig, G. Burba. Klein Bros.,
jGlns, grabneSlams
Ir visiems
giminėms, draugams.
paž.ĮstaSALES,
A. Belskis, G. Kuclinrek, A.
mtems ir kaiminėms, kurie tik
2- RI MORGICIAI
kokiu nors budu telkė paguo
Tegtmeier, Frank Smith, John
4030 Archer Avenue
dos Šioj nuo'.ludimo
valandoj
3417-21 So. Halsted St.
3- TI MORGICIAI
Doe, E. Nedvarienė, L. Klein
Ir pagailos dėkavojame visiems
Tel. Lafayette 2082
Tel. Boulevard 4705
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
& Co., M. Čemerys, A. Yuk6% Nuošimčiai
nėmi, o tau musų mylima duk
relė sakome: Ilsėkis Šaltoj že | nis,
Paskola
sutelkiama 1 vienų dienų.
L
Novak, J. V. Candon,
mėje.
Perkame real estete kontraktus.
Anksti užgeso musų vos pra
Frank C. Rathje, Wm. Young,
Internationl Investment
švitusi žvaigždutė:
mirtis Iš
General Fum. Co., G. O. Carlplėšė Iš musų tarpo
mylima
Corporation
dukrelė. Ilsėkis ramiai, o mes
son, The 12th St. Store, Dr.
Kapitalas 8600,000 00
Tavęs savo Širdy niekad neuž
8804 SO. KEDZIE AVENUE
mirsime.
Chambert, Peter Stankus, A.
Tel. Lafayette 8788-8718
Nuliūdusį
Ixjranrų Šeimyna.
Pilkis, Josepliine & Paul Kon-
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