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“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas “Draugas"
dllauglasl didele katalikų parama Ir
nori. kad toliau pasilaikytų tie prletelllkl Jausmai.

Katalikai paaaullonya turi kilnų nldavlnt, — (neiti } ielmynaa lr | vi.
auoinenų Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasių. JSzaus Širdies viešpa
ts vi maa milijonų širdyse — tai niusų
uiduotia “Draugas" padės Jums tų
apaitaiavlmo darbų atlikti.
Uitat,
skaitykite lr platinkite "Draugų."
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METAI-VOL. XIV

Šauniai Prasidėjo

DELEGATŲ APIE 200

ISPANŲ LAIKŲ PRAMOGOS KALIFORNIJOJ

SOVIETŲ VALDŽIOS KARIUOMENE
SUPLIEKTA MANDŽIURIJOJ

DIDELE BA2NYMV0 KUPINA
ŽMONIŲ

“GRAF ZEPPELIN” KAIP ŠIANDIE
APLEIDŽIA JAPONIJĄ

Kad šią metu Federacijos 19-tasis Kongresas galės
būt iškilmingas ir sėkmingas, tai to išanksto buvo ga
lima tikėtis. Kongreso pasisekimą užtikrino veikli kon
gresui paskirtoji kolonija CICERO su energingu ir veik
liu savo gerb. klebonu KUN. VAIČIŪNU priešakyje.

Britanija Pirmutinė Apleis
Pareinj

Tečiau Kongresas pavyko geriau, negu Federacijos
prieteliai tikėjosi.
Pirmą kongreso dieną j iškilmingas pamaldas dele
gatą su ženklais bažnyčion atsilankė arti 200 iš artimą
ir tolimu plačiosios Amerikos lietuvią koloniją. Svečią
ir pašaliečią j bažnyčią susirinko tiek, kad didžiulė Šv.
Antano bažnyčia buvo kupina.

f

JAPONIEČIAI VAIŠINA
ORLAIVIO KELIAUNIN
KUS, ĮGULĄ

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI
MANDŽIURIJOJ

MANČULI, Mandžiurija,
TOKYO, rugp. 21. >— Or rugp. 21. — Kiniečių kariuo
laivis “Graf Zeppelin” bai- menė po kelių valandų mūšio
;
giamas ruošti tolesnei kelio- nugalėjo įsiveržusią MandžiūJo Ekscelencija Chicagos Arkivyskupijos VyskupasPagelbininkas B. J. SHEIL atvyko į kleboniją, kur ap
Ispanų laiką atminčiai Kalifornijoj kas metai surengiamos pramogos. Ispanų ai- nei P'r Banuhit vandenyną rijon bolševikų kariuomenę.
sirengė savo aukšto luomo rūbate. iš ten iškilminga pro- njaj įam tikslui apsitaiso senovės tautiškais rūbais, groja ispaniškas senovės meliodi-, (Paeit iką) j Los Angeles, Cal
cesija buvo lydimas j bažnyčią. Garbingam Ganytojui(jas senOviškai šoka ir t.t. Čia .atvaizduojama dalis tos pramogos Santa Barbara mies-i Orlaivio komendantas T)rlv Kruvinas
r i mūšis
•
+įvyko
r at Delai
*
įžengiant j bažnyčią galingas Chicagos lietuvią vargo-!
’ t ėj
’ ,
h
s
. orlaivio komendantas Dr. i Nor apylinkese, „etoll Malū
nininką choras griausmingai užgiedojo “‘Ecce Sacerdos.”
_
.■■■«.,.
....i...
.............. ....................-..y
, ——Eckener pranešė, kad “Gra f j Jį geležinkelio stoties. Raudo’ Zeppelin” Japoniją apleisiąsI nieji Delai Nor miesteli buvo
Chicagos vargonininkams prigelbėjo plačiai žinomas gies
MINETOS POPIEŽIAUS
Planuoja susirinkimus
, v.
,
šiandie vėlai vakare arba ry- paėmę. Nugirdę, kad neskai
mininkas čižauskas iš Cleveland, Ohio, Operos daininilnPIJAUS X MIRIMO
Valstybinės mokesčių (tak- toj anksti, žiūrint oro tinka- tlingoms kiniečių jėgoms siu
kas Juška ir kiti giesmininkai. Chorui dirigavo BeethoveSUKAKTUVES
sų) komisijos pirmininkas Ma-’mumo.
no Konservatorijos vedėjas kompozitorius p. Antanas
nčiama pagelba, bolševikai aPagrobė tarką su mėsa
lone planuoja visą eilę viešų t, Japoniėčiai nuoširdžiai vai- pleido mieyttfif-b"" apyšiltėse
Pocius.
VATIKANO MIESTAS,
Throop gatvėje trys plėši susirinkimų Cook apskrities gjna orlaivio keliauninkus ir užėmė pozicijas.
Bažnyčios vidus dailiai, gausiai ir su skoniu išpuoštas, nušviestas. Tą darbą atliko Seserys-mokytojos Ka--ru^P- 21. — šv. Petro Bazi- kai sulaikė važiuojanti troką miesteliuose. Bus aiškinamas ( įglllą> Gyventojai neatsistebi
zimierietės.
ties Popiežiaus Pijaus su mėsa vertės pustrečio tūk pertaksavimo klausimas.
! pirmukart matydami milžiniš- Atvykus daugiau kiniečių
kareivių kilo mūšis. Po trijų
šv. Mišias laikė Federacijos pirmininkas gerb. KUN.. X antkapiu vakar turėta pa- stančio dolerių. Pagrobė tro
į ką žvilgantį oro laivą, kuriuovalandų
kovos bolševikų jė
IG. ALBAVIČIUS. Asistavo diakonu klierikas Valančius, maldos sukakus 15-ai metų, ką ir vežėją. Paskiau šį be
Suplaišinta bomba
. mi be sustojimo skrista 102
gos nugalėtos ir išblaškytos.
subdtakonu kun. Linkus. Per Mišias giedojo vargoninin- kaip tas garbingas Popiežius nieko paleido. Trokas ir mė
Ties
Johnson
Tire
Shop,
’
valandos
ir
atlikta
6,880
maiką choras. “Avė Maria” (Luizzi) įspūdingai giedojo ope- 1 miręs.
Liekanos dūmė atgal į Sibesa prigulėjo Stein-Hall Ma Evanstone, suplaišinta bomba, lių toluma.
ros artistas RAPOLAS JUŠKA iš Philadelphijos, Pa.
‘ rijos pasienį.
Galybės tikinčiųjįj mirusį ijiufacturing Co. 2841 So. AshVakar įgulos narius priėmė
Rimtai pritaikintą iškilmėms pamokslą pasakė kun. pagerbė. Išpat ryto žmonių ]arvj ave< Spėjama, raudonieji turi <3iŽUVO LAKŪNE
Japonijos imperatorius.
Dr. J. NAVICKAS, Lietuvią Bernaičiu Kolegijos Direkto minios ėmė lankyti antkapį.
: delius nuostolius.
rius.
Daug vainikų sunešta.
PHOENIX, Ariz., rugp. 21.
Sušaukta “grand jury”
DAR VIENAS PASITA
Po pamaldų Jo Ekscelencija Vyskupas nuo sosto bu
KOMUNISTAI SUBOM—
Moterų
lakūnių orlaiviais
Sąryšy su prohibicijos age
vo nulydėtas į sakyklą, kur pasakė lietuviams maloną ir
RIMAS
’
SULAIKYTA DU LAIK
BAVO TRAUKINI
ntų andai atliktais puolimais lenktynėse iš Santa Monica,
palanką pamokslą, reikšdamas džiaugsmo iš lietuviu pas
RAŠČIAI
į Cleveland, O., žuvo la- • r
tangą palaikyti Federaciją, surengti tokias iškilmes ir at
East Chieago specialė “grand Cal.,
kūne Miss Marvel Crosson.- L0ND0X;AS.’ ru*P’ 21,. . . TOKYO,. rugp.
_ 21. — Ko
sidavimo šventai Romos-Kataliką Bažnyčiai. Visiems lie-1
jury” jau sušaukta. Jai bus Jos lavonas ir netolies sudau- Į BritaniJ°s ministerių pirmini- lnunįstaį subombavo kiniečių
PEIPING, rugp. 21. — Ki
tuviams malonu buvo išgirsti tokį lietuviams palankumą
pavesta perkratyti daugelio žytas orlaivis (ėroplanas) at- nkas MaeDonald dar kartą traukinį ant Rytinio geležinnijos valdžia uždraudė Kini
aukšto Bažnyčios dignitoriaus.^
areštuotų
nusižengimus prohi- rasta netoli Wellton, Ariz. Le- i turej° Patarimų su J. Am. ke}io Sakoma, žuvę daug
joj leisti du laikraščius —
Galop, gerb. Kun. Vaičiūnas, kaipo vietos šeiminiu- <Ajnerican North China star, bicijai.
nktynėse beliko tad tik 16 ia.; Valstybių ambasadorium Da- žmonhj<
kas dėkojo Jo Ekscelencijai už atsilankymą pas lietuvius Tientsine ir “North Gilina
\ves karo laivynų reikale.
lainių.
ir parodytą jiems palankumą, sveikino atsilankiusius de
Automobiliai gatvėse
Daily News” Shanghajuje.
BRITŲ KAREIVIAI BUS
legatus ir dėkojo didžiai žmonių miniai už atsilankymą.
SOCIALISTŲ
RIAUŠES
Abu laikraščiai rašė prieš
ATŠAUKTI IŠ PAREINIO
Chieagoj policija išnaujo
TRIMS METAMS SU
Ūpas atstovą pakilus.
AUSTRIJOJ
šiandieninę valdžią.
rengias pradėti k°vą automo
TARTIS
Kongreso pradžia 100% gera.
HAGA, Olandija, rugp. 21.
bilių savininkams, kurie nak
Po iškilmfrigą pamaldą visi delegatai suėjo parap.
invvmrTTT
tt
VIENNA,
rugp.
21.
—
Au— Čia tarptautinėje konfere
GAISRAS SUNAIKINO
timis savo mašinas laiko gat HAVERIIILL, Mass., rugp.
..
.’
.
salėn pietums.
_ Britanijos delegatai
GARLAIVI
vėse, bet ne garadžiuose. Kai- 21. - Haverhill Shoe Manufa-i8^?8 8(xnabstai. Lorenzene ncijoje
PIRMOJI KONGRESO SESIJA.
kur pristatytais automobiliais cturers sąjunga su darbininkų 1811 \ c ruvinas riaušes, ka a! pranegė, kad Britų kariuome^giams Cistai reiške ė i§ pareįnį0 bus atšaukta
HAVRE, Franci ja, rugp. 21. užkemšamos gatvės. Juk gat unija padarė trims metams
Pirmojo Federacijos Kongreso sesija prasidėjo ly
priešingumo,
— Francūzų garlaivis “Pa vės nėra garadžiais.
ateinantį rugsėjį.
sutarimą. Tai įvyko po 11 sa
giai 1:30 vai. po pietą, taip kaip kad buvo paskirta.
Trys
žmonės
žuvo,
kiti
6
ris” vakar turėjo išplaukti į
vaičių streiko, kuriam daly
Kongreso vedėju išrinktas........................
Leonardas šimutis,
vargiai išgys. Apie 200 žmo Gal ir Francija su Belgija
. _ “Drau
..
Ameriką, daugiausia su amevavo
apie
6,009
darbininkų.
Nuskendo du vaikai
taip elgsis. Bet Francija dar
go” redaktorius. I-mas pagelbinlnkas kun L. Draugelis, rikonais, k(.lim„inkais ISva.
nių lengviau sužeista.
nori palaukti, kol karo atpil
2-ras pagelb. V. Duoba; 1-ntas rašt. Kazimiera Llndžaltt,.
Calumet ežere pirmadienį
2-ras rašt. klierikas šilkas. •
J
k
gaisras, tuo
KAREIVIAI SAUGOJA
dymo mokėjimas galutinai
ŽEMES DREBĖJIMAS
šniausios garlaivio dalys su maudantis nuskendo J. MaAUDIMINES
bus sutvarkytas.
mak, 12 m., ir C. Szrama, 9
VANDENYNE
Rezoliuciją komisijom pateko: Kun. Dr. K. Matulaitis, naikintos.
m. Kensington policija atra
“Draugo” administratorius, Antanina Nausėdienė, Vero
MARION, N. C., rugp. 21.
do lavonus.
PERTU, Vakarų Australi LITTLE, Ark., rugp. 21. —•
nika Galnaltė, Kun. Ig. Albavičlus.
PAŽADĖTA AMERIKONIŠ
— Clinclifielde audimines sau
ja, rugp. 21. — Už kokių ke Išnuomuojamų kambarių bu
Mandatą, atsišaukimą ir skundą komisija: Juozas l
KA PARAMA
goti nuo stleikininkų pastaty
turių. šimtų mailių nuo čia te kilo gaisras. 6 žmonės žu
Du pavojingai sužeista
Vaškevičius, Martinas Kadzievskis, kun. P. Vaitukaitis.
ta
dvi
kuopos
kareivių.
Strei
. 1
BERLYNAS, rugp. 21. —
žemės drebėjimas įvyko van vo ir keletas apdegė.
kininkai
puola
streiklaužius.
Crawford
ir
Belrnont
skers

Revizijos komisija: Kun. Jurgis Paškauskas, Juozas
veltui orlaivis “GraAZepiiiiZf
denyne. Nuo to smarkiai su
gatvy
susidaužė
du
automobi

Brazaitis, Antanas Bacevičius.
pelin” skrinda aplink pasau
MADISON, AVis., rugp. 21. purtytas ir šis miestas ir aPINIGŲ KURSAS
liai.
Du
asmeniu
pavojingai
Sveikinimą ir Spaudos komisija: Kun. Jeronimas Vai lį. Tai išmėginimas, ar tos\rū— Mendota ežere penki vyrai pylinkės.
čiūnas, Studentas T. Poška, Kun. Dr. J. Navickas, Kun. šies orlaiviai gali būt tinkami sužeista.

i

CHICAGOJE

nuskendo

J. Mačiulionls.
Maršalkos: Jonas Mikolainis, Juozas Mockus.
Delegatą ūpas pakilus, dvasia taiki.
Iš Kongreso prezidiumo sąstato aišku, kad Chicagos
West Side ten geriausia reprezentuojama. ... 4
Rap.

praktikai. Amerikos kapitali
stai pažadėjo

savo paramą

Susektas bravarėlis

apsivožus

varomai valčiai.

motoru

PARIS, Hl.,

rugp. 21. —

Čia vienam cirke

vaidinimo

CHICAGO IR APYLIN laiku liūtas užpuolė savo laorlaivių, jei pasirodys jų tin prohibicijos
agentai
susekė KES. — Nepastovus oras; ši vintoją. Vos išgelbėtas ir pa
kamumas neabejotinas.
bravarėlį alaus gamybai.
lčiau.
imtas į ligoninę.
statyme daugiau

tos rūšie*

Vienų

namų rūsy Joliete

Lietuvos 100 litų
$10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų
13.89
Italijos 100 lirų
5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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lis šiandien gali laikytis nuošaliai lietuviškų

DRAUGAS

£

PRENUMĘRATO8 KAINA: Metam* — f#.*«.

ku •žvilgsniu žiūrint.
Žmogus, kurs nepriklauso bent prie vie

*M Metų — $1.50. Trini* Mėnesiam* —- fl.**, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metam* f7.**, Puaat Me
Kopija .Mc.
Bendradarbiam* Ir korespondentam* raštų nėgių
Man, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto lenkių.

tų — f*.**,

t- a

sius. Šiandien “Visur tyla, viv i

SEIMO.

( •

iros

t

tėję, kaipo Amerikos lietuvių džiai>’ tik kel‘ «16sn“"“ka;
Reikia imtis v.
Kadangi Amerikos lietuvių cl.cn, atstovai. Savaimi aižkii,'vlrSui
Niekam nėra paslaptis, kad Bažnyčių prie
vargonininkų veikimas yra iš tam pritars visuomenė visomis|Sok'1-1 ptiemonnj,. n gieicji .
šai puola žodžiu ir raštu. Vargu surastum
imtinai lietuviškosios dainos išgalėmis be skirtumo luomo;11Iaa.dlau®€aznycion
mokslo šakę, kuri nebūt mėginama nustatyti
-ft ai oera pioga,.
— meno kėlimo darbas, tuomi ir pažiūrų taip bent elgiamasi b1 ‘Įmintas,
kovai su religija.
<”es P,J"S X1 savo ra»IIUI“e a‘;
pačiu galima pasakyti — vie Lietuvoje.
Suprantama ir katalikai tuo pat būdu tu
Ipie bažnytinį giedojimų, pa-'
šas darbas, tat savaimi aišku,
2)
Labai
svarbus
dalykas
gymį apįe bendrų giedojimų'
ri ginti religijų ir Bažnyčių. Ir žodžiais ir
jog plačioji visuomenė jų dar
yra surinkti savo tautos ^-'bažnyčioje,
raštais reikia įrodinėti priešų klaidas, jų ne
buote domisi. Tuo tarpu, Var
tytus brangiausius sielos perprotingumų. Tam reikalinga stipri spauda ir
4) Bažnytinis
giedojimas
gonininkų Seimas nebeužkal- lus-liaudies dainas su melodija
gerai organizuota žmonių armija, kuri ves
(choralas)
daugumoje
vietų
P-lė Skiriutė, pasižymėjusi
nų, rugpiučio m. 27 d., o spau mis, raudas, tautines įvairiais i
tų žmoniją prie to, kad Kristaus mokslas ir
doje visuotina tyla.
instrumentais griežiamas nie-Į,ik « 'aj-do yra, o ne is es- pianistė ir muzikos mokyto
Jo įsakymai viešpatautų atskiruose asmenyse,
Nežiūrint visokių priežasčių, lodijas. Visos kultūringesnės mės. čia kaltininkų yra daug; ja, dalyvauja Federacijos Konšeimynose, mokyklose, valstybėse ir bendrai
kitos
įvairios organizacijos, tautos visa tai yra surinka-1® kunigų ir vargonininkų pu-greso bankieto programoje,
— privačiam ir .viešam gyvenime.
mažiau veikiančios kulturiir išleidusios naudojimui sės. O juk juokinga butų ma- rugp. 22 d., Šv. Antano par.
Bažnyčiai yra reikalinga grynai bažnyti niam darbe, bet atsidavusios sios
plačiųjam pasauliui (suomiai,
kimi«? prie altoriaUS vie' sak‘i- P;lg Skiriat® 3™
nės organizacijos: vienuolijos, brolijos, kon materialiniams tikslams, prieš estai net išvertė kitomis kaibažnytinių rūbų
su fra- alumniečių choro Ciceroje.

_

"DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publlshed Daily, Szcept Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Tear — f«.«*. Slz Month*
— fl.**. Tbree Montbs — 11.00. One Montk — 7 60.
Burope — One Tear — f7.*0, Slz Montk* — 14.10,
Copy — .OSo.
Advertlslng ln “DRAUGAS“ bring* best resulta
Advertlslng rates on appllcatlon.

gregacijos ir t t., bet yra būtinai reikalingos savo seimus spaudoje plačiai bomis), o mes nepajėgiame:ku ir.cllindenu’
°. °Peri^t ......
--ii’ pasaulinės katalikiškos organizacijos, per pajudina savus klausimus. At- net tam tikslui atatinkamai ,“melodijas ir anias Siedaat baz
waPKnmfl
kurias būtų vedamas Kristaus
’
mokslas
ne
irTeFir TVvalstvb7u!rod,ytlJ lig vargoIlininkl? dar‘' susiorganizuoti. Karas išnai-nycl°je laike PaĮnakh), kurios
is, bet ir ) valstybių
kuopuikiausia/Rino kaimug>
su bažnyčia turi tiek bendro .varomo
.
vien į pavienius asmenis,

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

DIENOS KLAUSIMAI

—

.kiek frakas su altorių, tai neTat, gerbiamieji, darban,
tobuliausia — nebereikia jokių išbėgusius senelius be pasigai-;
juokinga! Kur čia logika, ka- .ne« Tėvynė, ir dabartinė buIr bažnyčių autoritetai daug kartų yra ne
klausimų viešai nagrinėti. Įsi- Įėjimo išpjovė; kulipkos, revobažnytinis stilius?! Jei kly to reikalauja!
tik užgyrę, bet ir raginę dvasiškijų rūpintis,
”.
.įžiūrėjus į visa tai arčiau — liucija ir persitvarkymas nau- nonai,
v.
Laisvas Menininkas
kad organizuotų katalikus į atatinkamas,i ...
„
.
. . .

gyvenimų.

AR REIKALINGOS ORGANIZACIJOS.

•
. .
..
toli gražu nėra taip kaip ga- jam pokariniam gyvenimui mes katalikal išpaz)stame pil-i
Baznycios pagrindais pagrįstas, organizacijas.
lėtų būti. O tai tik dėl to, kad privertė dainų nutilti. Tokiu numo3e Kristaus mokslų, tat i
Tarp kitų organizacijų, mums reikalinga
iper mažai organizuotai veikia budu sulig prelato Narjausko kod<d mes 5 arohie j® ba'hiy- į

Einant Am. L. R. K. Federacijos XIX

klausimu

kam to reikia? Nejaugi dar ir šiandien gali
būti žmonių, kurie sakytų, kad organizacijos
nėra reikalingos?

Kad tokių žmonių mūsų tarpe yra, be
rods, nieks nepajėgs užginčyti. Turime aiš
kiausių įrodymų. Tik pagalvokit — iš pusės

Amerikos lietuvių, tik

kelios dešimtys tūkstančių tepriklauso .prie

musų organizacijų. Blogiau, kad tokiij tarpe

...
.
a
• ikatalikų
a n
• -aidėti0 nutariu
beišliko r 5)' Labai svarbus
chorų* re- šešioliktajam
v v. ... A .
....
Musų,
Amerikos
lietuvių
orgamzacinuiM*«t suruošti
suiuosu diui ! 100,000 dainų vargiai
»
.
pakartojimui
to
,
., , .». ,.
.
j v • i
džiule
(3-čia
iš
eilės)
“
Daišiandien
šimtoji
dalis;
salėto,
pertuaro
klausimas;
kad
butųA
.
.
.
A
jo-s,' beveik be išimties, visos yra darbininkų,uzlulv t«>t via
is cnes;
ivai ’ Iz o cv»V*/v4- vnn/tlioi
■ j
j
Arv.vlivvviv trri Irn In n i crvin <» y. n o v.i o paties
erzinimo,t tuo tarpu
kai
•
i
’vrn o jaunori galima
X:
........................................
■ ,
mi švente««
” 90% visu
choru
kasmet seneliai miT
miršta,
veikalus mojusius čia A
. . x.
’ .
organizacijomis ir jos visos yra pagrjstos re- Ill£ oveillv onoių,
v
,
. , ,.
T. \
. . vista Vidutiniškai vengia vevIigijos
••
•
a a
-i
•
.
i
•
dirigentu
vra
vargonininkai
’
nudhai
dėl
išvardytų
pnezaslengvai
platinti
Lietuvoje
. ., prisilietimų
. .
. ket
, A
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. keliais,
. 5 a .u.kuriuos^ažnyčia^yra
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«isv;o > ™ triusu tretl kartų ,čių
ciu neissimokmo

yra didokas skaičius musų inteligentijos.
Del to, kalbėti apie organizacijų reika

lingumų ir šiandien dar yra vietoje. Ir Fede
neapsiriks,

Juozas Žilevičius.

ir darbininkų organizacijos, apie kurias po ma. Naudodamasi šia proga no apskaičiavimo 1909 m. (Juška ldos tai’ kas yra . aznyeias ■
Višta gudresnė negu vaikas.
piežius Pijus X taip yra pasakęs:
rėčiau pajudinti tuos klausi-1 surinko 2669 dainas, Basanavi dėvų ir DaktanI pripažinta n ,
“Iš darbininkų organizacijų, nors visų
nustatyta tinkamiausia.
Pir- j Vienas profesorius darė psimus, kurie priederėtų vargoni-'čius — 420, Neselmanas —
jų tikslas yra teikti savo nariams laikinių
chotechniškus
bandymus su
įninku organizacijai, kaipo ar-i'41O, viso 3499 dainas 100 kva-111110,11 krikščionys katakumgėrybių, vis tik tos, kurios yra Įkurtos yrj
didini,, varstų plote; beveik bose tu“ 8‘iliu maldas giedo/daugeliu vištų ir mažų kadičiausiai stovinčiai, būtent:
įkurtos katalikų religijos pagrindais, reikia
i
or rt •
,
...
jo, kurį šiandien vadiname kių. Pasirodo, kad suaugusi
1) Kitaisiinetais visa Lietu-!Po 35 damas varste, turint o-/ ’
4
. ...
™QO,lfvia
be rezervų. pagirti
ir
laikyti
geriausiai
ga
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_ .
.
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• - choralu, o mes jo bijome isSi-, vista uaug geriau reaguoja
linčiomis patikrinti savo narių tikrus ir pas- va mim 5«®inetų Vytauto Di- ,nw yje,
le java apcin
bažnyčion tinka- šviesos ir elektros erzinimams,
džiojo JuMjgų; kad visas kraš j tuomete apie GO,(XX) ketvirtai- •
>
tovius reikalus ”,
negu kūdikis. Pastarasis rodo
tas galėfų/feni jubiliejui pri- nni Varstų a 3o dainas) iš 2,- (.
Tie žodžiai visiems privalo būti aiškus.
ženklus galįs atsiminti tiktai

bent trumpai pakalbėti. Daugelis pasakys —

racijos Kongreso dalyviai

,

nuvykę Lietuvon , .
galėtų drauge dalyvauti šven- S1 ^au uue8a

pilnai supranta savo, kaipo kataliko, pareigi).

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi
vaL po piet

milijono ar daugiau

v,.,.-:,
•
kursijų ir

PRIE VARGONININKŲ

nos geros katalikiškos organizacijos, jis ne-

Redaktorių* priima — nuo 11:** Iki II:** rai.
Hl"*1*"
Skelbimų kalno* prisiunčiamos pareikalavus.

— Velykas ir kitas šventes, kur į
'visa bažnyčia giedodavo; kokį!
įspūdį darydavo į tikinčiuo- i

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

jų organizacijų.
Tų pati reikia pasakyti ir grynai religiš

įšalu* kaadlan, ‘įr^T”" MknuuUenln*

Kongresui, nebus pro šalį ir šiuo
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jei

šiuo klausimu tars savo stiprų žodį ir pa

Lietuva išeina į arenų viešai s»vim nusineša amžinybėn sim(tis, tat čia išleistųjų

si. Musų Federacija, Susivienijimas, Moterų

darys atatinkamus planus, kad sėkmingai va

savo daina, drauge su kito- tus niekam neperduotų dainų,
Sųjunga, L. Vyčiai ir visa eilė kitų, mūsų su
1
Tokiu budu musų liaudies daidvasiški jos ir visų turėtų susilaukti didžiau- jnas’ nuo i^Pai dainomis pra
nos likučiai diena iš dienos
šios paramos.
įgarsėjusio#^ tautomis (latBūtų labai gera, jei šiame Kongrese, ka-pdab estai, puomiai, rusai, vo- nyksta lie pėdsako.

rius musų organizacijų narių skaičiaus di

dinimo darbų.

Gerai sutvarkytos ir gerai vedamos or

veikalų

brangumas. Taip pat ir baž-1
nytinio giesmyno
klausimas,!
kuris, rodos, nuo senai kelia-}

virtų kartų pavartojus.

Žmonės turės aro akis.
j^aį kurį žmOn,įs

^kį kaj

mas, bet nieko tuo tarpu ne- nuo įvarių spalvų žmogaus a-

Amerikoje dar kur niekur .simato.
kyg silpnėjančios. Bet tai nėTų patį' galima padaryti ir genelių yra, gimusių Lietuvo- • Tais ir kitais klausimais tu- ra tiesa. Lakūnai paprastai

ganizacijos, sujungtos po Federacijos vėlia

talikų organizuoto darbo priešai drąsiai ir kiečiai ir d. k.).

va tai musų, Amerikos lietuvių katalikų iš atvirai pasisakyti), dėl ko jie neina į orga
X *
ganymas. Nebūk organizacijų, mes jokiu bū
Seimas turi savo akis taip greitai išnizacijų darbų. Matant, kad yra kas negero, Amerikoje. Nemanyčiau, jog .ic pusamžių gerokas būrys, o retų Vargonininkų
du nebūtume tiek daug savo senųjai tėvynei taisytino, kodėl neateiti su tuo tikslu ir ne- tai galėtų būti kur nors vie- 3le dar daug dainų prisimena nuodugniai apsvarstyti, kad mokti kraipyti ir kur reikia
pasitarnavę, nebūtume tiek gražių
įstaigų padėti taisyti. Zurzėjimai užpečkiuose nieko Inoje vietoje — bendra Ameri-. Cill vaikai ir-gi nesimokina), galų gale pradėjus rimtų or- įtempti, kad galima butų vis-

i

pristatę.
kad,

nepadės
kas lietuvių “Dainos Šventė”,
imantis
tuoj
surašinėti ganizuotų darbų. Kad sekmin- kų pamatyti. Sakoma, esu tai
Mes manome, kad Federacijos XIX Kon-įbet kad ji galėtų po vadovybe dainas, galima dar daug su- gai butų galima darbas vary- lakūnų akis stiprina. Daug

Ir šiandien kiekvienam turi būti aišku,
jeiapleisimesavas organizacijas
irpa- ! gresas, žinodamas, kaip svarbių rolę lietuvių vieno bendro tam tyčia išrink-(r^nkfb fuo labiau, kad lietu- ti,

darytųsai mūsųdarbas

katalikų gyvenime vaidina organizacijos, o- to Seime komiteto būti rajo- vkd mėgsta dainuoti; už 10 apsilankyti Seiman. Jei kas ne kūnas Lindberg

niekais nueis,mūsų

nais, abejoti netenka. Dar

imi į savo t ficialiai pakvies viešai pasisakyti tuo klauįstaigos pasiliks tuščios, jas svetimi
rankas pasiims. Jei norime savo tautybę iš simu ir tuos, kurie ar tai nuošaliai organizacijų laikėsi, ar joms vienu ar kitu būdu truklaikyti, turime palaikyti savo įstaigas, o įs
taigų neišlaikysime, jei mūsų visuomenė ne dė dirbti, nes kas šiandien katalikus migdo,
bus gerai suorganizuota. Tik tautiškas ištižę-

PENKIŲ AKTŲ DRAMĄ

Parašė Kun. J. R. Mačiulionis, M. I. 0.
(Tąsa)
•

VYSKUPAS. Tai čia palauksime su

Šventuoju Tėvu pasimatyti. Neužilgo bus
duota ženklas. Aš pirma vienas eisiu į
Šventojo Tėvo privatinį kambarį, paskui

Jo Šventenybė ateis ir visus laimins.
TARNAS (Įeina). Meldžiu, Jūsų Ek

scelencija, į šį kambarį (Įeina).

lietuvių

turįs

labai

liaudies daina gali tokiuose svarbiuose klau- geras ir stiprias akis.

Todėl

liau; kas metas Važiuoja Lie-.llks didelė retenybė.
simuose asmeniniai dalyvauti, reikia manyti, kad, kai ateis
tuvon įvairios ekskursijos, ar-' 3. Bažnyčiose bendras žmo- tat turėtų pasiųsti
pasiuly- toji gadynė, kada visokis sū
gi nesirastų gerokas

skaičius nių giedojimas išėjo iš mados, mus raštu, taip bent elgiasi tie sisiekimas bus oru, mes visi

choristų, kurie sudarytų

tas yra jų priešas.

eks- O juk mes gerai prisimenam Žmonės, kurie supranta iš es- tikrai geras akis turėsme.

— tai dangaus gražumas, daimantai. Ir

atsiklaupti, paskui, kaip užeis ir atsisės

te iš tolimos, garbingos Francijos pamaty

aš nogėčiau mirti tokia garbinga mirti

ant savo sosto, eisite po viena prie jo pa

ti Italiją ir jos šventas vietas. Roma —

žo- 1 mi, kaip ŠV. Cecilija, Šv. Agnietė...
CELINA. Bet, ar tu manai, kad iš
džius, kuomet Jėzus sakė: “Aš einu pri
tesėtum,
jeigu reikėtų, kaip Šv. Cecilijai,
rengti jums mano karalystę, kaip Tėvas

bučiuosite pirmiausia kojų, paskui žiedų

tai iš visų pasaulio miestų brangiausias.

ant dešinės rankos. Ir niekam

nevalia

Šiame mieste Šv. Petrų prie kryžiaus pri

kalbėti. (Įeina Šventas Tėvas, laimina ir

kalė, šiame mieste Šv. Povilui galvų nu

eina į sostų; vyskupas pirma eina prie

kirto; šiame mieste įvyko tie žiauriausie

CELINA. Koks ištikro Dievas geras!

galvų po kirviu dėti?
TERESĖ. Aš jiems net ir savo širdį

jo, paskui jį kiti, paskučiausia Celina ir

ji krikščionių žudymai. Tad, sugrįžę na

TERESĖ. Jėzus siunčia mums pir

leisčiau peiliu badyti.

Teresė, bučiuodami Šv. Tėvo kojų ir žie

mon, eikite tais garbingais keliais prie

dų).

amžinos laimės, kurių nušvietė mums kan-

CELINA (Dairosi). Bet kaip čia gera

ŠVENTOJI TERESE

reikia kuoskaitlingiausiai kas pasakoja, kad garsusis la-

būti!
TERESĖ. Sesute,

ar prisimeni

jų man prirengė.”

miau bandymus ir kentėjimus, kad taptu
me verti tos

karalystės...

“Reikalinga,

kad Kristus kentėtų pirma negu įeis į sa

vo garbę..; Tad jeigu nori turėti

vietų

šalę manęs, gerk kielikų kartybių, ku

rį aš išgėriau.”
CELINA. Kokie netikėti dalykai į-

CELINA.

Sesutė, matyt, tu šiandie

didvyrė, pilna gražiausių pasiryžimų.

TERESĖ. Ar galima, sesutė,

atva

TERESĖ

(besiartindama). Ar gali

ma prašyt?

kytojai savo ištvermė iki galui. Jūsų gar

bingoji Francija, kadangi

milionai jusi)

žiavus į kankytojų miestų išvažiuoti iš

CELINA. Galima, galima, prašyk!

tautiečių nesigailėdami nei laiko, nei var

jo be tokio garbingo kankytojų vainiko?

TERESĖ. Šventasai Tėve, aš tūriu di

go, nei turto, lankydavo šį šventų mies

IŠ

CELINA. Bet, sesute, jau praėjo tie

delę malonę nuo Jūsų maldauti. Šventa

tų, apturėjo didį Dievo palaiminimų.

laikai, kad Dievas dalindavo garbės vai

sai Tėve, Jūsų jubilėjaus iškilme, leisk

Dievo malonės turite jus Paryžių, pasau

man įstoti į Karmeličių vienuolynų, kaip

lio gražiausių miestų, turite jus Liurdų,

busin penkiolikos metų?

šaltinį Dievo Motnos malonių. Bet kų Die

TERESE (Celinai). Kaip malonu bu

vyksta. Mudvi niekuomet nemanėme, nei

vo šįryt klausant Šventojo Tėvo šventų

nesapnavome, pamatyti Romų, gi dabar,

nikus kankiniams.
TERESĖ. Man atrodo, kad dar tie lai

Mišių. Ir Evangelijos žodžiai tokie gra

štai, laukiame net su Šventuoju

Tėvu

kai nepraėjo. Dievas gali ir musų troški

VYSKUPAS. Šventasai Tėve, čia to

vas padarė Liurde, gali pakartoti kiek

žūs ir, rodos, da ir dabar jie skamba ma

pasimatymo.

ji mažytė nori tapti Karmelite, bet vyres

viename jūsų miestelyje, tik jeigu jus su-

no ausyse. “Nesibijok, mažas būreli, nes

TERESĖ. Bet Roma daug gražesnė

nieji dabar tų klausinių, egzaminuoja.

grįržę su šiais palaiminimais Dievų mylė

patiko mano Tėvui duoti jums karalys

ir daug reikšmingesnė, kuomet jų pama

mus kankintojų garbės vainiku apvaini
kuoti.
/
CELINA. Sesute, aš tavęs nesuĮaati-

ŠVENTAS TftVAS. Labai gerai, ma

site, Jį garbinsite ir Jam tarnausite. Pa

tę.”

tai savo akimis. Tas Šv. Petro ir Povi

tn; tu kalbi apie tuos dalykus, kai£ koks

no vaikeli, daryk tai, kų vyresnieji liepia.

saulis yra visko pilnas, tik mums reika

lo grabas, tai kaip saulė šviečia, gi kan

TERESĖ. Šventasai Tėve, jei tu sa

linga daugiau Dievo šventųjų. Taigi, su

kintojų grabai, kaip žvaigždutės visur ži

teologas.
1’ERESĖ. Aš kalbu taip, l<aiį> mano

ba. Ir kiek daug čia jų butą.

siela

CELINA. Bet kaip Šventasis Tėvus

graudžiai ir širdingai žodžius ištarė.

TERESE. 'Mano širdis tikrai
nudžiugo. Aš jau nebijau,

turiu /vilties,

kad Karmeličių vienuolynas

karalystė.

šįryt

bn« mano

jaučia; arba kentėti, arba mijrti drau

ge su Jėzumi.
VYSKIJI’AS
leido tiek daug ir tokių baisių‘žudynių^ Į
TERESĖ. Sesute, visi tie kankytojat I haip šventasis
CELINA. Dievas ištikro kantrus, kad

(Įeina).

Painiausia

ateis, reikip visiems

kysi taip, tai taip ir stosis.

grįžę namo, neužmirškite savo gražių pa

ŠVENTAS TĖVAS. Gerai, gerai, tu

siryžimų, kuriuos čionai padarėte ir ku

įstosi, jei Dievas taip norės. (Teresė ne

rie buvo jums įdiegti belankant šventųjų

noriai pasitraukia nuo sosto). Gerbiami ir

relikvijomis pažymėtas vietas. (Išeina).

mylimi Franci jos maldininkai/ Atkeliavo

(Uždanga)

t
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Moterims, mergaitėms, gal,
tepatiks šios dienos mano
lampelis. Ale kų padarysi. Jei
liti laikraščiai rašo, tai ir
rof. Kampininkui tebūna leis
įdėti artikulas apie... ale... moterų trumpų plaukų
Įadų. Taigi, rašoma, jog, metcinas 'žiniomis, moterų bu
Ikofams gręsia nuplikimas.
Ttje!” — sušuks, gal, ne
lenas
bubikofas, — “tai
lelas!”

dicina, geriau — plaukų spe
cialistai. Vienas toks spe
cialistas ėmė ir pareiškė, kad
bubikofams gręsia nuplikimas.
Jis tvirtina, kad niekai esą
visi higieniški motyvai, ku
riuos labai smarkiai vartoda
vo trumpų plaukų šalininkai.
Vyrai nė kiek nedaugiau lin
kę plikti už moteris. Vyrai
netenka plaukų kaip tik to
dėl, kad trumpai juos kirpdamr atima galvos odai gam
tiškų apsaugų nuo karščio, šal
čio, vėjo ir saulės.

Jei taip, tai musų moterys
pačios sau duobę kasa. Trum
pų plaukų mada laikysis dar
įgana ilgai, gal bent kokį desėtkų metų. O to laiko pakaks
plaukams nuslinkti. Vaikščios
musų moterėlės ir su liktarnom ir su kaktom nuogom,
kaip kulnis, ir su kiek pras
| Nesiginčysim. Čia dedu tik kustais pakaušiais. Juk toks
kas kitų yra rašoma. didelis plikių įvairumas! Ir
vaikščiodainos su kaktom pli
iaitykit:
ibikofams gręsia nuplikimas kom, kaip alkūnėm, žinoma,
|Ilgai kovojo trumpi plaukai norės kad vyrai joms ir mei
savo teises. Su kuo jiems lių žodį tartų ir įsimylėtų... Ir
Įteko eiti imtynių. Pasmer- vyrų skoniai turės pasikeisti:
juos popiežius, pareiškė kas mylės plikakaktes, kas
Įie juos savo nuomonę japo- plikakaušes, o kam visai nuo
mikado, pasisakė Šou, E- gi kiaušai patiks. Juk ir da
ponas, net Čarli Čaplinas, bar vienas vyras mėgsta švie
trumpieji moterrj plaukai siaplaukes, kitas — tamsia
priešus nugalėjo ir įsi- plaukes.
pilnas teises. Nieks neMoterėlės brangiosios, besilrįso pakelti balsų prieš vi- čiustydamos, besišukuodamos į
lį plaukų- Aukštai iškel- nepamirškit patikrinti, nuo
galvom vaikščioja trum- kur pradeda miela, daili gal
Jaukės moterys.
velė plikti. O kad pliks, tai
i'ik šmakšt — pasisakė me- !nė neabejokim.

1ARBAI SENIAU
IR ŠIANDIE.
jniau Amerikoj darbai buĮ visai kitokios rųšies. EiĮt pagamintomis statistiko|, 1880 metais šioj šaly kuoĮ viena pusė visų gyventoįžsiėmė žemės ukiu, žuklalu ir Visokiais darbais mišįse. Bet štai jau 1920 mepramonė pakilo į pirmųjų
tų ir žemės ūkis nustumtas
Įdį. Šių pastarųjų metų atcenzu patirta, kad į vai
te pramonės šakose jau toĮaugiau darbininkų dirba,
ūkiuose. Šiandie, galimas
:tas, ūkininkavimas turėjo
daugiau nupulti, nes kas
ima rastis naujų pramokurioms darbininkai reiįgi-
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KANDIDATAI BUSIMAI FE
DERACIJOS VAL
DYBAI.

Einant A. L. R. K. Federa
cijos konstitucija, skyriai ar
ba apskričiai nominuoja kan
didatus busimai valdybai iš
kurių Kongresus renka devy- >
nis asmenis į valdybų. Iki šiol
produota sekantieji kandida
tai:
Kun. Ignas Albavičius,
Kun. Jonas Ambotas,
O. Aleliunienė,
Petras Atkočiūnas,
Adv. Jonas Brenza,
Antanas Bacevičius,
Kun. S. I. Čepanonis,
Kun. Jonas J. Jakaitis,
Adv. J. Grisius,

SUDIE VASARĖLĖ’
PASKUTINIS, DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR
APIELINKĖS LIETUVIU | LAUKUS
IŠVAŽIAVIMAS IVYKS:-

Kun. Pr. Juras,
Dr. A. J. Jovaišas,
Kun. A. J. Karalius,
Kazys J. Krušinskas,
Antanas Kneižys,
Kun. A. Linkus,
Kun. Dr. K. Matulaitis,
Adv. B. F. Mastauskas,
Juozas P. Mačiulis,
Kun. Dr. Jonas Navickas,

RUDENINIAME

Dr. V. S. Narijauskas,
Antanina Nausėdienė,
Kun. A. Petraitis,
V. Petrauskas,
Dr. J. Poška,
Kun. Pr. Strakauskas,
Stanislava Subatienė,
S. Sakalienė,
Kun. Jonas Švagždys,
Leonardas Šimutis,

PIKNIK

Jurgis Tumasonis,

Kun. K. Urbanavičius,

Kun. II. J. Vaičiūnas,
šoferių skaičius 500' nuošim
Kun. Pr. Virmauskis,
čių padidėjo. Saldainių ga Kun. Pr. Vaitukaitis,
mintojų 23 nuoš. nuo 1914 li Kun. J. Valantiejus,
gi 1925 metų. Socialių ir ge Kun. S. Vembrė,
rovės darbuotojų skaičius paAntanas Žvirblis.
sitrigubino dešimties metų
Fed. Sekretor.
laikotarpiu. Net laikraščių
išnešiotojų skaičius trylikų
O kas Tamstai rupi?
kartų padaugėjo. Šie ir visi
O, man labai rupi.
kiti nauji darbai ir užsiėmi
— Taip, aš važiuosiu šiuo
mai yra tik miestuose.
traukiniu.
Tas pat profesorius yra
Tuo kart aš nevažiuosiu.
nuomonės, kad provincijoj
šiandie darbininkui gyveni
mas kaskart labiau sunkėja.
PILNAS EGZAMINAS
Kas kita yra miestuose. Mies
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
tuose kiekvienam yra progos
Tai 21 nenusiminkit, bet eikit
gauti tokį ar kitokį darbų pu tikrą specialistą, ne pae koki
nepatyrėll. Tikru specialistas, ar
arba užsiėmimų.
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
kenkia, ar kur skauda, bet
Seniau darbininkams, ypač 1ums
pasakys pata po pilno ISegzamlšioj šaly laimingiau gyventa- navimo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarą
si. Visur apščiai buvo darbo. negalėjo pagelbėt Juma dėlto, kad
neturi reikalingo patyrimo, su
Mažiau uždirbta, tas tiesa. Jie
rėdymui žmogaus kenksmingumą.
Mano Kuilio — Scope •— Raggl.
Bet pragyvenimas buvo piguK-Ray Rentgeno Aparatu tr vltėlis. Šiandie gi, kų čia ir kal- sitku bakteriologlėkU egaami ne
rimu kraujo atidengs man Jusą
bėti
tikru negeroves. Ir jeigu a* pa

llncago Universiteto proĮrius Ogburn pareiškia,
Aguona.
ligi 1920 metų ūkių, mišĮir žuklautojų darbininkų
Sius 27 nuošimčiais surnaStoty.
Iš tų darbo krypčių
Vienoj Lietuvos stočių, sto
jininkai šiandie yra perėję
vint traukiniui, prie kontro
Įtas, daugiausia į pirklybų,
lieriaus priėjęs jaunas ponai
Įsportacijų ir tarnybų ofitis mandagiai paklausė:
le.
— Dovanok, tamsta, šio trau
ai ir priežastis, delko šioj kinio kontrolierius?
miestai taip sparčiai di— Taip.
gyventojų skaičiumi. Nes
— Tamsta važiuosi šiuo
tuose yra prekybos cen- traukiniu?
ir pramonės ofisai. MaSeji miesteliai, kuriuose
jokios pramonės arba
>//V£L.
Įybos, ima pulti. Seniau
[gyventojų skaičiumi dines
aplinkiniuose use buvo daugiau ržmonių.
OUR
Marias Ce.. Opt H. A. 9 B. OU»9t., CUoeo
1910 ligi 1920 metų

August 25 d
BERGMAN’S DARŽE
f, Riverside III.
Grįžtančios Saulės Spindulių Auksiniai
Nuvarsuotų Medžių Lapų Pavėsyje Visi
Suvažiavę Pasilinksminsim, Pasikalbė
sim, Pasisvečiuosim, Savo Laimę Išbandysim Ir Vasarėlę Atsisveikinsim.

imsiu Jus gydyti, tai jusą sveikata
ir gyvumu sugryt Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligą skilvio, tarną, inkstą, odos,
kraujo, nervą, ftlrdies. reu mat la
mo. kirminą, uždegimo tarną, sil
pną plaučių
arba jeigu turit ko
kia
u įsisenėjusią.
Islkerėjusią,
chronišką
ligą, kurt nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėie pu mana.

LAIMĖJIMAMS SKIRIAMA
35 DOVANOS

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmu Rūmas 1018
»• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto Iki
1 po pietą. Vakarais nuo B lkl 7
Nedėliomis nuo 18 ryto iki 1
PO pietą.

Grieš Rinktinė Orkestrą
4

Tyros, Altkioe, Sveikos

ORAUO8 AKYS

Yra

didelis

turtu

Murinę valo. tvelnlna gaivina
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit#
Knyga “Eye Care” arba "Eye
Beauty” ant pareikalavimo.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

v

D R

S

U

0

M

B

Trečiadienis, Rugp. 2l d., 1[

SENIAUSIAS PASTORIUS, kad jam lietuviškas vardas Tiem/> ponams, musų garbin- pasakyti, tai ir viskas. Nes gražias pavardes. Jeigu m
kenkia ir permaino. Kaip tik giems politikams, jeigu jiems jo pavardė nėra nei kiek ge- vadai, apšvietunai tokį p<
tai permano savo pavardę, jau taip nusibodo lietuviškos' resnė, negu musų lietuviška. tinų pavyzdį rodo, tai ko
tuojau nustoja valdiškos šil pavaidės, su kuriomis jie vis-j Nekurie maino savo pavar- Įima laukti iš liaudies?^
žio šeimyna yra dėkinga ponei B. Sucilienei, kuri dau
tos vietos. Mat amerikonai po gi padarė turto, ir galėjo iikad
jog jiaai Taigi, mes lietuviai kaip
giausia surengimui
pokilio
litikai taip išskaitliuoja, syki l.pti aukSčiau, pasiremiant lie- ;
.Skomus kad tai biz. turėtumėm sekti tokius čel
Lietuvių kolonija.
dirbo ir savo rezidencijoje ta
tu jau palikai savo tautiečius, tuviškų balsų skaitliam, tai
(<> reik,Jauja. Tokis pasi. kaip jie puikiai susiklausc
Lietuvių čia neperdaugiau- visa padarė Poniai B. Sucilie
tai jau tų jųjų ir nebatstovau.1 patarčiau mainant savo pavar i,eisini„ias neišlaiko kritikos. vienybėje daug nuveikia
sia. Jaunimo mažai. Šv. Jurgio nei pagelbon stojo p-lė Mar
t4*.
.Ji, ir per tai nebera reikalo‘dės, permainyti ant indijo- ^Kiekvienas žinote kokį biz- tikoje. Jųjų pavardės irgi
lietuvių parapija pusėtinai gy tini Sueilaitė, p-ni F. Grigie
j su tavim skaitytis, ir belaiky- nišku ir dar saulėj nusidegint . varo musy seni ginlįllaiįitti ™ jau taip muzikėlės, bet
vuoja. Klebonauja darbštus nė ir A. Žitkevičius.
ti minkštoje vietoje.
raudonai, tai tada paliktų jau l grekai Q
jus
kad savo pavardžių nemaino,
kun. F. A. Gelumbis. Yra
S. Piktužis savo kalboje pajie savo ^„*3 ^kyt^. Vi. tu pabandyk patarti ček^į
Mano nuomone, kad lietu tikresni amerikonai. Ir
daug nuveikęs parapijos g..
kad anksi-.iau „ vė_
n(j 0 ju pavard6s yra dar mainyti savo pavardę, tai
viai, Amerikos piliečiai, netu dar nebūtų tikro kraujo amerovei ir visa širdim ir energi-',.
., •
n liau, pasitaikius
pirmai pro
rėtų visai remti tokių politi nkonai, nes etlmologai įrodo, 'Ugeanė8> negu lietuviškos. Bet matysi kų jisai tau pasak;
ja darbuojasi bažnyčios nau gai, stengsis visiems pokilio
Ten buvęs.
kierių, kurie savo pavardes kad ir indijonai nėra čionai 1 ..* bizaį veda kuogeriausiai, ir
dai.
dalyviams ir rengėjams atsi
keičia ant airiškų, škotiškų, iš Amerikos sauže.nio Sdige,‘taip 6akant) torp pečių .<vož.
Liepos 20 ir 21, šių metų, lyginti.
Ebenezer Bean iš Urbana,
X Dr. K. Obritis savo ai
bet atkeliavę iš Azijos, Indi 1 niausiu'' amerikonų.
vokiškų
arba
dar
kitokių.
Nie

buvo surengta ant lauko baIII., 100 m. senumo, sakoma,
togas praleido Meyer
Rap.
jos.
ko
negalima
butų
sakyti,
kad
zaras parapijos naudai. Lietu- j’
seniausias III. valstybėj proTodėl, nėra jokios priežas thers Sanatorijoj, Roclies
nekurie
su
lenkiškom
galūnėm,
Pasekmėje
viso
to
noro
pa

viai čia da nepratę darbuotis,!
testonų — dvasiškis.
ties lietuviams savo pavardes Minn., kur darė tyrinėji
kad tas galūnes nukirstų, bet tapti amerikonais, tai yra di
iš vien; dalis lietuvių buvo į-!
mainyti ant airiškų, angliškų, chirurgijoje. Teko nugii
(paliktų teisingų- ir gražiai džiausia nesųmonė. Kadangi
siskirstę i kitus parengimus. Į
J
kad ji yra pakviesta daryt
užsigyvenam. O juk mes skai- skambantį pavardės šaknį lie- visi} tautybių žmonės čionai švediškų arba 'kitokių. Ypač
Bet yra parapijom}, kurie vi- I
politikieriai «arba peracijų chirurgų konve;
tome apie 100,000 lietuvių Chi tuviškai. Bet kada dabar per gyvena su įvairiomis pavar lietuviai
PAGERBĖ ANTON J.
sa širdim darbuojasi, kad
cagoje. Nei vieno teisėjo, nei maino ant airiškos arba ant dėmis, yra atkeliavę iš kitų šiaip įžymesnį asmenys turėtų joj, spalių mėn., ant goitc
CERMAK.
greičiau paliuosavus bažnyčių į
vieno alderniano, jokios aukš vokiškos, tai tas nereiškia, kad šalių, tai ir visi skaitosi lygus duoti sveikų pavyzdį savo tau kaipo viena iš trijų mo1
nuo skolų'.
tiečiams, kad jie gerbtų savo chirurgių atstovių.
Sekm. rugp. 11 d. apie 5:30 tos valdvietės lietuvis neuž jie patapo tikri amerikonai. amerikonai. Ir nėra reikalo lie
Rugpiučio 25 d. vėl bus bazaras lauke. Bet jei lytų, tai vai. po pietų Anton J. Cer- ima. Delko taip yra? Man ro Visai ne. Nes nei airišiai nei tuviams rausti, kad pasitaiko
mak, Cook County Board Ko dos ar nebūsim mes patys dėl vokiečiai nėra geresni ame- kokis menko mokslo airišis ar
bus parapijos svetainėj.
___ . misijonerių prezidentas, apdo- to
Ar tik čionai kaltė, rikonai negu mes lietuviai. vokietis kuris negali ištarti
Yra suorganizuotas maišy
tas jaunuolių atletiškas kliu- fvaJ1°tas Balto Levo
senesnių politikų, \adų. jje
paĮ atkeliavo į tų ša- 'lietuviški pavardės teisingai
bas.
, i , įjnuo Čekoslovakijos--* Valdžios. Į Nespėjo kokis lietuvis poli- lį laimės ieškoti kaip ir mes Tokiame atsitikime be jokio
1
Rudenį, gal, jaunimas galės
gnrbing^^tJenų įteikė Co- itikierius gauti koki valdiškų lietuviai, tik gal kiek ankščiau atsiprašymo reikalinga yra
lošt teatrus, duot koncertus; koslovak^jos konsulas Cliica- darbų, kaip tuojau suranda, negu mes.
jam teisingai savo pavardė
kad tik parapijonys prisidėtų, goję,, ponas J. F. Smetanka.
Iškilmės įvyko Pilsen Parke,
prie to atsilankymu.
,
J. K., Raporteris. i'26th Street ir Albany Avė.
. Tas pagerbimas tapo pada
rytas už didelį pasidarbavimų
jdel Čekoslovakijos žmonių la
ibo Chicagoj, ir be abejonės už
Iš musų padangės.
iškėlimų Čekoslovakų vardo
Žymi musųf
kolonijos
veikėvisoje Amerikoje.
S
ja, p-lė S. Kiupeliutė, atos
togoms/ buvo išvažiavus į Toje iškilmėje dalyvavo beCĮeveland. Ohio. Be to, p-tetveik visi Cook Paviet0 Komi‘
Sophia dalyvavo L. Vyčių sionieriai, keletas teisėjų, alXVII seime, atstovaudama dermanų, ir šiaip žymesnių
ŠIANDIE,
35 kuopę. Ji jau sugrįžo na- .2moni’Prekybos
mo ir jaučiasi labai “fine.’ Butų atstovavo V. M. Stulpi
nas.
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
Iš Pittsburgho radio stoties . Kadangi čekai yra pazanlių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
‘K. D. K. A.” sužinojau, kadi®"' žmonės, patriotai, ir ga“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
šiomis dienomis iš Pittsburg bus organizatoriai, tai trum
DURYS ATSIDARO 1:15 VAL. PO PIETŲ
pai
pažvelgsime
kaip
jie
poli

ho pas mus West Pullman at
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
važiuoja žymi smuikininkė, p. tikoje veikia. Čekų Cbicagoje
Popietinės Kainos 25c. ir 10c.
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
Anastazija Medonienė su duk sulig 1920 cenzo randasi su
rele Gloria Marijona. West viršum 50,000. Ir žiūrėkit, kų
patamavimę.
Vakarais — 35c. ir 15c.
pullmaniečiai labai laukia irl 'ie P” sav0 nesiskirstymų į
kažka tylomis veikia.
(da"8 Parti«> >ra įveikę.
“Draugas” siunSa pinigus perlaidomis, čekiais-draf

LIETUVIAI AMERIKOJE

NIAGARA FALLS, N. Y,

TEATRAS

35-ta ir So. Halsted Street

WEST PULLMAN, U

JŪSŲ GIMINES

IŠKILIMAS NAUJO TEATRO
ATIDARYMAS

Reikalauja Pinigu ’

Šaunus pokilis

-Juk’ galllna sakyti> kad Sian

dien ačiū savo tautiečiui An
Rugpiučio 11 d. pp. Alexio
ir Barboros Sucilų rezidencijo ton J. Cermak, čekai valdo vi
sa Cook pavietų, kuris yra vie
je buvo surengtas labai šau
nus, pagerbimui S. Piktužio nas iš tirščiausiai apgyventų
pavietų visoje Amerikoj. Air jo šeimynos pokilis. Svečių
dalyvavo arti šimto, tarp ku- IPalt to’
tnri kele‘»
Įaldermanų,
ir t. t. žodžių, jie
rių buvo Dr. Žalys sn žmona,'
adv. A. L. Thomas, Mr. Mac praktiškai dirba politikoj.
Dabar pažiūrėkim, kų mes j
Leay, muz. V. X. Medonis ir
daug kitų. Stalų eilės papuoš lietuviai, Amerikos piliečiai
ta gražiai gėlėmis ir apkrau atsiekėme Cbicagoje per pra
ta įvairiais
gardumynais. eitus 30 metų su viršum. A- ]
Per pokilį p. B. Sucilienė ta part gerb. J. J. Elias, kuris
«aiuė keletu žodžių ir visų avė- .buv0’ rodos’ dvi
čių vardų įtaikė p. S. Piktu-I?0 Pavieto boinisijoneriiis, tai,
žiui gausia dovanėlę — čekiu lig šiol daugiau nieko ir ne-f

Rugpj.-Aug. 21,192
Atidarymo Programas
Didingas

tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

TEIKIAMA

“The Desert Song'

DRAUGAS PUR. C0.
Chicago, BĮ

ŠNEKAMIEJI PAVEIKSLAI]

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

DALYVAUJA 10,000 DAINININK1
ŠOKIKŲ ir NARSIŲ RAITELIŲ

2334 So. Oakley Avenue,
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Teatras gražus, jaukus, žavėjantis.
Pirmos klesos VITAPHONE.

$125.00. Buvo daug kalbų ir
linkėjimų p. S. Piktužio šei
mai.
' Gale p. St. Piktužis tarė ke
letu žodžių ir dėkojo širdin
gai svečiams už surengimų
gražaus “surprizo” ir už gau
sių dovanų. Ypač p. S. Piktu-

First Aid to Stub-Tail Dogs.
VCU'RE OUTTA LUCK,
IF
HAO A
TAI L LIKĘ A HORSE
V0L> COULD SVhSH
THEM OFF;

VOU COME ALOAJ6VUTH Mg AM' VME'LL
SEE UJHAT CAM

BE D0A>E ABOUT
IT .
trm

Feen*a*mint
The Laxative
Skanus kramtimui
Mėgsta jj visi

1 mint, taip kaip guma.

5^

T B AT A 8OS\
HAMK,

BRVSH

'em off!

O

trečiadienis, feugp. 21 d., 1929

X P-lė Juzefą Katauskaitė, Re*
U PBANOIMOE6IŲ SESE
RŲ RĖMĖJŲ DAR
p. P. Baltučio steuografė, iš
BUOTĖS.
vyko porai savaičių vakacijų

CHICAGOJE
PAŽINKIME MUZIKĄ.

taip ir namuose,

Gyvename tokiame laikotar

py, kad gerasai Dievulis lai
mina mus ir ištekliumi

ir į-

save pa

vairiomis progomis
gerinti.

meti} atgal,

Penkiasdešimt
tik pasiturinčiųjų

tarpe,

be

paprasto mokslo, Vaikai buvo

mokomi

Pianas

ir muzikos.

namuose reiškė šeimos kulturingumą.

Nors ir ilgus metus žmoneliai sunkiai darbavosi, bet gi
dasigyveno to, kad dabar leng

vai gali įsigyti ir automobi

lių ir radio ir pianų.

Esant įvairiems išradimams

t X O O X B
VaD Buren s’5’

DR. T. DUNDULIS

mento

Beetlioveno

Moterims, kurios kenčia nuo šir
;Lake, pirm. p. Sudeikienė ir dies
py kimo, arba taip vadinamos i
"rytinės ligos”, šis paprastas būdas į
KonserVatorijo^ent^v^^en®-

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

Town of Lake. —

Moterį}

Sųjungos 21 kp. mėnesinis su

įvyko 13 d. rugp.

skaitlin

buvo

Susirinkimas

gas. Prisirašė prie kuopos vie
na narė, Ona Vaznienė.

Ponia M. Paukštienė prane

105 W. Adams St. Rm. 2117 šė, kad buvęs šeimyniškas iš
važiavimas pavyko da ir pei-

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

no kuopai davė.

Telepbeae Roosevelt BOSO

Paskui M. Paukštienė darė

S lkl B ryte Tel. Repub. 8000 pranešimų iš Apskričio
Sė
t

y.-r .-rb- r-’irt vt, tlv*.... =

JOHN KUGHINSKAS

rinkimo, kuriame

LIETUVIS ADVOKATAS

kad sųjungietės prisidėtų dar

Arti Leavitt Street

bu prie 25 metų parapijos ju-

Telefonas Canal

v.

Tel. Wentwortb 3000

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

į

PASITIKĖT! LIKIMU
reiškia statyti save pavojun.

su parapijos komitetu išrink,

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
ta komisija: M. Paukštienė, M.
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- Sudeikienė, B. Martišienė.
mis nuo 9 iki 6.
Pasirodė,

Kodėl nuolatai bijoti gaisro ir ap
vogimo, kuomet išeini iš namų?

kad serga sųjun-

Jūsų bonams, dytams, apdraudos
polisams, apsivedimo ir gimimo liudymams ir kitokiems svarbiems dokumen
tams ir daiktams saugiausia vieta yra
mūsų b,anlce safe deposit box.

gietė p. M. Paugienė. Ja aplan
kyti apsiėmė M. Sudeikienė, B.

JOSEPH J. GRISH

Bartkienė.

(Juozai J. Grišius)

Išrinkta delegatės į Federaci

4631 Š. Ashl^id Avė’ (2 lubos)

jos Kongresų M. Paukštienė,
Nutarta rengti arbatėlė su >
išlaimėjimu. Tame darbuotis J

išrinkta komisija; M. Pankštie '
nė, M. Sudeikienė, L. Venske-1

J. P, WAITCHUS
N. Dearborn Street

^ai palikta sužinoti

išvažiavimų į Jackson parkų
ir tam išrinkta komisija; L.

Central

6926

Central

Venskevičienė, M. Sudeikienė,.

F. W, CUERNAUCKAS

J. Čepulienė.

ADVOKATAS

OOWH AT

’rltalkyme akinių dėl visokių akli

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. C. Z. VEZELIS

A

ovp VUktino e«rm.tb
t—f
MJ.TM

Flsher
OO VA Mtad Tt> .
TEUU
fMtJV

ITAMiUtAO.
-____ DiCnlOEt' !

t

,i

1401

DR. V. A. ŠIMKUS \
Gydytojas,

Chirurgas

ir Akušeris

Valandos: Nuo 2 __ 4 P. P.
7—9 vakare

It RUSIJOS

»

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

Gerai lietuviams žinomas per 28
metus kaipo patyręs gydytojas. Chi
rurgas lr akušeris.
4

5

'---------------------------------

Tel.

Canal

8338

DR. O. I. BLOŽIS
DENTIBTAB

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt Bt.)
Valandos: Nuo 8 Iki IS ryto
nuo 1 iki 8 vakare

Gydo stalgias
Ir chroniška* 11gasvyrų. moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray tr kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

__

1025 WB8T 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų ir
nuo t Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofise Canal 3110 Kos. Ko. Rkore
2238. arba Randolph 6800.

M£ HfcHMe.ft.Htn,

' , (mm’t seeM
1F0HHM SHKtr PoK

DR. HERZMAN J

LIETUVIS DENTISTAS
akinių

Pa thought Citronem v>us a comtc arusi t

(f ,TZZt PeinrtO
” «M«>eri
| Fanojs Mnsr e.r(JonE et, -------------------

Boulevard

Offico Boulevard 7042

Platt Bldg., kamp. 18 st 2 auU
Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:10 ryto lkl 8:20
karo. Seredomia nuo 8:20 lkl 11
ryto. Nedėllomis nėra skirtų
valandų. Room 8.
Phone Canal 8888

HAulS

Tel.

3343 SO. HALSTED STREET

DENTISTAI

gietės nieko neveika. Jos dir

Telefonas BOULEVARD 4600

*-4,

DR. A. J. BERTASH

Bank

Biržos Bankas

4729 S. Ashland Ąve.
SPECIJALISTAS

25 METU PATYRIMO

TRUSTINE KOMPANIJA .

Valstijinis Bankas

Chirurgas

Nedėllomis
Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—
po
pietų: 7—8:80 vakaro
Nedėiiomis 10 lkl 12
'
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
TELEFONAS MIDWAY 2888

Tel. Boulevard 7589

1801 South Ashland Aven

fc.Mn<aosr Oho? ahp

SįL

DR. S. A. DOWIAT

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Gydytojas lr
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki ■
i
12 po pietų.
REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi.
4712 S. ASHLAND AVĖ. Tel. Cicero 2888

1110 West 35th Street

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
ba, juda kaip tos bitutės.
Nuo 9:30į iki 6 vai. vak.
Valio, 21 kuopos sųjungie
LecaJ Office; .1900 So. Union Ava
Tel. Roosevelt 8710
tės.
Eglaitė.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak

I

DISTRICT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

Kas gali sakyti, kad sųjun

Ralslng the Family-

DR. H. DARTON

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6688

Palengvins akių įtempimą
h
Gydytojas ir Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karštį. Atitai 6558 SO. HALSTED STREET
1821 SOUTH HALSTED ST.
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Valandos. 11 ryto lkl 2 PO pietų
regystę.
6 lkl 8:30 vakare
' ----------------------------- -------------- L--------Prirengiu teisingai akinius visuose
OFISAI:
|
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
mas su elektra, parodančia mažiau
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
sias klaidas.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2451
r»
* . ’ •$
Speclalė atyda atkreipiama moky
Perkėlė aavo ofisą po numeriu
klos vaikučiama

Subatomis — VISĄ DIENĄ — nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

MANUFACTURING

*

Rez. Tel. Stewart 81914

dienų ir,

Room 928
Tel. Franklin 4177
vietų.
Nuo 8 lkl 9 vakare
Nutarta suruošti šeimyniškų
63 E. 107 St, Kamp. Michigan Avė.
Tek Pullman 6950

Telephone

Atdara Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 vai.

vičienė, B. Kalvaitė, M. Mar
tišienė, J. Čepulienė. Komisi- f

ADVOKATAS
Nuo 0:80 lkl 1 vai.

127

Ateik ir aplankyk mūsų banko Safe
Deposit Vaultus ir įsitikink, kad yra kvai
la “likimu pasitikėti”, kuomet pilniausias
saugumas atseina pigiau, negu lc dienoj.

M. Sudeikienė.

Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
• 516 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

DR. S. BIEŽIS

DR. VAITDSH, 0. D.

ibilėjaus vakarienės. Susižinoti

2552

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. A. ROTH

A. Skrypkos,'

2221 West 22nd Street

’

DR. A. J. JAVOIŠ

susi-;

daugiausia

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėiiomis lr seredomia tik
iškalno susitarus

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių
tai žino ir tą pataria žymiausi spe
2436 West 69 Street
cialistai. Prirengk biskutĮ susmulkin
Vai.:
9
—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
Ofisas ir Laboratorija
to ledo — sakysim vynini stiklelį.
v.
v. NedėlloJ susitarus.
Užpilk ant jo arbatini
šaukštuką
Ir X-RAY
| Phillips Milk of Magnesia. Palengva
2130
WEST
22nd STREET
gurkšnok
iki
išbaigsi
arba
iki
blogu

sakoja apie Sesučių Prancišmas visiškai praeis. Retai priseina
CHICAGO
j kiečių gyvenimų. Sako, Vie dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
skaudėjimą artą tąsymą vemti.
nuolynas naujas, bet daug da
4601 South Ashland Avenue
Phillips Milk of Magnesia
turi
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Lafayette 6793
Telefonas Boulevard 7820
ko trūksta. Ragino visus rem priešrugštinių ypatybių tr jis teikia
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo,
Tel. Kenwood 5107
Res. 6641 South Albany Avenue
ti, kiek galint, šv. Pranciškaus surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet
Tel. Prospect 1930
tikrai liuosuojanti veikime užtikrina
i nuo 9 iki 11 vai. ryte; Valandos 2-4, 6-|8 Nedėlioj 10-12
Vienuolynų.
regulerį vidurių išvalymą.
Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia
6 iki 8 vai. vak. apart
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.
Skyrius žadėjo daugiau vei rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
I
t
šventadienio
ir
ketvirtadienio
mo laiku.
Ofiso Tel. Vlctory 6893
Office; 4459 S. California Avė.
kimo rodyti.
Su kiekvienu buteliu Phillips Milk
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Nedėlioję pagal sutartį
“Bunco party” įvyks 28 d. of Magnesia eina pilni nurodymai
jo daugybės vartojimų. Visose aptie
rugpiučio pas skyriaus pirm. kose po 25c. ir 60c. Reikalauk tik OPTEMITRISTAI
rosios, daktarų užtikrintos per bO
p. Račkauskienę,
4458
So. metų,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
"Milk of Magnesia" buvo Chas.
Francisco Avė.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
II. Phillips Chemical Kompanijos S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vaiku lr visų chroniškų ligų
Kviečiame svečius atsilan V. registruotas vaizbos ženklas ir jo
X — Spinduliai
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
kyti
Rėmėjas.
Ofisas
2201
West 22nd Street
1875.
arti 31st Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6121
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet,
Rezidencija: 6640 So. Maplewood]
į
7-9 vak. Nedėiiomis ir šventadieniais
Avenue
Tel. Republic 7868
10-12.
Valandos 1 — S&7 — 8 v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
C

svarstyta Seimo reikalai.
Po to buvo pakvietimas nuo i

klebono kun.

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėlioj pagal susitarimą

A. L DAVIDONIS, M. D.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 21
KUOPOS DARBUOTES.

sirinkimas

TelephOM Randolph 6727

DR. R. C. CUPLER

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESUĄ

ADVOKATAS

< ADVOKATAS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. RAČKUS

to kur kas mažiau.

(John Detydziunas Borden)

Ofiso Tel. Vlctory 3687

DR. S. A. BRENZA

DR. A. L. YUŠKA

ten ir žmonės švelnesni ir pik

JOHN B. BORDEN

1939

į Cascade, Wis. Ten pas gimi- ; gydytojas m chirurgas
Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374
Brighton Park. — Sv. Pran
tiek kamuoties, kaip kad se
Įnaičius turės “good time”
’ ant Sulte kO*
1678
Mllvaukee
Avo.
ciškaus Seserų rėmėjų 2 sky-^*^*^
Tel. Brunsvrick 0634
niau. Taigi turėdami daugiau
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 iki 3
rius laikė susirinkimo 14 d.
Valandos.- nuo 2 lkl 7:80 vai. vak.
dieną, tr 6:30 Iki 9:30 vakare
galimybių ir laiko, reikia tik
3133 S. HALSTED STREET
X Juozas Misevičius taiso kasdien. Nedėllomis nuo 1 lkl S vai.
rugp. Susirinkimas buvo labai
po plotu.
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Antras ofisas lr Rezidencija
naudoties tuomis progomis.
skaitlingas ir dėlto padaryta savo namo frontų po num.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
Radio ir gramofonas supa
2200 W. 22 st. ir prirengia
daug naudingų nutarimu.
Ofiso Tel. Canal 2118
Antro Of. Vai.
žindina mus su įvairiais mu
Nuo 3-6 po
i1
Namų Tel. Lafayette 6688|
Pirmiausią nutartą sureng- moteriškų skrybėlių krautu
Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Midway 5512
J
zikos kuriniais ir sukelia mu
pagal sutartom.
muzikos tt “Bunc0 party
ir polnu vei, kur bus galima rasti vė
sų vidujinius prie
1
j pasiųsti pianų Vienuolynui, liausios mados skrybėlių, net
jausmus. Bet, idant pilnai su
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vlrglnla 0380
OFISAS
kurį p. Stasulanis dovanojo. iš Paryžiaus.
Oakley Avenue lr 24-tas Street
prasti ir atjausti muzika, rei
Telef. Canal 1713-0241
'P. J. Stasulani, kaip žinome,
1900 S. HALSTED STREET Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
kia jų studijuoti.
turi muzikalių daiktų krau
NAMAI:
lr Ketvergais vakare
Jeigu patiems ne buvo ga- j.
GYDYTOJAS,
tuvę, 3236 So. Halsted Str.
4193 ARCHER AVĖ.
limybių išmokti muzikos, tai
CHIRURGAS
Patariame visiems paremti ge
Valandas; prieš pietus pagal sutarti,
nors duokite progų savo vai
IR OBSTETRIKAS
i Namuose 2-4 po piet, ofise 4-8 ▼. tr,
ros širdies biznierių.
kučiams jų pažinti. Lai musų ‘
Gydo staigias ir chroniškas ligas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vyrų, moterų ir vaikų
Susirinkiman
atsilankė
svejaunimas mokinosi dainuoti ar
Tel. Hemlock 8161
Ofisas 2403 W. 63 Street
DARO OPERACIJAS
groti ant bile kokio instru- ,čių iš trečio skyriaus, Town of

ADVOKATAI:

11 So. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
> Tel. Vlctory 0 562
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
Pėtnyčloa

Telefonas Boulevard

jau nereik

ir pagerinimams, kaip darbe, .
Ponia Sudeikienė nesenai
je mokslo metas prasidės tuoj
!po “Labor Day.” Namuose, lankėsi Šv. Pranciškaus Vie
Ikur skamba dainos ir muzika, nuolyne ir daug mums papa

A. A. OLIS

i

Tel. Bmnevrlck 8634

DB. A. J. OUSSEN
Lietuvio Dentistas
1671 MILWAUKEH AVENUE
Valandos; 8-13, 1-8, 6-8:88
■ekmadlenlals lr trečiadieniais
pagal susitarimą.

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

Tel. Lafayette 6836

DR. J. A. PAUKŠTYS
. IbJt-ĮtNĄĮĮONAt CARTOOM

CO W Y £ 73

DENTISTAS Z-BAY
<193 Archer

Avbbubb

——------- ----- —-

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieni
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dieną,
Nuo 2 iki 3 po pietų.

■mukę
o» nos

X

Trečiadienis, Rugp. 21 d., 1929

tuvių parapijos klebonas, at pinas energijos tęsti darbų. O j^dasi prie So. Halsted ir 35 sts. važiavime pareikšta, kad prę- Reinklte tuos Profesionalus
vykęs į Federacijos Kongresų. darbo turi nemažai. Mat reikia pastatytas lietuvių pinigais, o hibicija yra politinis “futbo- ,Ir Biznierius, kurie garsinasi
reikalus pastatymas atsėjo apie pusę liūs” ir todėl suvažiavime tas dienrašty] “Drauge”.
X Atvyko taip-gi Kongre- aprūpinti kelionės

C H t C A G O J E

išvyksiančių į milijono dolerių.
kitos. Kadangi geros šeiminin san iš Rockford, Ilk, kun. V. ekskursantų
klausimas visai nebus liečia
Petro ir Lietuvų Baltic America Line
Teatrų parendavojo Rėčkas mas.
kės išrinktos vesti restoranų, Kulikauskas, Šv.
Bros. ir Simidalis Co., kurie
tai didelės kompanijos yra pa- ^Pauliaus lietuvių parapijos kle Estonia rugpj. 31 d.

Ziniu Žinelės

daiktų, bonas su trimis

X Brighton Parko lietuviai- žadėjusios valgomųjų

dzūkeliai politikieriai — An-iB. Janusas, duonos ir pyragų atstovais.
X Altorių
tanas Vabalas su žmona Sta kepėjas, 2535 W. 43 st., Mu-

Į tų pat vietų buvo nuvykęs jau turi teatrus Įvairiose Chi
[Jonas Baltutis ir gerb. kun.
cagos dalyse.
dr-ja Al. Baltutis Marųuette Parko
Lietuviai tfį teatrų
turėjo

organizacijų

puošimo

nislava, Antanas Radziukynas tual Sausage Co., 3247-61 W. pereitame sekmadienyje iš- lietuvių klebonas. Gerb. kleboir westsįdietė biznierka A. Ka 47 st., jau pažadėjo dovanas. rinko Seiman įgaliotiniais ku- nas sugrįš šios savaitės pabai.nigų J. Baltrūnų
ir
evų*goj.
minskienė buvo išvykę su nau Mutual Sausage kompanijai
Šiaulienę. Nutarė Aušros Var- j
X M. Jasnauskas, D. L. K.
ji Conimodore į tolimus kraš dirba lietuvis, išvežioja orde
tus. Aplankė gimines Pitts- rius ir mandagiai patarnauja tų parapijos bazare, kuris pra- Gedimino Spulkos pirminiu-

burge, West Virginijoj ir ki Romanas Preėinauskas ir kiti. sidės vienuoliktų rugsėjo, tu kas, Jonas Krūmas, Aušros
X šv. Jurgio par. uolieji vei rėti savo būdų ir tų reikalų Vartų vyrų ir mot. dr-jos katur. Turėjo geras vakacijas.

progos pamatyti vaidinimu pa
21. — Miškuose praplitę gais
sigrožėti pereitų sekmadienį.
rai Pacifiko pakraščiu grasi
Į trumpų laikų noriu par
Kas tik ten buvo tas sako,
na kai-kuriems
miesteliams. duoti 2 flatų namų geroj vie
kad tas teatras yra tikras BriIš kai-kurių moterys su vai toj West Sidėj priešais Aušros
dgeporto papuošalas.
kais jau paimtos į nepavojin Vartų bažnyčių. Savininkų ma
gas vietas.

trokais, ir visi Stulpinui pasidarbavus buvo
skaitlingai atsilankys į pik surinkta ir išsųsta į Lietuvų
drabužių nukentėjusiems nuo
nikų.

ti patarnaus

nederliaus žmonėms. Kaikurie

X

Apaštalystės

Dr-ja

iš

Brighton Parko sudarys “Dr

augo” piknike šaunų restoraną, kurį galės įvertinti tik jin

aukuodami drabužių

savo

lus užrašė

pundu-

giminaičių

adresus su viltim, kad komiLietuvoj pasirupins tuos

atsilankiusieji .Restorano ve- pnndu|us
dėjos p-nios Eva Rudienė/(ama Ju viltis

adresa..
nennėjo nie_;

Morta Anužienė, Gotantienė ir kais.

S. D. LACIIAMCZ
Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
tuvėse kuopiglausia
Reikale meldžiu atsl8a.uk ti, o
maao
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt ISIS
arba 2516
>814 W. ZSrd Place
Chicago, I1L

WEST SIDE RADIO.
X

Pirmadienyje

•Vartų

klebonijoje

Aušros
apsistojo

Česna iš Sioux

City, Iowa, šv. Kazimiero lie-

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa'
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų lidlrbystės.
OF.’SAg
668 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
SKYRIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 40 8 8

go” piknikų’ ir parapijos bazarui parveš gyvų ir negyvų

vietų be skirtumo didumo pa

Kų tik iš spaudos išėjo se- rapijos. Reikale
kreiptis į
kanteji veikalą:

kautieji veikalai:

“DRAUGO” PIKNIKO
KOMISIJOS.
Visose kolonijose

F. BUDRECKIS
2322 West 23 Place

malonėkite

(14-21)

“Draugo” Redakcija
Del geriausios rųSles
*lr patarnavimo. Saukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

1. Viltis, Mišram Chorui 20c.

2. Tėve mūsų (Pater NOster)

dovanų.

Kaina $6,500.

PIGIAI PARDUOSIME.

ČIAMAS

Pranešu visiems savo drau
gams, pažįstamiems ir visiems

Wis., ru- lietuviams, kad aš nupirkau
susitvėrė gp’ 2L “ Kolumt>o Vy4i” sn‘P- Hashtasko vyriškų ir
MILAVAUKEE,

"
! Išsirenduoja flatas iš 4 kam

moteriškų drabužių krautuvę.
Taipgi laikysu vyriškų, mo

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1188

AUGUST SPECIAL
Geras varnish ku
______
ris džiuna j ke
turias valandas..
Galima
vartoti’
ant
medžių
lr
fliorų arba kllJonkų. Duodame LKW|K-COTF
trijų colių bruSj
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai 23.00 Gal.
St. Louis
“Dutch Boy”
white
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Turpentine ............ .... 80c. gal.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS

teriškų ir vaikų čeverykų.
Numažinu kainas 1-3 ant
Taipgi išsirenduoja forni4414 So. Rockwell Street
šiuotas kambarys vyrui. Kreip visų daiktų.
Chicago, HL
North Side. — M. K. R.
Kviečiu atsilankyti ir per
tis
vakare
nuo
6
Vai.
,
.
.v v. .
. čius. Jonas Atrašjievičius, Al.
Telefonas Lafayette 46891
Centras rengta įžv^avmų , šinknna8 ir JoOT8 MatlBevi.
sitikrinti apie kainas pirm
* A. RIMKUS
'Marijonų ūkį. Tai bus paskuĮVAIRŪS
negu kitur eisi.
917 West 33 Place
čius; Brighton Parke — dvi
tinis šįmet išvažiavimas
čigonės, Ant. Stankus, barbeDarbo dienoje (Labor Day).
ris Juoz. Koncevičius, Juoz.
4903 W. 14 St.
Cicero, IU.
Visiems northsidiečiams pa
Rupšlaukis, Jonaa-Zepaltas ir
Buvęa vodėjaa Bridgeport Palntlng
(aname t» <hen» nuvažiuotu jkontraktorius Jef. Baltikaus*
Hardware Go., dabar perėmė vizą
I Per visų rugpiučio (August)
blznj | savo rankas lr duos visose 81o
Sako grybų mėgėjai jau galės •
M
tte Parke _ Ju0.

bari4 šeimynai.

CARL CLORAS

Simpatiškas
Mandagus

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

A. MASALSKIS

Tel. Yards 1741 lr 1742
4447

Musų patarnavimo*
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me lftlaidų užlaikymui
įkyrių.

r»lr
” T IfOtirvA ' '
vėliau r\O
paskelbta
“Drauge

•nk k 1 «r* vi

3307 Auburn Avenue

SKYRIUS
So. Fairfield

Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.
Patarnavimas
visose
Chica
gos dalyse lr
prlemlesčuoee.
Grabai
pigiai
net už $25.
OFTSAS

Avenue

SUGRĮŽO IS VAKACIJŲ.
P-nas Povilas Baltutis buvo
išvykęs vakacijoms į Vedron,

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 8201

grįžo pirmadienio vakare. Su

III. į St. Joseph Resort.

Su

grįžo pilnai atsinaujinęs ir ku

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDtJAS

Kampas 46th lr Paulina Sta.
Ttl. Blvd. 5208
Nulludlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs.
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai.
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
tykai.

UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley LIc.
Koplyčia Dykai
Canal

3161

408889

Telefonas Yards 1188
Rocktvell

St.

Vtrglnla 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

E Z E R S KI
LIETUVIS GRADORIUe
Ofisas:
44*8 S. MAnSHflEI.D AVENUB
T®L Boulevard 917 7
............................... .....

šepetį dykai.

2325 So. Hoyne Avė.

Market vedėjas su savo unijos

Telefonas Canal 6850
4• ' ■

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

graborius Skudas, Jonas Pan-

Ona

Savininkas R. Andrelitmas

veizdos par. — Ant. Grišius,

Ciceroj — Pav.

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dalįktų. vėllausloz mado*
I radio. planų rolių, re
kordų Ir tx
Talaaa
laikrodžiui lr mualkoa
lnstrumontua.

(nlrė rugpj. 19, 1929 m. 7:50
vai. vak. 2 metų lr 10 mėn, am
žiaus. A. a. Luclllja gimė spa
lio 2, 1926, Chicago, Iii.
Paliko dideliame nulludlmo
motiną Oną po tėvais Juosaltaltė, tėvą Joną brolj
Alfonsą,
grandmother Magdeleną
Juo
zaitienę, 3 dėdės Joną, Juozapą
Ir Martiną, dvi clocee Marijo
ną Ir Šėlimą lr gimines.
Kūnas pašarvotas 4069 South
Sacramento avė. Laidotuvės Jvyks ketverge rugpj. 22 d. 18
namų 8 vai. bus atlydėta j Ne
kalto Pr. bažnyčią, kurioj jvyks
gedulingos pamaldos ui velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta | ftv. Kazimiero kapines.
Nuoilrdžla.1
kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti" Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Tėvai, Rrottukae. Gmndmother,
Dėdės,. Cfoce-s Ir Giminės,
laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkls. Yards 1741.

Janušauskas, graborius Syrewicze, Lietuvos Vengras ir Ma

riampolės Kupčius su Sore,
Melrose Parke - Jo. Žvirblis,

R . ’C. A. Radiola 46

Petras Gūdžius ir kiti; Rase-

lande — M. Misiūnas,

Račkauskas,

$179

Kaz.

R. C. A. Radiola 44

V. Kaušila, M.

$11O

Šlikas, J. Ramanauskas ir ki
ti; West Pullmane — Zigm.

R. C. A. Radiola 66-

$225

Gedvilas, A. Sųscilla ir F. Savičienė.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS

ATSIDARO ŠIANDIE.

Išgirskite ir pamatykite pas:

Bridgeport. — šiandie, rug

piučio 21 tL Ramovos Teatras

atidaromas bendrai

publikai.

JOS. F. BUDRIK,
3417/1 So. Halsted St.
Tel. Bonlevard 4705

2650 West 63rd St. Chicago.
Talafonaa

HEMLOCK

888*

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams,
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NA8H “400“. kart*
vadovauja
pasaulyj*
autortioblllų
vertybėje.
Mes
telkiame
visiem*
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales rulmls atdaras
vakarais Ir lventadlsnlala.

BALZEKAS MOTOR
SALES,

4030 Archer Avenne
TeL Lafayette 2082

Šiandie to teatro durys atsi-

'daro 1:15 vai. po pietų ir pro
gramas susidės iš “The Dej
sert Song”, kars eina geriau- [ '

siuose teatruose.

Teatras, kaip žinoma, ra

72<l

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorlos
Statau įvairiausius namus prieinami
kaina.

7217 S. California Avenne

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

ir Vladas Brazai; Dievo Ap-

Putrimas, Juozas Mockus, A.

LUGILIJA
PAUKŠTUTĖ

Vlctory

Telcf. Hemlock S524

čius, Petras Sriubas, Monika

Budvitienė,

A. I A.

t

Chicago, HL

Vincas Nausėda, Ant. Bacevi

Palnters 4k Deoorators
J. B. Ramanclonls, savininkas
TeL

J. BALSEVIGIS

kas geležinių daiktų krautuvės
savininkas ir Kaz. Būras Meat

HARDWARE PAINTS
A WALL PAPER

3147 So. Halsted Street

Pristatom visur.

Kamins-

kauskis, Juoz. Puplesis,

I. <1. ZOLP

710 West 18th Street

832S South
Halsted R t

thers Wliite Lead, tas gaus
4 colių grynų Chinijos šerių

*

nas Belskis, Jurgis

Rap.

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

BUTKUS
SI

vėj 100 svarų Hammer Bro

kontrakto-

darbininkais. North Sidėj —

1650 West 46th Street

A. PETKUS

nas, Pr. Smilgius,

mėnesį kas pirks musų krautu navimą.

Kasparu.

•

ko

plyčia dykai.

Atkofiunas> K

Geresnis ir Piges- nepasilikit namie, o neturin- rius Gricius ir Telšių Plium
nis už kitų patar- tieJi Sali traukiniu nuvažiuo
pis su Raseinių Magde. Town
ti. Kuriomis.valandomis iš ku
navimas.
, v.
A
......
,of Lake — Kajetonas Kavar„j stočių traukintai eis bus bro|iai KinHnai> Pra.

Didysis Ofisas:

GRABORIUS

J. S. RAMANCIONIS

NAUJI RADIOS.

blsnlo Sakose pirmos klesos patar

4605-07 So. Hermitage Avė.

So.

su dovanomis sugrįš į “Drau

užimtų

PRANEŠIMAS

—- tiek ir tiek grybnj prisirinktu
Visi turintieji automobilius
—

Phone Bonlevard 4139

4424

riešutaus ir

žinantis savo amatų

gerai

kontraktoriai

J. F. RADZIUS

Vlctory

grybaus,

komisijos, kurios rūpinasi, kad
! Valstybės gynėjo padėjėjas,
kuogeriausia pavyktų “Drau[grįžo iš atostogų ir pradėjo ' IŠVAŽIAVIMAS Į MARIJOgo” rudeninis piknikas. West
jeiti Savo pareigas. Atostogas į
NŲ ŪKĮ.
Sidės komisijon įeina Juozas
praleido Spooner, Wis
Dabrovolskis, Nik. Karlavi-

kun. Jurgis

Nauja, graži

džios,

V. X. MEDONIO

ryto iki 2

vai. po pietų.

VARGONININKAS

20c. Kotelis, ruimų namas, 54 išX Marąuetteparkiečiai jau
SMARKIAI RUOŠIASI.
3. Sveika Marija (Avė Maria) fomišiuoti kambariai. Restora
dabar tariasi ir pienuoja va
20c. nas, iee-cream parlorius. Biz
žiavimų į Marijonų farmų
North Side. -- Prie “Drau
Virš minėtus veikalus gali- nis išdirbtas per 45 metus.
Darbo Dienoje, rugsėjo 2
go” rudeninio pikniko, kuris
ima gauti;
P. GADEIKp
d.
įvyks rugp. 25 d., Bergmans
Į “DRAUGO” KNYGYNE
1606 So. Halsted Street
X Marąuetteparkiečiai pp.
darže North Side smarkiai
2334
So.
Oakley
Avenue
Patramentai ir p-nia Vasgirruošiasi: platina,
tikietus ir
Chicago, UI.
dienė išvažiavo vakacijoms į
visi kalba apie piknikų.
AVisconsino valstijų. Linksmų
P. K. Šerpetis
sėkmingai
PROHIBICIJOS KLAUSI
atostogų.
tikietus platina. Žmonės perka,
CICERO, ILL.
MAS NEBUS LIE

Ur-uK Cudienė jau
,
,nes. sako, daugiau šįmet pikgavo įs Lietuvos laiškų, ku-1
,
i■.
„
.
.
Iniku jau nebus.
'name rašoma apie gavimų nuo ;■ rn n .
. .
• xi •* ok
,
I Tad-gi, Visi nepamirškit 25
komiteto drabužių pundulo.
rugp.
X Adv. B. F. Mastauskas,
Rap.

GRABORIAI;

valstijų. Jie tenai žuvaus, me

tykite nuo 9 vai.

NAUJOS MUZIKOS

Sugrįžo rugpj. 17 d. Jie daly kėjai šiuo tarpu užimti prisi tvarkyti pavedė komisijai, ku sierius, Rapolas Statkus ir J.
vaus “Draugo” piknike, su rengimu prie parapijos pikni rion įėjo Jeva Šiaulienė, Al Žilvitis iš Brighton Parko iš
Mikšiutė iV
Pranas vyko vakacijoms į Wisconsino
trauks Brighton Parko politi ko, kurs įvyks ateinantį sek bina
kierius ir papasakos apie ke madienį, rugpj. 25 d. Černiau Striaukas.
ha
sko darže.
lionės įspūdžius.
X Šių savaitę Aušros Var
X Pereitų pavasarį J. M.
X Brighton Parko lietuviai
tų mokytojos Sesers Kazimiepralotui
M.
Krušui,
p-nui
J.
J.
biznieriai tariasi paremti ru
rietės jau sugrįžo po atostogų
Elias,
Universal
State
Banko
deninį “Draugo”
piknikų.
rengtis į darbų.
prezidentui,
ir
p-nui
V.
M.
Vieni prisidės dovanomies, ki

Išrendavimui 2 ruimai dėl
2 vyrų. Labai gera vieta,
MIŠKŲ GAISRAI IŠKELIA naujas namas, su valgiu, ar
PAVOJŲ
ba be valgio.
7150 So Mozart St.
SEATTLE, Wash.,
rugp.
2-ras aukštis

J

HKOI.INA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Ijengvomls sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo Ir Taisy m o Namų. Taip ffl dėl atnaujinimo eenų Morgrečlų. Meetf Tarptnlnkan Jam e Inėurance Kompanijoms Ir 8pulkoms.
Inžurlname automobilius namus lr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY
145* West 69th Street
Telefonas Hemlock *050

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Maltavojlmo Kontraktorins
Dalų tr Popleros Krautuvė
$884 B. LEAVITT 8T.
Chloago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tol. Bonlevard *114

M. YUSZKA A CO.
PLUMRIKG A SKATIKO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju ktmgeriausla
44*4 «O. PAULINA

M0RT6EUIAI-PASKUL0S
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,009.0*
»R04 S(. KKDZIK AVENHB
Tsl. Lafayette <78<-4716

