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Katalikai paaaullonyi turi kilni} Hl>
davln], — {neiti 1 Šeimynai lr 1 Tl■uoraen« Kristaus mokslu atnaujinti
Įmonių dvasią. Jizaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotla “Draugas" padSs jums tą
apaStaiavlmo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite "Draugą."

“Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuoSlrdžlal ka~
tallklžkas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonija* “Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prietellSkl Jausmai.
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LIETUVOJE

BUS PAKEISTI MUZIEJUM

*
PAVASARININKAI IR
GAISRAS

CICERO, ILL. — šiandien, 10 vai. ryte su bažnyti
Ramygala. Liepos 21 d. jvynėmis pamaldomis Šv. Antano bažnyčioje prasideda A.
Lietuvių R.-K. Federacijos devynioliktasal Kongresas. i ko pavasarininkų kongresėlis.
Pamaldose dalyvauja Jo Ekscelencija Chicagos Arkidlo- i Diena labai graži. Rytą sutin
cezijos Vyskupas — Pagelbfninkas B. J. Shell, duos pa kamos gausingai į kongresėlj
laiminimą ir pasakys pamokslą. Iškilmingas Šv. Mjšias ateinančios kuopos. Kiekvie
laikys gerb. kun. Ig. Albavičius, Federacijos pirmininkas. na kuopa pavyzdingai susi
Su pamokslu yra pakviestas Federacijos Dvasios Vadas, tvarkiusi neša pavasarininkų
gerb. kun. J. Ambotas iš Hartford, Conn. Jam neatvykus, ir tautines vėliavas ir vaini
pamokslą pasakys gerb. kun. dr. J. Navickas, Lietuvių kus. Visi pavasarininkai da
Kolegijos direktorius. Laike Mišių giedos Vargonininkų lyvauja ęamaldose. Po pamal
choras, komp. Pociui vadovaujant. Po bažnytinių pamal dų išsirikiuoja prie žuvusio
dų bendri pusryčiai.
ms dėl laisvės paminklo. Ra
Kongreso sesijos prasideda 1:30 vai. po pietų, šios
jono pirm. kun. V. Švagždys
dienos dienotvarkėje yra: 1) Kongreso atidarymas; 2)
prezidiumo rinkimas; 3) Sveikinimai; 4) Centro Valdy atidaro kongresėlj, išsakyda
bos raportai ir praeito kongreso nutarimų skaitymas. Lie mas vykusią kalbą. Giedamas
kant laiko bus kalbama ir apie neužbaigtuosius reikalus. tautos himnas. Orkestrui grie
šj vakarą, 7:30 vai. vakare šv. Antano parapijos žiant gedulos maršą, uždeda
salėje statoma scenon “KAROLIO TETA”, juokinga tri mi ant paminklo rajono ir
jų veiksmų komedija, kurią išmokino operos artistas p. kuopų vainikai. Paskui prasi
JR. JUŠKA, šiame veikale jis ir pats vaidins.
deda eisena per miestelį Į MiBe to, dainuos skaltfihigas choras, kuriam vadovaus chališkio dvarą. Joje dalyvau
muz. p. A.'MONDEIKA. Laukiama daug svečių.
ja apie 500 pavasarininkų, bū
| kongresą yra atvykusių delegatų iš tolimų valsty relis studentų ateitininkų, Pa
bių. Jų tarpe yra: kun. Česna iš Sioux City, Iowa; kun. nevėžio sportininkų klubas
Pr. Strakauskas iš Lowell, Mass., kuris kongrese skai “Pajuta?’ Vos eisenai bai
tys svarbų referatą jaunimo klausimu; p. Kazimieras Krugiant eiti iš miestelio, pama
šinskas iš Brooklyno; artistai p.p. J. ir O. čižauskal iš
noma Ramygaloje kilęs dide
Cleveland, Ohio Ir visa eilė kitų.
Cicero lietuvių kolionija pasipuošė. Svečius priima lis gaisras. Eisena sustoja ir
svetingai. Kadangi pamaldose dalyvauja J. E. Vyskupas, išbėgioja gaisro gesinti. Sąry
šy su tuo kongresėlis nutrau
dėl to laukiama daug dvasiškijos.
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KONGRESĄ!

SVEIKINAME FEDERACIJOS
Atvyko Svečių Iš Tolimų
Valstybių

A

Telefonas: Roosevelt 7791

50,000 JAPONIEČIŲ SVEIKINO
VOKIEČIU ORLAIVI
Kolumbo Vyčių Suvažiavimas
Mieste Milwaukee
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BOLŠEVIKAI ĮSIVERŽĖ MANDŽIORIJON IR, ESĄ, DANGINAŠI ATjGĄL
KOLUMBO VYČIŲ SU
VAŽIAVIMAS

Šie namai yra W,akefield, R. 1. Kituomet jie prigu
MILWAUKEE; AVis., rulėjo komandieriui Perry, Erie ežere kovos karžygiui. Juo i gp. 20. — Pontifikalėmis aukšse bus įkurtas muziejus to didvyrio a t m i n č i a i.
j tomis Mišiomis miesto audiPO 83 METŲ ATRASTAS BOLŠEVIKAI ATSIMETĄ ! torijoj šiandie čia prasideda
j Kolumbo Vyčių (Knigths of
IŠ MANDŽIURIJOS
Colunibus) metinis tarptauti
INNSBRUCK, Austrija, ru
gp. 20. — 1846 metais N. MaLONDONAS, rugp. 20. — nis suvažiavimas. Delegatų attersberger iš Kals sodybos Anot žinių iš Mukdeno, bolše , tvyko iš Meksikos, Kanados,
išėjo miškan medžiotų ir ne- vikų kariuomenė, kuri buvo Kubos ir Porto Rico. Suva
gryžo. Ilgas Mikas buvo ieš įsibriovus keliomis vietomis į žiavimas tęsis tris dienas.

komas. Išspręsta, kad šalę ka Mandžiūriją, jau atgal atsi
lnų jį galėjonžversti nusiri meta. Bolševikų kareiviakmai
tęs į pakalnes ledynas.
stą pagrobia, namus degina,
gyventojus
žudo, jei tie reiš
Dabar jo lavonas ledyne at
kia pasipriešinimo.
rastas.

j. VALSTYBIŲ KAP ITALAS MEKSIKOJ

“GRAF ZEPPELIN”
JAPONIJOJE

TOKYO, rugp. 20. — Vakar
ryte orlaivių stoty Kasumigaura, už 40 mailių į šiaurrytus nuo šio miesto nusilei
do per Siberiją atskridęs vo
kiečių orlaivis “Graf Zeppe
lin.”
Apie 50,000 japoniečįų or
laivio įgulą ir keliauninkus
sveikino.
Orlaiviu atvyko viso 60 as
menų, iš korių 20 keliauninkų.
Šių pastarųjų tarpe yrą vie
na moteriškė.
Apie 6,500 mailių eme skri
sti 102 valandas. Taigi, grei
čiau atskrista, negu tikėtasi.
Jei bus atatinkamas oras,
“Graf Zeppelin”' per Ramų
jį vandenyną leisis į J. Am.
Valstybes — į Los Angeles.

MENICO CITY, rugp. 20.
— 1912 metais J. Valstybių
Tėvo lavoną iškilmingai pa
BOLŠEVIKŲ KARIUOME i kapitalo Meksikoj buvo1 apie
laidojo sūnus, 86 metų am
800 milionų dol. Šiandie pa
NE ĮSIVERŽĖ Į MANkiamas, neįvykdant šių kong- žiaus, su anūkais ir proanū
kilo ligi 1,325,000,000 dol.
DŽIURIJĄ
resėlio programos punktų: kiais.
Parrillo lavonas ežere
J. Parrillo lavonas atras sveikinimai, kalbos, dainos,
LONDONAS, rugp. 19. — SUIMTA 57 KOMUNISTAI
SINCLAIR NORI PASItas Devil ežere, AVisconsine, sportas, šokiai ir žaidimai.
Mandžiūrijos—Siberijos pa
DANIJOS KARALIUS
VARŠAVA, rugp. 20. —
LIUOSUOTI
SUŽEISTOS TRYS
kur pirmiau rasta jo žmonos Minėtasis gaisras sukėlė di
sieniu prasideda toli didesnis
PAVOJUJE
[Komunistai sukėlė demonstra
lavonas. Pasirodo, kad jo žmo delę paniką žmonių tarpe. Ga
VIENUOLĖS
militarinis veikimas.
tvės užsigrūda pėsčiais ir va AVASHINGTON, rugp. 19. Iš Mukdeno praneša, kad cijas, atkreiptas prieš Kiniją.
Šeštadienio vakare trys Se na iškrito iš valties. Jis įšoko
COPENHAGEN,
Danija,
žiuotais. Reikia pažymėti, kad — Žibalo versmių savininkas 10,000 bolševikų kareivių įsi '57 demonstrantų areštuota.
serys vienuolės iš Šv. Mari ją gelbėti. Nemokėjo plaukti ir
rugp. 20. — Danijos karaliaus
šį atlaidų sekmadienį mieste milionierius II. F. Sinclair per veržė į vakarinę Mandžiūriją
jos Akademijos,
95-a ir abu žuvo. Sakomas ežeras1
lin buvo privažiavę labai daug savo draugus kreipės į prezi ir užėmė miestelį Dalai Nor. REVOLIUCIONIERIAI NE pasivažinėjimo laivas susidau
Throop gat., važiavo Į Mil- j vietomis yra virš 50 pėdų gi
žė su vienu japoniečių laivu.
Į žmonių. Greitu laiku gaisras dentą Hoover prašydamas jį ■ kareiviai apginkluoti kulkas
PADUODA MIESTO *
waukee. Jas automobiliu vežė lus.
Karališkas
laivas sugadytas.
išsiplečia po visą kvartalą. Į paliuosuoti iš kalėjimo. Sako vaidžiais ir turi 30 lauko arLee Saffran. Automobiliuj
Valkas nusilaužė ranką j gaisro vietą atbėga vietos gai si esąs nesveikas.
CUMANA, Venezuela, rugp. Sutrukdytos karaliui ir kara
motų.
buvo dar pastarojo žmona su
lienei atostogos.
, Advokato J. AV. Grigai 6 srininkai, vėliau atvažiuoja iš
Šiai kariuomenei kelią pas 19. — Šį miestą paėmė revo
dviejų metų berniuku.
Už 7 mailių į vakarus nuo metų vaikiukas, būdamas su Panevėžio gaisrininkų koma IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ tojo Kinijos kariuomenė. Kilo liucionieriai ir valdžios spė
DU JAUNI LAKŪNAI j
mūšis. Anot oficialių prane koms nepasiduoda.
Kenosba, AVis., važiuojąs prie tėvais atostogose Mount Ta- ndos dalis. Sudegė beveik viAMERIKĄ
'sas kvartalas, rodos, apie 25 ROYAL OAK, Mich., rugp. šimų, virš 60 kiniečių karei
šais vienas žmogus iš Daiįvi- coma, AVash., bėgdamas par
lle nebeteko valdymo ir jo au krito ir nusilaužė rauką. Tė trobesius. Nukentėjusieji, ro- 20. — Hans P. Nielson gazu vių nukauta ir daug nežinia BRITŲ ARMIJA EGIPTE
LISBONA, rugp. 20. — Du
|dos, visi žydai. Gaisro prie užtroškino savo žmoną su ke kur dingusių.
tomobilius priešakiu smogė į vas nutraukė atostogas ir vai
jauni šveicarai lakūnai iš čia
turiais mažais vaikais, padegė
Saffrano automobiliaus prie kiuką paėmė į Chicago. Ran žastis aiškinama.
Kinija ton pusėn siunčia ’ LONDONAS, rugp. 20. — Į leidosi skristi per Atlantiką į
namus ir pats prarijo nuodų. daugiau kariuomenės.
Britanija Egipte saugoti Sušakį. Dvi Seserys taip sužei ka gįja.
Gaisrininkai užgesinę gaisrą
RASTA MARINUOTA
ezo perkasą savo kariuomenę Ameriką.
stos, kad apie išgijimą nesa
! atrado šešis lavonus.
ŠIRDIS
Policmono sūnus
ma vilties. Trečia — lengviau.
NUTRAUKTAS SUSISIE sumažins ligi 4,000 kareivių.
DARBAS IR “INJUNCUž automobilių vogimą Oak
Saffran, jo žmona ir kūdikis
KIMAS SU MANČULI
TIONS”
Šiauliai. Nepaprastas radi
GALYBĖS PAPIRKIMŲ
13 ŽUVO TRAUKINIO
lengvai sužeista. Gi kitu au Parke suimtas Chicagos polinys. Prie Šiaulių ežero gale
NELAIMĖJE
DARBINAS, Mandžiūriją,
tomobiliu važiavusiam nulau emono C. Murpby sūnus, 18
ATLANTIC CITY, N. J.,
Žvyro g-vės, kasant žvyrą, po NEAV YORK, rugp. 20. — rugp. 20. — Per čia į Siberi
metų.
žta nosis.
ros metrų gilume, rasta trys AV. M. Bennett, sausasis kan jos pasienį traukiniai paskui
HENRYETTA, Okla., rug]). I rugp. 19. — Amerikos Darbo
stiklinės bonkos; vienoje ma didatas iš republikonų parti traukinius važiuoja su-karei 19. — San Louis and San Federacijos pildomoji taryba
Apiplėštas teatras
“Sausėja” Chicago
Vienų-vicnas plėšikas užpuo tyti širdis ir plaučiai raudo jos į miesto mąjoro ofisą, pa viais.
Franeisco greitasis traukulis i išsprendė kreiptis į Kongre
Probibicijos komisionierius
są, kad darbo sąryšy “injunname skystime, antroje — sme reiškia, kad šiame mieste sla
Nutrauktas telegrafu susi užlėkė ant atidarytų pašalinių ctions” nebūtų visai panaiki
Doran tomis dienomis buvo lė teatro Avalon ofisą, 1645
genys rausvame skystime ir pti saliunai į metus išmoka
bėgių. 13 žmonių žuvo.
i
Chicago j. Po pasimatymo su East 79 st., ir nuo manadžesiekimas su Mančuli.
nti, tik jų išdavimas būtų tva
trečioje
—
balzganas
'skysti

32 milionus dol. papirkimais.
vietos probibicijos adminis rio atėmė 6,736 dolerių.
rkomas.
mas. Bonkos užkimštos stikli
NAUDOJASI PASTOS
tratorium jis pareiškė, kad
MASKVA KALTINA
niais kamščiais, ir užteptos
Sekmadienį Chicagoj ir aSuvažinėta mergaitė
BANKOMIS
Chicago dikčiai “nusausin
KINIJĄ
juoda
mase.
Bonkų
būta
įdėtų
pylinkėse
nuskendo
keturi
jau
Cicero avė. gatvękario, ties
PINIGŲ KURSAS
tas.” Esą jau sunku gauti
į medinę dėžutę, bet dėžutės ni vyrai. Iš jų du mėgino ge LONDONAS, rugp. 19. —
62
gatve,
suvažinėta
Stella
AVASHINGTON,
rugp.
20.
svaigalų.
Iš Maskvos praneša, kad so — Daug žmonių naudojasi tau Lietuvos 100 litų
Novak, 6 metų. Mirė Šv. Kry- taip supūta, jog darbininkai lbėti skęstančius.
$10.00
negalėję pažinti, ar vinys kal
vietų valdžia už. galimą karą pumo bankomis paštose. Pa Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
žiaus ligoninėje.
Gaisrų apsidraudimas
vio kaltos ar fabriko dirbtos.
Illinois gubernatorius EmMirė Antanas Petrauskis, su Kinija kaltina pastarąją. staraisiais laikais įdėliai pa Francijos 100 frankų 3.91
merson paskelbė gaišių apsi CHICAGO IR APYLIN Viršuj dėžutės, į viršų buvęs 39 m., 3812 So. Lincoln st. A- Girdi, Kinija esanti kapitalis didėjo. Liepos mėnesiu įdėlių Belgijos 100 belgų
13.89
draudimo savaitę spalių 6— KĖS. — Išdalies debesiuota; Juodas bruožas, kaip supuvu ną dieną jis buvo automobi- tiškų šalių įrankiu, kad Rusi buvo apie 158 milionai dole Italijos 100 lirų
5.22
kiek šilčiau.
sio medžio žymė.
“L. D.” liaus sužeistas.
ją būtinai įtraukti karan.
rių.
•
j
12 d.
Vokietijos 100 markių 23.80

CHICAGOJE

D R A D O K S

Antradienis, Rugp. 20, 1929

“Tas yra mano įsakymas, kad mylėtuniet vie
KUN. PROF. J. VAITKEVIČIUS
nas kitų, kaip aš jus pamilau” (Jon. XV, 12).
lieta* kaadlen. Hakynu sekmadienine
O kaip daug žmonių šiandien tų Kristaus
— I —
PRENUMERATO8 KAINA: Metams — *«.••. Pa
žodžių nesupranta, kaip daug savo pareigos
se! Metų — |8.50. Trims Mėnesiams — *8.00, Vienam
neišpildo. Turime viens kitų mylėti kaip pats
Kongresas prasideda antradieny, rugpiučio 20 d., 10 vai.
Mėnesiui — 76o Europoje — Metams *7.0*, Pusei Ma
tų — *4.00, Kopija .08c.
save, bet, dėja, daugeliui toji krikščioniškoji ryte, iškilmingomis S v. MišiOmis šv. Antano bažnyčioj, Cice
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųdorybė yra tolima. Kiek daug musų yra} ku ro, IU., dalyvaujant J. E. Vyskupui B. J. ’EOieil, D. D. Mišią#
m— jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunėlama tam
tikslui pašto lenkių.
riems tik savi reikalai, savas pilvas berūpi. celebruos gerb. kun. Ig, Albavičius, Federacijos centro pirm.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vai.
Būdami tikrais krikščionimis turėtume or
Vargonininkų choras komp. A. Pociui vadovaujant, lai
kasdien.
ganizuotai rūpintis bendraisiais reikalais.
ke Šv. Mišių giedos.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Pijus X sako; “Ne tik žmonės pašvęsti
Kitomis Kongreso dienomis Mišios bus 8 vai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 6 kunigais, bet visi tikintieji be išimties pri
Po pamaldų — bendri Kongreso atstovų pusryčiai.
vai po piet
valo pasišvęsti Dievo ir sielų reikalams (Pins
— II —
X, Enc. E Supremi postulatus, 1.45). O šv.
Tomas apie visų katalikų pareigų' taip kal
Kongreso sesijos prasideda 1:30 vai. po pietų. Sesijos į“D R A U G A S”
ba: “Kiekvienas turi viešai reikšti savo ti vyksta Cicero Community Hali, (kampas 51 Avė. ir 13th str.
kėjimų tam, kad pamokintų ir padrąsintų ki Įėjimas iš 51 Avė./
LITHUANIAN DAILY FRIEND
tus tikinčiuosius, tam, kad atmuštų priešų
Publlshed Daily, Szoept Sunday.
— m —
SUBSCRIPTIONS: One Year — *8.00. Slz Months
puolimus”. Ir Didysis Popiežius — Leonas
— *0.60. Three Months — *2.00. One Month — 75o.
XIII visiems be išimties įsako; “Visi gali pri
■urope — One Year — *7.00, Slz Months — *4.00,
Kongreso dienotvarkė:
Copy — .08c.
sidėti prie šios taip didžiai garbingos parei
Advertislng ln “DRAUGAS" brlngs best resulta
1. Kongreso atidarymas.
gos pildymo: rašytojai ir mokslininkai, gin
Advertislng rates on appllcatlon.
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
dami jų. knygose ar kasdienėje spaudoje, tame
Gerb. profesorius rytoj ryte Federacijos
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
galingame įranky, kurį mums priešingi žmo . 3. Sveikinimai.
Kongrese skaitys svarbų referatų Amerikos
nės taip išnaudoja blogam; šeima, tėvai ir
4. Praeito Kongreso nutarimų skaitymas.
lietuvių katalikų vienybės klausimu.
mokytojai, teikdami vaikams krikščioniškų
5. Centro valdybos raportai.
auklėjimų; valdininkai ir tautos atstovai,
6. Referatas: “Už bendrąjį lietuvių katalikų veikimą.”
Taip pat šalies vadinimas žmonių požymiai ypatingai
rodydami nusistatymų tvirtumų, be baimės
7. Diskusijos.
“Jungtinės Valstybės” yrančia visur reiškiasi. Tų tautų
žmonės išpažindami savo tikėjimų”. Pijus XI
FEDERACIJOS KONGRESO SULAUKUS.
8. Referatas: “Musų jaunimo klausimas.”
klaidingas, kaip klaidingas — ištautėjimas toli nebegalimas.
— gi sako: “Mes pasitikime visų geros valios Į
9. Diskusijos.
“Jungtinės Amerikos Valsty Silpnesnės tautinės grupės ga
10. Referatas: “Lietuvos jaunimo veikimas.”
Federacija, tai lietuvių katalikų centras žmonių pagėlba”. Jo Šventenybė ir daugiau
bės”, kadangi Amerikoj yra li prisijungti prie stipresnių
11. Nauji sumanymai ir rezoliucijų priėmimas.
Amerikoje, kuris vadovauja lietuvių katalikų tuo klausimu yra pasakęs; “Visi tikintieji,
daugiau Jungtinių Valstybių,!ir su jomis susilieti. Tokiu
12. Valdybos rinkimas.
akcijai. Šios musų vyriausios organizacijos ypač jaunieji yra pašaukti veikliai bendra
kaip antai Jungtinės Brazili budu jos gali laipsniškai iš
13. Kongreso uždarymas.
atstovai šiandien susirinko į devynioliktąjį darbiauti katalikiškame veikime, kad Kris
nykti. Be ne kitaip.
jos Valstybės.
iš eilės Kongresų. Malonu yra sveikinti suva taus viešpatavimas prasiplėštų ir sustiprėtų
— IV —
Kąi-kas paduoda dar suma Suameritoonimi? Šis termi
žiavusius į Kongresų žmones, kurie yra atsi pavieniuose žmonėse, šeimose visuomenėje”.
nymų, kad šios šalies žmonės nas be prasmės tautiniu at
PRAMOGOS:
davę Katalikų Bažnyčios darbui ir savo tau Dar reikia priminti reikšmingų popiežiaus, KONGRESO
• i
‘ '- ‘‘"i
■
.
vadintųsi “šiauriniais ameri žvilgiu. Čia niekas nieko ne
tos svarbiems reikalams. Tai ne kokie “šiau Leonę XIII pareiškimų: “Už visa yra svar
Pirmą Kongreso vakarą 7:30 vai., šv. Antano parapijos konais”. Bet tai nonsensas. gali suomerikoninti. Suvalstydiniai katalikai” ir ne patriotai tik iš vardo, biausia, kad tokiame svarbiame reikale, kaip salėje bus gražus perstatymas. Parapijos Alumniečiai statys Kanadiečiai prie to vardo turi Ibinti? Tas kas kita. Šioj šabet pilniausia susipratę lietuviai katalikai, katalikiškas Veikimas, katalikų tarpe vieš scenoj trijų veiksmų komediją — “Karolio Teta”.
didesnių pretenzijų ir jų pu- ly tad ir vedamas žmonių tarkurie su ddžiausiu pasišventimu dirba Dievui patautų nuomonių vienybė, veikimo, vieny
pe ne “amerikoninimo”, bet
Antrą Kongreso dieną po pietų delegatams bus aprodoma sėje teisybė.
bė.”
ir Tėvynei.
Tai matote kokios yra kataliko parei . lietuvių katalikų įstaigos ir Chicagos apielinkės, Vakare pro Tad kaip-gi šios šalies žmo valstybinimo darbas. Valstybė
Visiems, tur būt, jau bus aišku, kad gos, kurių atlikti be organizuoto veikimo jo gramo nebus. Delegatai galės praleisti laiką liuosai, apžiūrėti nės turi vadintis? Niekaip. Jie turi oficialę kalbų. Kada įvai
šiandien jokiu budu negalima pavadinti su- kiu budu nėra galima. Musų, Amerikos lietu Chicagą ir pasisvečiuoti.
neturi sau ypatingo vardo, nes rių tautų žmonės Verčiami tų
jsipratusiu lietuviu kataliku to žmogaus, kuris vių katalikų organizuotų yAkicmli^&prezen
kalbų išmokti, tad jie tokiu
Paskutinį Kongreso vakarą bus delegatų
pagerbimui nėra kokia atskira tauta. Ir
nepritaria organizuotam katalikų veikimui. tUoja Am. Lietuviui'k/TeTeracija, kuri šaunus baukietas ir koncertas.
jei kokios nors šalies gyven budu v'alstybinami.
Dar labiau suprantama, kokio vardo užsipelno turėtų sūsilaukti visų nuo§įrdžiausios paratojai yra įvairiausių tautų mi Meksikiečiai štai gali sve- \
asmenys, kurie tokiam veikimui sąmoningai mos. Gal mes čia neko naujo ne pasakysim pri-''
šinys, tokį mišinį galima va timus žmones meksikoninti,
trukdo. Tokius žmones reikia vadinti užpeč- mindami tų, kad kas kovoja katalikų veiki
nes yra tauta — meksikiečių
dinti paprastai nacija.
kių veikimo šalininkais, dėl kurių musų or mų, tas kovoja ir Bažnyčių. Juk negalima už
t Tauta ir nacija šioj šaly ne tauta. Gi šioj šaly nėra nei
ganizacijų veikėjams labai dažnai ir nemalo ginčyti to fakto, kad katalikų veikimas, tai
tų patį reiškia. Tauta nepri- vienos priešaky stovinčios taunumų tenka patirti. Del to tų veikėjų darbų' yra niekas kitas, kaip religinė akcija.
NETURI NUOSAVO VARDO, taprocentiniams gyventojams, guli nuo valstybės, bet atvirk- tinės grupės, kuri galėtų Ri
dar labiau tenka įvertinti ir branginti. ’
—---------.kurie pasižymi nepaprastu ir sčiai. Tauta gali gyvuoti ir j tas grupes savo naudai ištauTat, sveikindami Federacijos Kongreso
atstovus,
linkime
jiems
pasisekimo
dirbti
vi-'j
Jungtinių
Šiaurinės
Anierinieku nepamatuotu šovinizmu, kažkokioj, ne savo vardo, sve-j tinti.
Jei mes branginame katalikių akcijų, tu
rime branginti ir jos veikėjus. Branginti ka sus tuos darbus,/ kurie yra
malonūs Dievui ir Į kos Valstybių gyventojai ne- Šios šalies gyventojai labai timoj valstybėj. Lietuvių tau-i Gal kas sakytų, kad čia yra
v
talikiškų akcijų ir joje aktyviai dalyvauti
vauti pri- naudingi tėvynei. Jus, gerb. atstovai, dirbate 'beturi sau atatinkamo vardo, norėtų save vadinti paprastai ta ir kitos juk gyvavo Rusi- į pirmenybėje “jankiai”, o gal
valo kiekvienas katalikas. Tų darytii mus lie- . lietuvių katalikų ateičiai.* Ateitis bus musų, į Sakysime, Lietuvos gyvento- “amerikonais”. Vargais — ne jos valstybėj ir lietuviai neši “anglosaksai”, ar kiti. Taip
pia Bažnyčios autoritetai.
nės pats Kristus užtikrina pagalbų tiems, ku jui vadinasi' lietuviais, Latvi galais gali pasivadinti “ameri vadino Rusijos tautiečiais, nėra. Tokiais vardais pasiva
jos — latviais, Vokietijos — kiečiais”, bet ne “ameriko- nors rusams labai to norėjosi. dinusių yra, bet jų neperdauŠv. Paulius sako: “Dievas taip sutvarkė rie dėl jo vardo dirba.
vokiečiais, ir tt. Bet kaip va-jnais”. Nes amerikonais vaŠioj šaly, kurių reiktų va giausia. Negi žyd&j, negras,
kūnų, kad nebūtų kūne pasidalinimo ir kad
Jei
svetimi)
valstybių
diplomatams
priejdinti
J.
Am.
Valstybių
gyven-Į
dinasi
ir
kanadiečiai,
ir
mekdinti Jungtinėmis Šiaurinės skandinavas ar germanas gali
nariai lygiai rūpintųsi vieni Rijais (1. Kor. 12,
25). Bažnyčia ta yra musų šeimyna, mes jos Jungtinių Valstybių vyriausybės atimti svai tojus? Tuo labiau, kad jie ne sikiečiai, taip pat braziliečiai, Amerikos Valstybėmis, gyve- pasivadinti “jankiu”?
nariai arba — Bažnyčia yra kūnas, Kristus jo ginamuosius gėrimus, reiškia — atimti iš jų sudaro jokios atskirtos tautos. čiliečiai, argentiniečiai, ir vi na įvairiausių tautų (žmonės
Akstinas.
si
kiti
apgyvenu
Amerikos
Tai
vienas
didžiausių
nesma
ir
jų
tarpe
matome
didelius
galva, dėl to mes, kaipo nariai turime klau 99 nuošimčius populiarumo aukštosios ameri
gumų taip vadinamiems šim- kontinentų.
skirtumus. Kiekvienos tautos PLATINKITE “DRAUGA
syti galvos įsakymų. Kristus-gi yra pasakęs: kiečių klasės tarpe.
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DIENOS KLAUSIMAI

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

OENTOJI TERESĖ
PENKIŲ AKTŲ DRAMA
Parašė Kun. J. R. Mačiulionis, M. I. C.

(Tąsa)

CELINA. Matyt taip Dievo skilta,
kad tu, nors jaunesnė, pirma pasiektum
tų laimę, paskui kitiems padėtume jų pa
siekti. Tu kaip angelas, visuomet, nuo pat
jaunų dienų, svajojai apie tobulesnę mei
lę, aukštesnį idealų. Nors l>ievas mane
(pirmiau sutvėrė, bet tave aukščiau už
mane pastatė savo meilėje. Matyt, kad
Aukščiausias rengia tau didelę laimę, tad
su noru ir' džiaugsmu užleidžiu tau pir
mesnę vietų.
TEBESU (Ima už rankos). Ačiū, se
sute! Mano meilė dėl Jėzaus viską vir
šija. Aš jaučiu patraukimų vientik Jėzų
mylėti, o nieką kitų. Mano meilė yra sie
los meilė; aš geidžiu kuogreičiausia su
sivienyti su Jėzumi tokioje tobuloje mei
lėje, kaip mus mokina Šv. Povylas Apaš
talas: “Aš esu tikras”, sako jis, “kad nei
mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei
kunigaikštybės, nei galybės, nei dabarti

j

niai, nei busimieji dalykai, nei stiprybė, mahe vienų ir netrukšmauti, nes tėtukui
nei aukštumas, nei gilumas, nei joks ki pasakysiu (Tarnaitė išeina). Gyvus nuo ;
tas sutvėrimas negalės atskirti musų mirusių skiria kapai, bet mane nuo se- j
vartai. Koks tai I
nuo Dievo meilės, kuri yra musų Viešpa sutės skirs geležiniai
°
tyje Jėzuje Kristuje” (Rom. IX-38). Da kalėjimas! Bet tėtukas gal jos neleis. Jis
bar, sesutė, pagiedokime himnų prie Šven jų labai myli.
TEPvESfoS TĖVAS (įeina). Kas tau,
tos Dvasios, kad tėtukas mane leistų stoti
Celina, kad ašaroji, ar sergi?
vienuolynan. (Gieda).
CELINA. Ne, tėveli, nesergu... Ma
Ateik Dvasia Viešpatie
no nuliudimo priežastį Teresė žada šian
Ir išleiski dangiškų
die jums pasakyti.
Šviesos savo spindulį.
TĖVAS. Na, kų bloga esate padarę,
sakyk greičiau ?
Ateik, Tėve vergsiančių,
CELINA. Da nieko bloga nepadarė
Dovanų dalintojau,
me, tik Teresė yra sudarius planus, ne
Širdžių nublaivintojau.
žinau, ar ant gero, ar ant blogo. Eisiu jų
ŲįJ ' ■
f.r
pašaukti, ji viską pasakys (Tšeina).
Duok mums doros nuopelnų,
TĖVAS. Negaliu skųstis, kad Dievas
Duok laimingų pabaigų,
man butų davęs blogus vaikus. Teresė
Duok linksmybę amžinų.
kaip angelas, visuomet linksma, pamal
(Giesrnynėlis, pusi. 48).
TARNAITE (įeina). Teresė, draugės di, nuolanki mane myli ir visuomet klau
so (įeina Teresė). Kas tau, mano vai
tave nori matyti.
TERESE. Gerai, einu, tuoj sugrįšiu, keli, pasakyk man.
TERESE. Tėveli, šiandie yra Sekmi
sesute. (Išeina).
TARNAUK. Nu, Celina, kų tau skau- nės, brangi diena, tad aš jų išsirinkau ir
da, kad tokia nuliūdus. Ar valgyt nori, karštai meldžiu jus leisti man įstoti į Kar
ai su Terese susipikai?
<
j įųęlieH) Vienuolyną, kai busiu penkiolikos
CELINA. Ne, ne; — Prašau palikti I metų?

k
L

TĖVAS. (Mąsto). Mano vaikeli, dar
perjauna tokį nusprendimų daryti... Atsimink, kad- vienuolės daug kitaip gyvena, negu
' esi pripratus namie. Tenai reikia
anksti keltis, maža valgyti, daug melstis,
sunkiai dirbti, gi tu, mano mylimas vai
keli,-ne tam sutverta; netvirta, nestipri,
silpno sudėjimo, vienuolyne tu neištversi.
TERESE. Bet ko man silpnai trūks
ta, tai Jėzus tenai padės, nes oš Jį už
viskų labiau myliu. Tėveli, pavelyk man?
TĖVAS. Vaikeli, jug Jėzų tu gali ir
čia, namie, mylėti, ar ne?
TERESE. Taip, bet netokia rągilė kaip
tenai... Mano širdis Jėzui sutverta ir pa
aukota, taigi noriu kuogreičiausia Jam
jų atiduoti. Tėveli, buk toks geras ir
leisk, leisk. (Apsikabina tėvų).
TĖVAS. Sulaikyti tavęs, vaikeli, ne
sulaikysiu, bet bijau, kad tu klaidos ne
padarytum. Juk tai ne vienai dienai ten
eisi, bet visam gyvenimui.
TERESE. Teveli, ne visam, ten tik
bus pradžia mano didesnio džiaugsmo su
Jėzumi, gi paskui ir tėvukas busi priim
tas į tų tobulesnę laimę, kad leidai ma
ne išpildyti Jėzaus kvietimą, Jėzus nu

kad rastų kitų dangų musų sielose ir jo
se džiaugtųsi... O, aš jaučiu, kad mam
mo
siela tai Jėzaus dangus, kurioje Jis nori
džiaugtis ir linksmintis.
TĖVAS. Bet, mano vaikeli, tu žinai,
kad Karmeličių vienuolyne nepriima iki
šešiolikos metų. Taigi, palauk bent dar
pusantrų metų?
TERESĖ. Bet vyskupas gali dispensuoti, jeigu kas prašo. O jeigu jisai ne
galėtų, tai sn ekskursija galime važiuo
ti Romon -ir Šventojo Tėvo prašyti leidi

žengia kasdien iš dangaus ant jdtori^us,

(Bus daugiau)

mo.

TĖVAS. Gerai. Tat rytoj eisime pas
vyskupų apie šiuos dalykus pasikalbėti.
Dabar, dukrele, eikime pasimelsti, idant
rytojaus planui butų sėkmingi. (Išeina).
Uždanga.

ANTRAS AKTAS.

(Vatikane priėmimo kambarys, rau
donai kuopuikiausia išpuoštas, šventam
Tėvui sostas, ir gražios kėdės svečiams,
'įeina vyskupas, Teresė, Celina, jų tė
vas, daug žmonių maldininkų).

Antradienis, Rugp. 20, 1929

D B A U G I B
ANTANAS MALIŠAUSKAS

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

-J
Ir, žiūrėkit, komunistai ikišiol to nežinojo, nes ir po šiai
dienai jie kovoja tik prieš ka
pitalistus. Gal bijo moterų
pakibinti.

SUDIE. VASARĖLĖ!

Viena mano “Rūtelė” rašo
ir prašo leidimo į kampelį su
šitokiom pastabom:
A*;
1. Vasarėlė jau baigiasi.
Ak, kiek tai buvo sekmadieProf. Kampininkas
siulo. niais surengta įvairių pikni
musų komunistams paimti do kų, išvažiavimų naudingiems
mėn žemiau dedamų “Saulės” tikslams. Vieni lietuviai tuos
—___ 1
“editorialų”:
įsvaziavinius visa dūšia rė“Pagal apskaitymu žinunu, nuė, kiti-gi atbulai: pratrinę L. Vyčių Chicagos Apskričio
tai privatiški turtai Suv.. Val sekmadienio rytų akis, nei Mi-' Sporto Asociacijos vice-pirmist. kaskart daugiau gaunasi sių šv. neišklausę, prisiliuo- ninkas, 82-ros kuopos darbuoin rankas moterų. Jau apie 40 duodavo automobilius tirštos .tojas, “Vyties” bendradarbis,
procentas visu turtu randasi ir skystos “provizijos” ir iš-1pasižymėjęs rimtumu ir išminmoterų rankose. Jeigu taip to važiuodavo kokiam nors sve- tingumu. Jis nors čia gimęs ir
liau eis tai in laika dvylikos timtaueiųi biznio daryti. Bi- augęs, tačiaus lietuvybę yra
metu Amerikonkos pasiliks Te ne lietuviui.
i karštai pamylėjęs, lietuvių (
locnininkems didesnes dalies
2. Tegul ir ta teisybė eina kalbų' gražiai vartoja ir vis ’
visu turtu Amerike.
viršun, kaip alyva. Daugelis .stengiasi geriau tos kalbos'
“Mete 1928, 139 moteres lietuvių, kurie dagi save prie įmokti. Antanas turi pamėgiapreiszke kati juju ineigos katalikų priskaito, mirus be- ,ni° Prie lietuvių visuomeninio
pervirszina du milijonus dole dieviui, bėga jį Į nešventintas gyvenimo, ypač prie jaunimo- Į
riu o tiktai 123 vyrai turi pa kapines palydėti. Parvažiavę Vyčių. Jis kur tik prieidamas ;
naszias ineigas; 44 moteres nuo kapinių negali atsigerėti ir kiek galėdamas stengiasi j
turi metines ineigas po 4 mi “pamokslais”, kuriuos, esu, sa .lietuvybę skiepyti jaunimo šir _
lijonus doleriu o tiktai 42 vy kę prie duobės lotų pardavi- dyse, ir kad daugiau pamylėtų '
nėtojai. Mat, lotams pardavi- * savo tėvų kalbų.
rai turi panaszias ineigas.
“Sziandien didesne dalis nėti reikia miklaus liežuvio. ------- ---(
szesziu didžiausiu geležinkeliu Taigi, laidojant bedievį jie ir1 gaminamas gyvasis paveiks-'
izerai, randasi rankose ame- gauna progos miklinti savo lie las, kuris sekančių dienų pa’ikoniszku moterų.”
Zfuvius.
rodomas jau
išsipagiriojušiam girtuokliui.
šies čekiu Fordas ir nusižen Toks paveikslas žmogų la
bai paveikia. Buvo daug atsigė.
1909 metais J. Valstybių ! tikimų, kadgirtuokliai, pamaKongresas yra pravedęs įstakaip jie atrodo girti būda- ;
mi,
prisiekia daugiau nebe
tymų, kuriuomi einant yra
Daugelis žmonių probibicidraudžiama žmonėms ar f ir gerti ir savo duotų žodį ište
os įstatymus vadina fanatiš
si.
kais. Gal dėlto, kad sau- zlioms rašyti čekius vertės ma
žiau kaip vienas doleris. Už
Įįeji fanatikai tuos įstatymus , tai yra nustatyta bausmė:
vasar$ Anglijoje įvyks
isomis
savo
jėgomis
remia.
,
3 14
,
. .
aukščiausia pinigiška bausmė metinės orlaivių lenktynės lėk į
dar dėlto, kad tie jstatyapba -eg. mėnesiai tuvų greitumui išmėginti. Sie
lai yra daugiausia fanatikų kaIėjimo arba kartu flbį dvį met lenktynės busiu ypatingai
Produktas.
-—
—
didelės.
Jose
dalyvaus
apie

■1FANATIŠKI ĮSTATYMAI
IR FORDAS. •

bausmės.

Milionierius Fordas taip pat
Iki šių laikų tas įstatymas tūkstantis lėktuvų iš įvairių ,
rohibicijų uoliai remia ir no- nepakeistas, vien tik išbrauk-! Europos valstybių. Laukiama,
, kad tie įstatymai butų ta, kad “bausmės” didumas kad lenktynių žiūrėti suvaykdomi. Ir kada jis tuos į s- 'priguli nuo teisėjo nuožiu- žiuos apie milijonas žmonių,
Lėktuvams priimti bus įitymus remia, patsai gali pa- ros”.
iųti į fanatiškų įstatymų į Ir štai jei kam rūpėto mi-. rengtas didžiulis aerodromas, ,
Įriypies.
pionieriui sukelti nesmagumų, kuriame * kaTto galės nutupKada prezidentas Hoover , aišku kaip diena, kad milionie ?\ne. ma^a1^
lėktuvų,
arbuojasi, kad visi šalies įs-'rius tkrai galėtų būt baudžia-v^etoTe ruošiama vieta,
itymai be atodairos butukas.
kur galės nutūpti liidroplanai
ykdomi, žingeidu yra, kaip į Bet kas čia to norės ir koks : (kidroplanai yra lėktuvai,
atsineša į paties Fordo j teisėjas jį baus, jei jis yra kurie vietoj ratų turi luoteasižengimų vienam fanatiš* brangintinas asmuo automopakyla ne nuo žemės,
am įstatymui.
bilių pramonei, jei nuo kalėnuo van^ens paviršiaus).
Nesenai Atlantic City, N. Pimo bauslp«s jo vedami dideli
, buvo minimos 50 metų su- re*Rala.i galėtų nukentėti,
PILNAS EGZAMINAS
iktuvės, kaip Edisonas išra-1 ^egab bl,t klausimo apie
15.00 TIKTAI 15.00
elektros lemputę, kokios .^or<\° bau<Bmų. Bet Quinland
hpecialihtab
nenusiminkit. bet eikit
andie plačiai pasauly Varto- ’*keba aikštėn faktų, kokių pasTalei
tikrą specialistą, ne pas koki
mos šviesai. Tų sukaktuvių į*'OJ' Saly yra fanatiškų įstaty-' nepetyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
Ienoje išryto pastos bute imN.00 /0Sv r9*ips įstatymų jums
kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lSegsamiparduoti pastos ženkleliai <neturtingi žmonės visuomet narlmo.
Jus sutaupysit laiką Ir
■Edisono atvaizdu sukaktu- Jnukenč’a- Kitaip-gi yra su tur-. pinigus. Daugelis kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
ų atminčiai. Milionierius For jf’nga’8’a*s-J^tai kadir nuo pro- jie neturi reikalingo patyrimo, su
Cmogaus kenksmingumu.
is su, kitais žmonėmis asme-; bjb’e’j°s įstatymų kas dau-; rėdymui
Mano Kadlo — 8cope — Raggl.
škai nuėjo į paštų nusipirk- T’ansin nukenčia, jei ne betur- X-Rsy Roentgsno Aparatas ir vi
elikes bakteriologine*. egzamina
vimas kraujo atidengs man Jusu
sakomų dviejų centų vertės Ti
tikras negeroves. Ir jeigu at pa
nklelį. Kada jis gavo progos '
Akstinas,
imsiu jus gydyti, tai Jusu sveikata
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip
eiti prie langelio, apsižiubuvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Ilgu skilvio, tarnu. Inkstu, odos.
o su savimi nebeturįs nei
kraujo, nervą, tlrdiea. reumatismo. kirminų, uždegimo tarnu, sil
ėjų centų. Tad du dentu
pnu plaučiu
arba jeigu turit ko
n ten pat paskolino J. F. Į
kią
uistsen ėjusią.
jslkerėjustą,
ligą, kurt nepasidavė
ilnand iš New Yorko, Edi- Naujas girtuoklių gydymo bū chronišką
net gabiam ielmynos gydytojui,
das.
neatldėlloklt neatėlą pas mana.
o sukaktuvėms minėti koDR. J.
ZAREMBA
Paryžiaus policija
išrado
teto sekretorius.
Fordas
8PECIALI8TA8
naujų savotiškų būdų girtuok
Rūmas 101i
rn žadėjo tų skolų greitu lai- liams gydyti. Atgabentas į po- 1* W.InėJImas
JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
vęžinti. Neužilgo Quin- I5cijos nuovadų įkaušęs pilie- Ofiso Valandos:
Nuo lt ryto Iki
1
po
pietų.
Vakarais
nuo I iki T
gavo nuo Fordo perso-j tis tuojau filmuojamas (fotoNedėliomis nuo lt ryto iki X
po pistu.
Iviejų centų čekį. Tos rų-(grafuojamas), iš fotografijų

į

ĮVAIRENYBĖS.

1.

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

RUDENINIAME

Draugo

PIKNIKE
Sekmadienyj 9

August 25 d, 1929
I

BERGMAN’S DARŽE

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

LAIMĖJIMAMS SKIRIAMA

35 DOVANOS

Grieš Rinktinė Orkestrą
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.
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mai ir išlaimėjimai ant išmo
kesčio.
Tuom sykiu tiek, daugiau
sužinojęs vėl pranešiu.
Svetainės statyba.

Svetainės statyba eina pir
myn.
Skiepas jau iškastas. Pilami
pamatai ir kiti darbai varomi
pirmyn visu smarkumu. Au
kos tam tikslui gausiai plau
kia. Visi žmonės, ypač jauni
mas išsižioję laukia svetainės
užbaigos.
R-

Nesenai Berlyne įsteigtas ne
Lietuvos Vyčių XVII-jo Seimo, įvykusio rugpiučio 5, 6 ir 7 dd., š. m., Cleveland, Oliio, paprastas viešbutis. Jis yra'|
atstovai. Viduryje, tarp p. 1\. Gervilio, buvusio L. Vyčių sekr. ir kun. Pr. Vaitukaičio, Dva skiriamas katėms, kurių savi
sios Vado, sėdi naujasai organizacijos pirmininkas, p. Albinas Onaitis iš H'omestead, Pa. ninkai išvyksta iš Berlyno. Ke__________ .
, turokai viešbučio svečiai už i|.
. ,
v
v i pusantro lito dienos mokesnį I
Antra, radiusas praneša,
.
4
, ,v -v
i i . ,
gauna savo kambariukų, prie
kabi sis išvažiavimas labai bus °.
. .
v
-I
žiūrų, veterinarinę pagelbų ir’
pelningas, nes į vyriausias
CICERO, ILL ” tainėj visi delegatai galės gau šeimininkes tapo išrinkta be gerų maistų. Be to, katės iš
leidžiamos kasdien pasivaikš
galo smarkios ir gudrios moti užkandžio.
čioti į sodų.
X Sesijos bus Community terys, būtent p-nia Tamkuto
Radio Stotis AJJ.
Hall, ant 51 st. Avė. ir 18tb nienė ir p. Šalkauskienė.
X Praeitų šeštadienį musų , Street,
Trečias, radiušas praneša,
bažnyčioje sesutės KazimieX Rugpiučio 22 d. vakare kad Jurgis ir Zigmas krapšto
rietės gražiai altorius papuo parapijos svetainėje įvyks la sau pakaušius ir galvoja, kų
šė. Mat, buvo sutuoktuvės S. bai šaunus Kongreso delegatų daryti su savo brangiomis žmo
Valančiūtės su p. F. Mačiuliu. pagerbimui pokilis (bankie- ‘.nelėmis, kad jos niekad nebū Imk be baimės kaip nurodyta
Pats gerb. kun. H. Vaičiūnas tas) ir labai graži programa. va namie.
“Bayer pakelyje”.
laikė Mišias šv., atsistuojant Ciceros ir Chicagos lietuviai
Jurguti ir Zigmuti, nenusi
kun. J. Gasparaičiui ir jauno katalikai kviečiami kuoskaitminkite, jūsų moterėlės ne
A
sios
broliui
diakonui lingiausiai atsilankyti.
“bomauja”, bet kilnus, dar
A. Valančiui. Per Mišias kle
bus dirba parapijai ir visuo
bonas pasakė gražų pamokslų.
menei.
Vargonais grojo artistas R.
Ketvirta, radiušas praneša
Juška*ir gražiai giedojo cho
slaptų pasikalbėjimų' p. TamRadiuso žinios.
ras po vadovyste varg. p. Mon
kutonienės su p. Šalkauskie
deikos. ”Svodba” buvo« labai Rugpiučio 25 dienų. š. m. mu
sų Šv. Pranciškaus parapija ne, kad josios rengiasi pada
the
daili.
rengia
labai smagų ir įdomų ryti tokį pelningų išvažiavimų.
Iš bažnyčios visi suėjo į
nematote
“Bayer Kryžių”
išvažiavimų į Forest Preserve, (kokio dar Šv. Pranciškaus pa- antJeigu
pakelio ar pilių, tai jus negau
parapijos svetainę, kame link
Calumet District.
rapijos knygose nėra buvę. nate tikro Bayer Aspirln, kuris yra
sminosi iki vėlumos. Griežė
milijonų užtikrintas saugus ir gy
Malonios žinios, Dieve joms dytojų nurodytas per virš dvide
L. Vyčių 36 kuopos orkestrą. Apie šitų išvažiavimų teko
šimts penkis metus del
man sugauti daug gerų žinių padėk!
Saldų
Galvos Skausmo
Svečių buvo daug, taip pat
Neurltls
Lumbago
per
radiušų.
Radiušas
iš
anksto
kviečia
vi
pasakyta daug gražių kalbų
Dantų
Skausmo Rumatlzmo
Pirma žinia, kad smarkiai sus į minėtų išvažiavimų, ir Neuralgijos
. Skausmų
su linkėjimais.
Kiekvienam
neatdarytam
‘‘Bay
rengiamasi prie minėto išva primena, kad oras, medžiai er” pakelyje randasi
nurodymai.
Keikia pastebėti, kad pirma
žiavimo, kad butų visiems ma pievos, gėlės, uodai ir kiti va Pakely dvylika pilių kainuoja kele
tokia šauni “sbodba” buvo Cii
centų. Vaistinėje tai-gl parduo
lonus ir naudingas.
balai uždyka, o valgiai, gėri- tą
da bonkose po 24 ir 100.
ceroje. Radio stotis AJJ lin- Į
kė jaunai porelei gražios atei- j
ties.
X Ciceroje vėl smūgis mer
gaitėms Patogus jaunuolis pra
dėjo taupyti pinigus ir mokėti
į Šv. Antano spulka ir žada
eiti į Dvasiškų luomų.
X Pereitų sekmadienį tuo
jau po sumos parapijos sve
Pranešame, kad sekanti šių mėty lietuvių ekskursija
tainėj įvyko parapijos susi
rinkimas, kuriame daugiausia
kalbėta apie Federacijos Kon
gresų. Pasirodė, kad ciceriečiai jau turi viskų prirengę,
RUGPIŪČIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA
tiktai laukia atvykstančių de
legatų.
Rudens laikas kelionei yra smagus. Keliauti į Lietuvą BALTIC
X Jau iš vakaro prieš Kon
AMERICA LINIJOS laivais yra patogu. Jau daugiau, kaip tu
gresų visur Cicero lietuvių
katalikų namai pasipuošė vė
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
liavomis.
liauti j Lietuvą dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų kelionės visi
X Sekmadeny 4 vai. po
reikalai bus tvarkoj.
pietų buvo sulošta vaikams
juokinga 3 veiks, komedija
“Krfrolio Teta”, kuri bus lo
šiama pirmam Federacijos
Kongreso ..vakare.
X Federacijos Kongresas
prasidės šiandie ryto 10 vai. iš
kilmingomis šv. Mišiomis, da
lyvaujant. J. M. Chįdagos vys
kupui B. Slieil, Šv. Antano
bažnyčioje. Kviečiami visi ka
talikai, ypač, Ciceros ir Chica
CHICAGO, ILL.
gos, dalyvauti. J. M. vysku
pas Sberl suteiks palaimini
mų ir pasakys pamokslų ang
Telefonas YARDS 4669
liškai ; lietuviškai pamokslų
i; ..!&
įSZ&įLlįiį
sakys kun. Dr. Jonas Navic

LIETUVIAI AMERIKOJE

“BAYER ASPIRIN”
TIKRAI SAUGUS

BAYE F?

INO. HARBOR. INO.

Baltic America Line
Į Lietuvą Išplauks

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

kas.
X Po Mišių parapijos sve-

. .. ,.......

ŠIEMET RUGP.20,21irZ2
ĮVYKSTA

VYRIAUSIOS AMERIKOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ ORGANIZACIJOS

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

ANTRADIENY, RUGP. - AUG. 20 d. 7:30 vai.
ŠV. ANTANO PAR. SALĖJ
CICERO Jaunimas Pbiladelphijos Operos Artisto
RAPOLO JUŠKOS Gerai Išmokintas Stato Scenoje
Juokingą Trijų Veiksmų Komediją:

“KAROLIO TETA”
Vaidins Ir Pats Art. Juška
Šv. Grigaliaus, vietinis choras tarp
kitų gražią dainų, padainuos ir
“Mes Be Vilniaus Nenurimsim!”
Chorui vadovaus
Muz. p. A. MONDEIKA

Ketvirtadieny, Rugn. - August 22 d., 7:30 vai.
Šv. Antano Parap. Salėj Įvyksta

Šaunus Bankietas
Dalyvaujant Visiems Delegatams.
Programe Dalyvaus Žymiausios
Dainos Ir Muzikos Meno Jėgos, k. t.s
Art. R. YUŠKA, Chicagoj Kaip Ir
Negirdėtas, P-ni M. JANUŠAUSKIE
NĖ, Art. J. KUDIRKA, P-lė SKIRIOTĖ,
P-nas A. ČIAPAS 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
jus.
<
, /
f r

it'.'
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bininkų”, “Moterų Dirvų” ir eilės p-lei Ramovai išėjo vi-1 sustiprėjęs po operacijos ir šal
“Vytį” ir t. t.
siškai skystai.
ičio ligos, Šv. Kryžiaus ligoPrie Federacijos 3 skyriaus k Daug gražaus ūpo publikoje Ulinėje, važiuoja į Sulphur Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Tel. Vlctory 3687
11. L. R. K. Pilnųjų Blaivi priskaityti Metropolitan Sta- ,sukėlė, kai orkestrą užgrojo'Springs. Už savaitės vėl grįš
PAVYZDINGAI PRISIRIJO
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
ŠĖ PRIE FEDERACIninku,
j
: * te bankų, kurio dalyvavo vai- “Puopurį” Lietuvių liaudies namo.
12. Lietuvos Vyčių 24 kp., dybos narys p. Krotkus šiame dainų rinkinį. Jei daugiau toŽmonės džiaugiasi kun. Si- ofiso valandos; 9 iki 12, 1 iki 3
JO KONGRESO.
sus-ine.
kių dalykų išgirstume, tikrai monu ltakauskiu, benediktinu, dieną, ir 6:30 lkl 9:30 vakare
13. Maldos Apaštalystės,
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
Seimo
raportų
išdavimui
daugiau
brangintume
liaudies
'kuris
užėmė
kun.
Baltučio
vie-j
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
14. Marijonų Kolegijos Rė
West Side. — Aušros Vartų
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
padaryti rugsėjo 1 d. masini- dainas. Tai buvo begalinis Tų. Skaitlingai lankosi į pa-|Neto11 46th street
chieago. m. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
parapijos draugijų išrinktųjų mėjų 19 skyrius,
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
15. Nekalto Pras. Šv. Pane tingų Aušro Vartų parap. kontrastas “Fox Folies” vei- maldas, kad, išgirdus jauno, ej 19 Federacijos Seimų atsto
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Mldway 5512
šventadieniais pagal sutarifria.
svetainėje.
kaie grojamam džiazui, kuris 'nergingo kunigėlio pamokinivų 18 rugpiučio Įvyko priešsei- lės merginų,
I
J
minis susirinkimas, kuris pri- Į 16. Šv. Pranciškaus Treti- Susirinkime dalyvavo 28 'Publikos daugumų tikrai erzi- 'mų.
Tel. Canal 6 764
Vlrginla 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ėmė Seimo pasveikinimo se-' ninku Brolija,
Westsidės kat. draugijų ir or- 110'
Vienas parapijonų.
Oakley Avenue lr 24-tas Street
17. Šv. Pauliaus Spaudos,
ganizacijų atstovai; pimiinin-' Pr°Miama užbaigta tikrai | — , .
kančių formalių:
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėliais
18. Visa Aušros Vartų pa- kavo Aušros Vartų klebonas, i s™žiai- Ekrane pasirodžius iRes. tei. van Buren bsss
Sveikiname devynioliktųjį
i
lr Ketvergais vakare
Į x Aušros Vartų parap. cho-' V^1U1’ orkestrą galingai užL. B. K. Federacijos Kongre rapija sudarydami
GYDYTOJAS,
19. L. R. K. Federacijos .Kristės p-lė A. Varaniutė su se°j° Vanagaičio kompozicijų:
sų Aušros Vartų parapijos
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
(Chieago, Hl.) draugijos:
skyrius.
šute ir da viena drauge pe :“Mes be Vilniaus nenurim- Į GYDYTOJAS m CHIRURGAS
«
ir chroniškas ligas
1. Altorių Puošimo,
Sveikiname Federacijos 19 reįta šeštadienį įvyko atosto-iĮsim!” Dirigavo adv. p. Olis.) Sulte aoo 157* Milwaukee Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Gydo staigias
vyrų, moterų ir vaikų
Po
to
p.
Olis
perskaitė
svei

Tel. Brunsvvlck 0624
Kongresų,
jame
dalyvaujančių
goms
į
Wisconsin
valstijų,
2. Aušros Vartų vyrų ir mo
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
nuo 2 lkl 7:30 vai. vok
garbingųjų dvasiškijų ir vi- X Pereitų sekmadieni L. kinimus gautus iš Lietuvos at- Valandos;
terų,
Kertė
So.
Western
Avenue
kasdien. Nedėliomls nuo 1 iki 2 vai.
Ligonius priima kasdieną nuo
1
Tel. Prospect 1028
3. Aušros Vartų moterų ir sos Amerikos lietuvių atsto Vyčių 24 kp. “truck party”|&tovo ir 8eneralinio . konsulo, po pietų.
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Nedėliomis ir seredornis tik
vus, pageidaudami, kad šis į Zuricb lake gražiai pavvko.! ^dėkojo ir tuo viskas užsiTel. Canal 2330
merginų,
Iškalno susitarus
Rap.
I
bai
&'ė-.
Ofiso Tel. Canal 2118
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Kongresas sujungtų visus lietu
4. Aušros Vartų gyvojo RaNamų Tel. Lafayette •098
Nedėlioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
Žodis tenka pasakyti ir dėl
vius katalikus Amerikoje po
žančiaus,
Ir X-RAY
Federacijos garbinga vėlia ‘ RAMOVOS” ATIDARY paties teatro. Teatras yra tik \
2130
WEST
22nd STREET
5. Aušros Vartų parapijos
rai gražus visais žvilgsniais.
va, kad sutartinai dirbdami
MAS.
CHICAGO
choras,
,
OFISAS
Sumanytojai, statytojai, o ir
rastume sėkmingus kelius ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6. Šv. Kazimiero vyrų ir priemones apsaugoti Lietuvių
4601 South Ashland Avenue
Sekmadienio vakare atidnry ; bridgeportiečiai tikrai turės 1900 S. HALSTED STREET
Tel. Lafayette 5793
Telefonas Boulevard 7820
moterų,
NAMAI:
Tautos trečiųjų dalį nuo pas-Ja “Ramovos” teatras. Tam!kuo didžiuotis, Vidus ištaisyRes. 6641 South Albany Avenue
7. Šv. Kazimiero Akademi kendinio svetimųjų jurėje.
4193 ARCHER AVĖ.
tikslui adv. p. Olis ir p. Mas- ^a’ ^dekoruota su skoniu. Šie
Tel/ Prospect 1930
Valandos
2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
jos Rėmėjų 10 skyrius,
Valandas; prieš pietus pagal sutartį.
Federacijos 3 skyriaus val koliunas, p. A. Vanagaičiui pa- nos ^PanT rtyliaus, lubos
Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 ▼. ▼.
■, Vai.: 2 lkl 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
8. L. R. K. Labdaringosios dyba.
dedant, suruošė specialę pro- •
Pa(kingč su mirgančiomis
Ofiso Tel. Victory 6 893
Office; 4459 S. California Avė.
Sųjungos 7 kuopa,
Susirinkime priimti sekan gramų. Del to ir tikietų kai- (žvaigždutėmis ir plaukiančiais Tel. Hemlock 8161
Rezidencijos Tel.-Drexel 9191
Nedėlioję pagal sutartį
nos ypatingai buvo aukštos: j debesėliais. Žodžiu
graži ir
9. L. R. K. Męterų Sųjun tieji Seimui įnešimai:
.
..
_
.......
1. Federacijos vardų pakeis- !nuo 2 iki 5>50 dolerių' Tas’
' P01 *1U1
gos 55 kuopa,

C H I C A

O

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. R. G. GUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

DR*. J. J. KOWARSKIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. V. S. NARYAUCKAS

Rap.

10. L. R. K. Susivienijimo ti Katalikų Veikimo Centru. Įmatoniai, buvo priežastimi,
kad žmonių nesuėjo tiek, kiek
100 kuopa,
I 2. Surasti Federacijai orga- Į
VYKSTA ATOSTOGOMS.
turėjo sueiti tokiai nepapras
, nizatorių.
tai iškilmei.
3. Amerikos Lietuvių reika
Marąuette Park. — Klebo
ADVOKATAI:
Programa buvo ilga, bet,
lus statyti pirmon eilėn.
nas, kun. A. Baltutis, truputį
reikia pasakyti, skystoka. G e-!
4. Pasinaudojusiems ir bai-' . . , .. .
*’ su Federaci-1,,....,"
riausia dalimi , reikia skaityti ilgas MIEGAS
gusiems mokslus
jos pagelba priminti reikalą,' .1
Symphony Orchestra
SUSTIpRINA KŪDIKĮ.
ADVOKATAS
1 v. .
.
of Chieago” sugrotus rimtus Į
sulig išgalės, grųzintl paimtų !
:i
:u „1. T,Lunn Knvn ! “Mus’l kūdikis nubudindavo mus
11 So. La Šalie St., Room 2001
v 1
muzikos veikalus, ploniu buvo , naktimis
keletą kartų iki praTel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
14pamatyti ir kai kurias Chica- J dėjortle duoti jarn
truputį casVakarais
Rcnirii
ė/onrrno li+nro
.
...
torijos”, pasakė viena motina iš Io3241 SO. HALSTED STREET
O. Kenkti be įžangos litera- gQS lietuvių įstaigas. Gerai ,wa. “Po to gerai (miegojo ir visiškai
Tel. Victory 0562
-p,
; atsinaujino’1. Vaikų specialistai rekotinius vakarus.
7-9 v. v. apart Panedėlio ir
j dainavo ir p. Howard r res- . menduoja Fletcherio Castoria; ir
Pėtnyčios
6. Centro raštine perkelti .1 ton.• Prouramoi
dalyvavo
ir n ! milijonai motinų žino, kad tas gry,,, .
o
J
J
P* na( augmeriinis, nekenksmingas vaisLllicagon.
į Vanagaitis. Dainavo kupletus, tas gelbsti1” vaikams ir kūdikiams
1
••
v.
I.v ,
.
T t .
,
.
.
,nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, viJOHN B. BORDEN nZ. TT,L GCiGrH-ClJOS
pranešimus is kurilj ‘kdotftS buvo vykusilj. duriavimo ir tt. Fletcherio parašas
daryti per “Draugę”, “Dor-iltet jo deklemuotos (skaiytos) "cl1J5.lekvle“ ’‘,kleto'
(John Bagdziunas Bordcn)

A. A. OLIS

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2435 VVest 69 Street

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlloj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Tel.
Rez. Tel. Stewart 81911

M. H. BARTOM

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
OPTEMITRISTAI
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2451

—#=

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

I

I

-

- --

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefono Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredauais ir Pėtnyčioinis nuo 9 iki 6.

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
4631 Š. Aahl^id AveT (2 llbos)
Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA:
6515 So. Rockarell Street
Telef. Repubiic 9728

J. P. VVAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 lkl 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
62 E. 107 St., Kamp. Mlchigan Avė.
. Tel. Pullman 5950

Telephone Central

6926

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu
6

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

ADVOKATAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO. ILLINOIS
.
Nuo 9:80 lkl 6 vai. vak.
LecaJ Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą
kuris
i esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto lki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
patamavimę.

4712 S. ASHLAND AVĖ,

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

25 METŲ PATYRIMO

Chirurgas

6U MM6'
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
A
Valandos. 11 ryto Iki S po plotų
6 lkl 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

2334 So. Oakley Avenue,

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po
pietų lr 6 lkl 8 vai. vakare
Res. 3201 S. VVALLACE STREET

OPTOMETRISTAS

ofisų

po

numerių

DENTISTAI

4729 S. Ashland Ąve.
SPECIJALISTAS

Tel.

Boulevard

1401

PR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

Chirurgas

ir Akušeris

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

DR. HERZMAN

LIETUVIS DENTISTAS

16 RUSIJOS

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Gerai lietuviams žinomas per Si
metus kaipo patyręs gydytojas, chl»
f rurgas lr akušeris.
“
u •
| Gydo stalgias
lr chroniškas U-

Canal 6222

DR. G. I. BLO2IS
DENTI9TA6

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt gt)
Valandos: Nuo 9 Iki II ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Bninsvrick 6624

■ Bosvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray tr kitokiu*
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 6 lkl 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. 80. Hhore
2238, arba Randolph 6 800.

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1679 1(ILWAUKEB AVENUE
Valandos; 9-H, i-|, 4.3:26
Sekmadieniais lr trečiadieniais
pagal susitarimų.

1801 South Ashland Avenue

Phone Canal tui

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

Ekspertas tyrimo aktų Ir pritaikymo
akinių

Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas
Pastebėkit mano iškaboj
Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:86 va
karo. Seredomls nuo 9:80 iki 12 v.
ryto, Nedėliomis nėra skirtų
valandų. Room 8.

f

3343 SO. HALSTED STREKT

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

Cliicago, 111

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

DR. A. J. BERTASH

Tai.

JOHN SMETANA, 0. D.

savo

Nedėllomls
Džiovų, Moterų ir Vyrų T4jų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2__ 4 po
pietų: 7—8:30 Vakare
Nedėliomis 10 lkl 12
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
TELEFONAS MI1)WAY 2889

Tel. Boulevard 7589

DRAUGAS PUB. CO.
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

F. W, CHERNAUCKAS

ir

Canal 0257 Res. Prospect 6669

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Telephme Roosevelt 90*0

I

M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spindulio!
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chieago
Ofisas 2201 West 22nd Street
arti 31st Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222
Valandos: 10-11 ryto. 2-4 po piet, , Realdenclja: e640 go Maplewood
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Avenue
Tel. Repubiic 7868
10-12.
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tclephoae Randolph 6727

Namie: 8 IU 9 ryte Tel. Repub. 9600

DR. S. BIEŽIS

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

Tel. Lafayette 5826

DR. J. A. PAUKŠTYS

F

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3201

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieni
Nuo 7 lki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų,
Nuo 2 lkl 8 po pietų,

g

‘ KAROLIO TETA” IS
BRAZILIJOS.

CHICAGOJE

p n i tr
® b
------ »JBI gęgBBgg—
B. Dorinąs dirba feussel stu tuojau priduotų komisijai, nes
dijoj ir labai yra p. Russel laikas trumpas.
mylimas, nes dažnai kviečia
Literatinė komisija pagei

Važiuojam
visi pamatyti mas važiuoti į kitus miestus ir dauja, kad draugijų raštinin
kas. Piknike bus išleista lai
“Karolio Tetos” iš Brazilijos. po universitetus traukti pa kai tai padarytų, t. y. apžval
mėjimui 35 dovanos.
gas priduotų iki rugp. 26 d.
X Marųuette Parko vyčiai, Kas dar nėra matęs lai atva veikslus.
Rap.
Beveik visos draugijos jau
X Ciceriečiai pp. Zigman choras ir visas jaunimas suži žiuoja. Juokų pinas maišas.
yra nusitraukusios
paveiks
tai rugp. 21 <1. išvažiuoja Lie noję, kad “Draugo” rudeni Kas serga, tegul į šį teatrų at
RADIO
žžž.
lus
apžvalgos
knygai.
eina
išsigydytų,
kas
nuliūdęs
niame
piknike
gros
Povilo
Si

tuvon atostogoms. Rugp. 23 d.
Kurios draugijos nepasiskusės ant greičiausio naujo mučio orkestrą, labai nudžiugo gauti linksmumo, kuris senas
Town
of
Lake.
—
Iš
Lietu.bins
priduoti medžiagos, gali,
ir
tariasi
“
in
corpore
”
daly

pajaunėti,
kuris
jaunas
pražy“Bremen” laivo. Žada grįžti
už poros mėnesių. P. Zigmon- vauti. O kadangi orkestrą su dėti atsargumo žiedais, žodžiu,vos grįžo Česnų šeimyna. Ge- kartais, likti apleistos apžvaltas yra senas biznierius. Sma sideda iš L. Vyčių 36 kp. na visiems bus gera, smagu pas rai, esu, Lietuvoj pasisve- gos knygoj ir tada lai nerugo.
čiuoti, bet geriau Town of La- ja. Tai pranešam iš anksto,
rių, tai ten vyks visas Brigh “Karolio Teta”.
gios ir laimingos kelionės.
ke gyventi. Leokadijai Česnai- Komisija turi daug darbo,
Ciceros Radio.
X Rugp. 19 d. savu auto ton Parko ir visų kitų Chica
tei nepatikę nepriprasti vai- Toliau komisija nutarė šauk
mobiliu Chieagon atvyko žino gos ir apylinkių kolonijų jau
giai, tačiau sugrįžo keliais sva ti kitų susirinkimų pabaigoj
mi dainininkai Jonas ir Mari nimas.
Bridgeporto p-lė F. Bukaus
rais
sunkesnė.
Į šio mėnesio. Nutarta šaukti
X Marųuetteparkieoiai jau kaite ir J. Dimša, kurie kvie
jona Čižauskai iš Cleveland,
X Rugp. 18 d. Moterų Sų- visų draugijų
raštininkai.
Oliio. Dalyvaus Federacijos sujudo ruoštis į “Draugo” ru tė i savo parapijos piknikų,
Kongrese. Sykiu parvyko iš deninį piknikų. Gauta žinia, busiantį Černiausko darže ir gos 21 kp. turėjo šeimyniškų Visi dr-jų raštininkai prieš
M. Sųjungos Seimo ir p. S. kad veikėjas Juozas Mickeliu- iš “Draugo” kvieslys kvietė į išvažiavimų Jackson Parke, dų sus-mų privalo turėti gaX Rugp. 18 d. bažnyčioje j tavų medžiagų.
Sakai ienė, M. S. Centro valdy nas siunčia dovanų ir gelbės dienraščio piknikų, busiantį
Komisijos narys P. P.
bos viee-pirm. ir “Moterų darbu. Į pikniko darbuotoji) Bergmano darže, rugpj. 25 d. paskelbta, kad nuo rugp. 19
d. kunigai su komitetais eis
eiles stoja Petras Gailius, St. Gauta stambių kostomerių.
Dirvos” redaktorė.
prie Visų parapijonų kolektuoSMAGIAI V AKACIJAS
X Buvęs L. Vyčių Centro Stoškus. V. Birgela, p-nia Jan
X Šiomis dienomis viešėjo
LEIDŽIA.
Raštininkas p. Gervilis iš čienė ir daug kitų. Biznierius pas savo tetų. Onų Budrikienę, dami bažnyčios maliavojimui.
X Parapijos jubiliejinis pik
West Side nusikėlė gyventi Aleksas Olišauskas su savo di AVest Sidėj, mandagi panelė
Town of Lake. — Keturi L.
deliu troku nugabens į pikni ir susipratusi lietuvaitė D. Ve- nikas įvyks rūgs. (Sep.) 1 d.,
į Brighton Parkų.
Vyčių 13 kp. nariai rašo, kad
X Rūgs. 2 d. (per Labor kų naujas šeimininkes. O Me liukė iš N. S. Pittsburgo, Pa. Černiausko darže.
Į labai smagiai vakacijas lei
X Rūgs. (Sept.) 22 d. įDay) Įvyks dovanų piknikas tropolitan skalbykla su savo Lankėsi “Draugo” ofise ir ap
džia prie Niagara Falls. Tie
Černausko darže. Piknikų ren trokais stoja “Draugui” į tal lankė žymesnesias Chicagos vyks nepaprastas įvykis Šv. laimingieji yra: vice-pirm. Al.
gia L. V. Chicagos Apskritys. kų. ir pagelbės nugabenti i lietuvių kolonijas ir įstaigas. Kryžiaus parapijoj. Bus ap Jesulaitis, ižd. J. Jesulaitis, F.
vaikščiojama 25 metų parap.
X Rugp. 25 d., reikia tikė Bergmano daržų pikniko reikBrodaitis
ir J. Saltalauskis.
jubilėjus Bažnyčioj bus iškil
tis, bus graži diena. Bergmans menisIR MUS SKYRIUS DARBA
Grįš už poros savaičių.
mės — dalyvaus vyskupas, pa
darže tų dienų įvyks paskuti-'
Aštuomolikiečlų pikniVOS.
Omega.
vakariais Chernausko darže
nis šių metų “Draugo” pikni-.kas’ draugijų surengtas Diebus bankietas, programa ir pa Į
vo Apveizdos par. naudai, įMarąuette Park. — Šv. K.
; IŠVAŽIAVO VAKACIJOMS.
jvyko Černiausko darže ir gra A. R. 8 skyrius taip pat dar silinksminimas.
GRABORIAI:
liai pavyko. Tik atsiradęs vė- bavosi Centro piknike. Katrie
' Jonas Baltutis, plačiai žiJjas kėlė dulkes, kurių ČerPREKYBA LIETUVOJE. Įnomas gazolino wholesale sa-

Žiliu Žinelės

tik atsilankė ir mokėjo teisy-

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
tuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu atalfiaukti,
o
muo
darbu busite užga
nėdinti.
Roosevelt 2516
arba 2618
1114 W. 23rd Piaee
Chieago. I1L

‘i niansko darže netrūksta. Tas ;bę

“NETINKAMAS” DINA
MITAS
NEW ALBANY, Ind., ru

J. F, RADZIUS

rius dvi tonas dinamito pri

Išrendavimui 2 ruimai dėl
Labai gera vieta,
sunaikinti. Dinamitas sukrau naujas namas, su valgiu, ar
tas ant laužo ir šis užkurtas. ba be valgio.
7150 So Mozart St.
Įvyko baisus sprogimas, kurs
2-ras aukštis
pažino

netinkamu

ir

parėdė 2 vyry.

per 5 mailes aplinkui atjaus
tas.

Vieni

namai sugriuvo.

Nuo trenksmo galybės langų duoti 2 flatų namų geroj vie
stiklų namuose ištrupo. Ins toj AVest Sidėj priešais Aušros
Vartų bažnyčių. Savininkų ma
pektorius turės aiškintis.

tykite nuo 9 vai.

VARGONININKAS gerai
žinantis savo amatų užimtų
vietų be skirtumo didumo pa
rapijos. Reikale malonėkite
kreiptis į

_______________________________ Pne saldainių šauniai darba-

Simpatiškas -'vosi
Mandagus

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

4447

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero T794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th Street ,

Graborius ir Balzamuotojas

trukus pasistengė da kur ten

bo.

Nauja, graži ko

A. PETKUS

rėmėja P. Stradomskienė. Pri

nupirkti pusę dėžės ir vėl dir

navimas.

A. MASALSKIS

3307 Auburn Avenne

net anksti ™ Pri‘

-,truko)> kita musl* veik^a ir

Tel. Yards 1741 lr 1742

dykai.

vai. po pietų.
Kaina $6,500.

F. BUDRECKIS

2322 AVest 23 Place
(14-21)

“Draugo” Redakcija
Del geriausios rųfilei
lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto lr sūrių.

PIGIAI PARDUOSIME.
Hotelis, ruimų

namas, 54 iš-

fornišiuoti kambariai. Restora
nas, ice-cream parlorius. Biz

nis išdirbtas per 45 metus.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

P. GADEIKO
1606 So. Halsted Street

AUGUST SPECIAL
Geras varnish. ku
ris džiuna i ke
turias
valandas..
Galima
vartoti’
ant
medžių
lr
CICERO, ILL.
fllorų arba kliPranešu visiems savo drau Jonkų. Duodame L^K-fnTFUARNSHj
trijų colių brušj
gams, pažįstamiems ir visiems su kiekvienu ga
lionų.
lietuviams,, kad aš nupirkau Tiktai $3.00 Gal.
nuo p. Rasliinsko vyriškų ir
St. Louls
“Dutch Boy"
whlte
lead 100 svarų .............. ............ $11.50
moteriškų drabužių krautuvę. Pure Turpentine ................. 80c. gal.
PRISTATOM VISUR
Taipgi laikysu vyriškų, mo

PRANEŠIMAS

GARLCLORAS

4605-07 So. Hermitage Ave.

plyčia

ryto iki 2

JOHN DERINGIS

Phone Bonievard 4139

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui
įkyrių.

Į trumpų laikų noriu par

---------------ivininkas ant Town of Lake,
visi
g!m)
Chicagos
lietuvių
prekybos
j
su šeimyna Cadilacu išvažiavo
apsunk.no darbininkus ir da- |dykai; katrfe
teriškų ii’ vaikų čeverykų.
butui
per
jos manadžerių Jo-! vakacijoms į Springfield, III.
rė nemalonumų visiems pikui--mok.jo prie saldainil! bMg
Numažinu kainas 1-3 ant
4414 So. Rockwell Street
seph p. Vark ai U praneša, kad Ten aplankys ir aplinkines koI kienams. Bizniai visur ėjo ge- <jo
visų daiktų.
Chicago, HL
Lietuvoje
draugija
vardu lonijas, o po to pasieks ir St
rai, svečių buvo is įvairių ko
Kviečiu atsilankyti ir per
Piknike darbavosi šios rė
Telefonaa Lafayette 4689
“Žuvynas” laimėjo varžyti-j'Louis, Co. Cadilacu draivina
lonijų, buvo ir svečias iš Liesitikrinti apie kainas pirm
mėjos: P. Čereskienė, P. Stra
I tuvos kun. Karalius, kuriam į domskienė, P. Striebiene, Sut nes expluotuoti ežėtus Alytaus Baltučių sūnūs Aleksas.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
negu kitur eisi.
l
.4,183
.nė $4'bektanj
- .
.1
'” '
_
apskrityje,
plo

Amerikos lietuvių piknikai la- i
.
Rap.
kienė ir prie to paties stalo to
to. Nuomos reikės mokėti $2,bai indomųs. “Draugo” talki
li iš žiemių atvykus
didelė
300 metams.
y
ninkai prie lietuviškų saldai4903 W. 14 St.
Cicero, Hl.
T•
North Side darbuotoja ir reDraugija “ŽuVynas” pie
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
nių padarė parapijai gryno
P.
Andruškevičienė.1
4k Hardware Co., dabar perėmė visų
nuoja įižsiimti netik žuvyninpelno $35.00. Buvo kviesliai iš
.... . . , ,
Per visą rugpiueio (August) btsnj J savo rankas lr duos visose Mo

Didysis Ofisas:

GRABORIUS

new York, rugp. 20. Valdžios agentai suėmė 30 vy
rų, kurie kaltinami banknočių
(pinigų) dirbime.

gp. 19. — Valdžios inspekto

J. S. RAMANCIONIS

NAUJI RADIOS

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 14dlrbystėg.
OF.’SAS
868 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
SKYRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Rugp. 20, 1929

Antradienis,

kavirnu ir eksportavimu

vies ir užrubežį ,
kimu džiovinimui

blsnio Sakose pirmos klesos patar

žu

mėnesį kas pirks musų krautu navimų.

bet ir rin
ir ekspor

vėj 100 svarų Hammer Bro

thers AVhite Lead, tas gaus
4 colių grynų Chinijos šerių

tavimui grybų.
Draugija “Žuvynas” per jų
atstovų Andrių

šepetį dykai.

Randamanskį

labai gar kimui “Žuvyno”
buvo iškepus, reikalingas narys,

daus kugelio

kuris ga

2325 So. Hoyne Ave.

tik gaila, kad greitai jo pri lėtų įnešti bent $2,500 ir pri
truko.
sidėti prie biznio arba pasko
Skyriaus komisijoj buvo P. linti draugijai tam tikslui $2,-

Punputienė,

ir 500 už ką ji mokėsiu 10%.
Stockutė. Jos perėjo per biz
Važiuojantiems
į Lietuvą,
nierius ir retas kuris atsisakė
kurie įdmomauja
prekybos
nuo aukojimo.
• j -i x • v
t
reikalais, patariame ištirti miVisi daiktai buvo seselems i
’ ,
.
...
pristatyti.
I
. n4t*
pasmlimmą
ir. jeigu
Švenciskaitė

.

. .’

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

domybių pamato.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

C. A. Radiola 46

R. C. A. Radiola 44

$11O
R. C. A. Radiola G6

Kas link 25 m. parap. jubilė- LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
kašė Savickiutė, vakacijas leiIšgirskite ir pamatykite pas:
jaus ir apžvalgos knygos.

' džia New Yorke.

suko pas p. Dorinus, 3040 Ful-

.lerton, ir paliko gražią dukre

lę. Rugp. 11 d. klebonas pa

i

__________

JOS. F. BUDRIK,

North Side. — čia yra 20

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

draugijų. Visos jos turi savo

užduotis atlikti.

Literatinė komisija turėjo
krikštijo Vardu Joana.
Kumais buvo Jonas Sutkus ir p. ^susirinkimą 15 d. rugp » para- i
Duncikienė.
Įpijos knygyne ir išnešė tokį

‘pageidavimą, kad visos drau-

Dorinai augina dar ir kitą’gijos, kiekviena savo veikimo
Iapžvalgą, nuo pat įsikūrimo,
dukrelę.

7217 S. California Avenne

*

2650 AVest 63rd St. Chieago.
Telefonas

$179

Jauniausia Kasto sesutė, Mi-

Garniai prieš išlėksiant už
Telefonaa Yarda 1118

R

VISOMS DRAUGIJOMS.

lius da gerai tarnauja.

Chicago, Hl.

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados
radlo, pianų rolių, re
kordų lr tt
Taisau
laikrodžius ir musikos
instrumentus.

OLPB.

Automobi

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorlns
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

Savininkas R. Andrellunas

Rūtelė.

.

7261

Telefonas Canal 6850

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

tų pasiūlymą, prašome kreipKampa, 46th lr Paulina Sta.
Tel. Blvd. 6203
Kostantas Savickas
kuris tis > <ihic^os “•»»*>
Nulludimo valandoje
krelpkltėa
mokyklos draugų lei-i^b»8,Y? u J'
prie manęs.
patarnaunlu slmpattBkal, mandagiai.
gerai
lr pigiau SU SBVO
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų dori kelionėn į California, ra- j Y"***1*’ ,3f1 8o- Halsted St’
flykal.
šo sesutei Sutkienei kad' kenca8°>
•

lione gerai sekasi ir daug į-

Vlctory

Telef. Hemlock RR2«

...
. .
,. . .
randa sau atsakančiu ir sauAciu visiems biznieriams, .
.....
.
..........................
, ,
giu, prisidėti prie tos pramokomisiiai ir visoms darbuoL .
...
nes. Kurie gyvendami Ameri
tojoms.
koj norės plačiau žinoti apie

..

TsL

J. BALSEVICIS

bendrovei

Palnters & Decorators
J. 8. Ramanclonls, savininkas

3147 So. Halsted Street

Pristatom visur.

praneša, kad sėkmingam vei

Ponia Stogienė

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

HEMLOCK

8186

PRANEŠIMAS

Telefonas Canal 728S

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlus
Dažų lr Popleros Krautuvė
I6S6 8. LEAVITT ST.
Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 6216

Turime garbės pransžtl lietuviama
kad mes dabar esame paskirti pardavinėti naujus NA8H “400". kurie
vadovauja
pasaulyje
automobilių
vertybėje.
Mes
telkiame
visiems
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmis atdaras
vakarais Ir žventadtsnlala

BALZEKAS MOTOR
SALES,

4030 Archer Avenne
Tel. Lafayette 2082

f
SI VIETA REZERVUOTA

M. YUSZKA d CO.
PLUMBING A BEATIKO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4664 80. PAULINA

MORTGEGIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktua

Internationl Investment
Corporation

DARGIS CO.
.—

Kapitalas $500,000.00
1804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-6716

