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Katalikai paaaullonya turi kilnu uldavlnĮ, — JneJtl J Šeimynas Ir J vlauoinenę Kristaus mokslą, atnaujinti
tmonlų dvasią. Jėzaus Širdies vleSpa
ta vinį as milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” pad6s Jums tą
apaStaiavlmo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draugą.**

‘'Draugas** atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungaa para
pijas Ir lietuvių kolonljaa “Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tla prletellškl jausmai.
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Graf Zeppelin Ant Ramiojo Vandenyno -1 Ameriką
GAL TIK ANTRADIENIO RYTE
PASIEKS LOS ANGELES
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NAUJA FEDERACIJOS VALDYBA.
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Dvasios Vadas: — Kun. J. Ambotas;
Pirmininkas: — Kun. Ig. Albavičius;
I Vice-pirmininkas: — p-nia A. Nausėdienė;
II Vice-pirmininkas: — L. šimutis;
Iždininkas: — Kun. H. Vaičiūnas;
Sekretorius: — p-nas K. Krušinskas;
Revizijos Komisija: — Kun. D-ras J. Navickas, Kun.
A. Linkus, Adv. J. Grišius.
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Britanija Nenumaldaujama
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Nepaprastos Kiniečiu Komunistų Žiaurybės Ki
nijoj; Kiniečiai Mandžiurijoj Blaško Bolševi
kų Kareivius

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
r

APIE KAROSO SUĖMIMĄ

“GRAF ZEPPELIN”
ATSKRINDA

PASIRODĖ BIBLISTAI

NENORI JOKIO PASIŲLYMO

“Mem. Dampfboot” apie Iš Panevėžio gauta žinia,
Karoso
suėmimų paduoda kad pačiame mieste ir po ar
J. Valstybių karo laivyno leitenantas Willi.ams su savo 1,100 arklių jėgos jūriniu
TOKYO, rugp, 24. — Vo
HAGA, Olandija, rugp. 24.
smulkesnių žinių. Jis dirbęs timas apylinkes vaikščioja tam
kiečių orlaivis “Graf Zeppe — Britanijos delegacija vals-’ or’a*viu (seaplane) “Mercury”. Šis orlaivis bus panaudotas ateinančiose lenktynėse
Eltoj ir ėjo anglų skyriaus tikri agentai, kurie žmonėm^
Anglijoj.
lin” toli jau ant Ramiojo va tybių konferencijoje pranešė,
j bruka dovanai ar už menkų
I
vedėjo
pareigas.
Šeštadienio
ndenyno (Pacifiko).
kad ji atsisako pripažinti vi
pardavinėja įvairias biI, kainų
9
|
Suimta 6 jaunuoliai
MISIOLOGIJOS SAVAITE;
.vakare
jis
pasirodęs
netoli
p.
Skrinda i Los Angeles, Cal. sokį kompromisinį pasiųlymų
,blistų knygas. Tačiau žmonės
LOUVAINE
j
Marąuette stoties policija Voldemaro buto, ten buvo į- nenori pirkti ir imti.
Jei viskas laimingai seksis, karo atpildymo reikale. I Nori
“R.”
i AVest Sidėje suėmė šešis jau- tartas ir sulaikytas. Patikri
jis Los Angeles’s bus antra būtinai gauti sau prigulinčių
iš atpildymo dalį.
L0UVAIN, Belgija, rugp. ATLETINBS PRAMOGOS | nuolius už 'vienos 18 metų nus dokumentus buvo perduo RADO PUSGYVĘ MOTERĮ
dienio rytmetį.
mergaitės kriminalinį užpuo- tas krim. policijai, o jo bute
24. — Šio mėnesio pabaigoje
Iš Tokyo į Los Angeles per
Šiandie
rytoj popiečiais ; limų.
padaryta krata. Ten rasta lai Liepos 29 d. dienos metu
vandenynų yra 5,470 mailių. KINIJA BIJO BOLŠEVIKŲ į vietos Universitete įvy ks sep
Grant parl| r įvyksta atletinės
kraščio “Pirmyn” ir kitokios Mickevičiaus slėny rasta vos
BRIOVIMOSI
tintasis metinis Misiologijos
Dr. Eckener žada tai atlikti
policijos
pj
logos
policmonų
inkriminuojamos medžiagos, iš gyva 19 metų moteris, Elena
______ _
i Savaitės suvažiavimas. VyPAKARTA UŽ VYRO
į 100 valandų. Žinoma, grei
savitarpės
naudai.
kurios galima spręsti, kad jis EvsTavTenė. Ji nugabenta i ifLONDONAS, rugp. 23.
Hausiojį aiaąne misionierių suNUŽUDYMĄ
tas skridimas prigulės nuo opalaikus artimus santykius su goninę, kur suteikta medici
I Siberijos pasienį Kinija vis važiavime tema bus “Apašro vandenyno plotuose.
ATSIMOKĖJO PO
I ITULL, Que., Kanada, ru plečkaitininkais Vilniuje. Be nos pagelba.
daugiau kariuomenės siunčia, daviniui Kliūtys.” Tarp ki“R.’i
Orlaivis Kasumigaura stotį
19
METŲ
to,
pas
jį
rastas
vienas
raš

gp.
24.
—
Vietos
kalėjime
pasuvažiavime dalyvaus ir
apleido vakar 3:13 popiet anot apturimų neoficialių žiMrs. Marie A iau, 42 tas, kuris turėjęs būti dar tų
LENKŲ ORLAIVIS
(Chicago laikas buvo vakar nių. Kiniečių tikslas yra ap- kalbės Avusis Kinijos minis- Pennsylvania geležinkelio opačių
dienų
išsiųstas
“
Pir

teriV pirmininkas Dom Pier- fisui Chicagoj J. M. Nuzum n,cbb aštuonių vaikij, motina,
tuojaus po pusiaunakčio) ir saugoti pasienį.
myn” laikraščiui.
,
•
v
...
saV) v-r0 nužudymų.
Liepos 30 dienų ties dei
Kmija, kaip praneša, bijo ro Celestin Lou, „šiandie Be- iš Claysville, Pa., prisiuntė
pasuko tiesiog i rytus. Jį aki
1
Karoso suėmimas sukėlė di klinija pasirodė iš Vilu
nediktinas
vienuolis.
23
dol.
1
!
Jinai
savo
vyrų
Į
kapus
numis nulydėjo tūkstančiai ir bolševikų briovimosi ant Ba
milionai žmonių. Be įgulos rbino, išilgai Rytinio geležin Louvaino Misiologijos Sa Pirm 19 metų Nuzum pasi-lvar^ susitarius su mylimuoju delę sensacijų ir dėl to, kad atskridęs lenkų orlaivis,
Lefebvre, kurs taipat pa- jis, kaip stropus valdininkas, kridęs i mūs pusę iki G'
kelio.
vaitė dar mažai katalikams vogęs to geležinkelio traukiniu
vyksta 20 keliauninkų.
buvo laikomas nepolitikuojau- nių, apsisuko ir grįžo f1
---------- -------. žinoma, nors kelinti metai u- iš Chicago nuvyko į Philal- kar^as*
čiu.
“R.” Orlaivis skrido 1600
NUSKENDO 5 J. AM. VAL-' žinia didžiai svarbių vietų Mi- pilių. Tad dabar atpildė ko- i
KINIEČIŲ KOMUNISTŲ
RASTAS MOTERIŠKES
aukštumoj.
“J
sijų vadų tarpe. Šių organi mpanijai.
STYBIŲ PILIEČIAI
ŽIAURYBES
LAVONAS
SVEČIAS IŠ RYMO
zacijų įkūrė kun. Lallomand,!
Nubaustas kalėjimu
MONTREAL, Kanada, ru- Jėzuitas, Šventasis Tėvas Pi
LONDONAS, rugp. 24. —
TUŠTI BOLŠEVIi
KENOSHA, Wis., rugp. 23.
Į
Kaunu
atvažiavo
Rymo
Kinijos valdžiai ,Nankinge gp. 24. — Arti Cascade Point jus XI patvirtino ir kardino
KALTINIMAI
Jaunas kanadietis, Harry &aje
vieškelio rastas
karališkojo
universiteto
proautomobiliu
važiuodami
Sou-llas
Mercier
parėmė,
pranešta, kad Hsien Hupeh!
Stewart, 18 metų, kurs Cbi- jaunos moteriškės, Mary Krei fesorius kun. Nicolo Turchi. HARBTNAS, Mam
provincijoj sukilę kiniečiai langes perkasan įvažiavo ir
Metiniuose suvažiavimuose cagos apylinkėse ilgas laikas g%czewski, 22 m. darbininkės,
Profesorius mano Tnetuvoj rugp. 24. — Rusijos;
, ,
komunistai, kuriems vadovau nuskendo penki J. Amerikos
.
dalyvauja {žymieji misionie- vagiliavo, teismo nubaustas į }aVonas. Jinai buvo prapuo.paviešėti
apie mėnesi. Per tų
ja žinomas kraugeris Ilolung. V alstybių pilieciai-tunstai.
riai ir diskusuoja įvairius; Pontiac reformatorijų (vals- jU8į liepos • 27 d. Pasirodo, laikų tikisi surinkti reikalingų valdžia iškėlė kaltin*
Šie galvažudžiai apie 50 žmo
klausimus, tampriai su misio-1 tybinė pataisos įstaiga) nuo kriminaliniai užpulta ir nužuI čia ir kitose Mandžii)
.
(
medžiagų
informacinei
kny

nių sudegino, apie 500 šeimy MAHARADŽA PALIKĘS nieriavimu surištus.
lyse areštuoti ir ka)
vienerių metrj ligi gyvos gal- dyta
gai apie Lietuvų.
DIDELIUS TURTUS
ligi teismo laikomi
nų narius išžudė ir arti 2,000
vos.
Praeitais
metais
namų sunaikino. Apie 20,000
Kun. Nicolo Turchi yra di munistai kiniečių
VALDYBON IŠRINKTI
LONDONAS,
rugp.
24.
—
'dalyvavo
apie
300
misionierių
žmonių pabėgo į apylinkes.
delis Lietuvos draugas ir yra ir su jais nežmoniš
Suimta 3 plėšikai
TIE PATYS
Indijoj mirė maharadža Ad- ir pašalinių. Kuone visos tauparašęs apie jų knygų vardu narna.
Policija
po
vijimosi
ir
sma

hiraj
Ramesbwa,r
Singh
Ba'
tybės
buvo
atstovaujamos.
Tų kaltinimų
KINIEČIAI IŠVAIKĖ
MILWAUKEE, AVis., rugp. j“Nella Lituania independerkaus
apsišaudymo
suėmė
tris
badur Darhanyah. Sakoma
----------------- BOLŠEVIKUS
- Kolumbo Vyčių orga- !nee.” Lietuvos valstybei tik tyrinėjo Vokietijos1
jaunus
plėšikus.
Jų
vyriausias
'
24
buvęs turtingiausias Indijoj.
BELIZE VIKARIATAS
ir atrado, kad sov
G. Finan, 25 metų. Pasisakė 'Nacijos suvažiavime valdy susikūrus redagavo laikraštį
valdovas
ir
palikęs
milžinišj
-----------LONDONAS, rugp. 24. —
į žios kaltinimai nepū
bos nariais išrinkti ligšiol bu “Eco di Lituania.” Lietuva
atlikę
visų
eilę
plėšimų.
Žiniomis iš Mandžiflrijos, ki kus turtus auksu ir sidabru. BELIZE, Britų Hondūras,
neteisingi.
vę. Vyriausiuoju vyčiu palik- profesoriui labai patinkanti,
------------------(Centralinė Amerika, — Beliniečiai kareiviai netoli Man
k
“R.” Mandžiurijos
itas tas pat M. H. Carmody iš i
Karščiausia
diena
čuli stoties užtiko bolševikų 5% VYNAS YRA LEGALIS ze vikariate yra 45,000 gyvelaikoma 338 rusų
i Grand Rapids, Mieli.
-----------ntojų,
kurių
arti
27,000
katakareivius beminuojant Rytinį
jų tarpe keliolika ij
Užvakar Cbicagoj užregis
SUĖMĖ APIE 300 KO
RICHMOND, Va., rugp. 24.! likų. Apaštaliniu vikaru yra truota 93 laipsniai šilumos, Į MISIONIERIAVO 50 METŲ
geležinkelį.
si' laukia bylų.
MUNISTŲ
—
Sam
Picalas
kituome(
iš
į
vyskupas
J.
A.^Murphy,
JeTuojaus juos puolė ir iš
Oro biuras pareiškia, kad to________
uogų
pasigamino
vyno,
ku1
zuitas
CHICAGO IR
blaškė.
Policijos žiniomis, liepos
kios aukštos šilumos rngpiū- HONOLULU, Hawaii salos,
I
S. — Išdalies <
riam paskiau atsirado 5 nuoš
čio 22 d. jokiais metais nebu—— Birželio 17 d. mirė misio- 29 dienų vakare pusiau devi
alkoholio. Sausieji agentai jo PAŠVENTINTA NAUJA vo užregistruota.
SUKILĘ VALSTIEČIAI
sųjungos “Ada- 1 šilčiau.
nierius kun. Paul Raulin, 77 ntų siuvėjų
I
vynų pagrobė ir jį patį pa
BAŽNYČIA
RUSIJOJ
lm. 50 metų velionis misionie- ta” bute Nemuno g. 26 nr. po
traukė tieson. Teismas Pica
licija susekė slaptų susirinki
riavo šiose salose
PINIGŲ KU1
PANA, III., rugp. 23.
Iš Cbristopber Columbus
RYGA, rugp. 24. — Mask las’ų pripažino kaltu.
mų, kuriame dalyvavo apie 30
Žmogus apeliavo ir štai J. Vakar vakare čia Springfiel- garlaivio, šiam išplaukiant į PADIDINO UŽMOKESNĮ žmonių. 26 dalyviai sulaikyti Lietuvos 100 ly
vos laikraštis “Pravda” praicša, kad Nižnio Novgorodo Amer. Valstybių, apirubės a-1 do diocezijos vyskupas Gri ffin Mihvaukee, Cbicagos upės žio- MADIS0NVILLE, Ky., ru- ir perduoti kriminalinei poli Britanijos 1 s1'
pibernijoj prieš valdžių suki- peliacijų, teismas išsprendė, pašventino naujų puošnių šv. tyse šoko į vandenį ir nuske- Į gp. 24. — AVest Kentucky cijai. Suimtųjų tarpe yra 24 Francijos I0C
ę vaisi iečiai. Jie nužudė 86 kad vynas su 5 nuoš. alkobo- Į Patriko bažnyčių, dalyvaujant ndo garlaivio patarnautojas. Coal Co. savo 4,000 angleka- žydai, kiti — darbininkai ir Belgijos 1
nokesčių linkėjus ir kitus ko- lio yra legalia, kol aiškiai ne-J daugeliui kunigų ir tūkstan- Pakraščių gvardija ieško la- j šių padidino užmokesnį 20 tarnautojai. Iš suimtųjų še Italijos-'
nisarėlius.
įrodoma, kad jis svaiginantis, čiams tikinčiųjų.
vono.
nuošimčių.
šios yra merginos.
“R.” Voki< '

i

i

CHICAGOJE

j

kė

šoko IŠ garlaivio
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DRAUGAS

Uelua kasdien. lįakyrua MknuuUcniua
PRENUMERATOS KAINA; Metama —

gana. Apie kokią, galvą čia kalbama ir koks;

Maurice

pavojus jai gręsia?

reikalauja į Francijos ligoni

Gerbiamieji, ta bendroji
P«-

niusų.

.................. r-

-..........
1

Lebon.

Jis atvirai

MEKSIKOS GRAŽUOLĖ

nes grąžinti Seseris vienuoles,

išeivijos

įsiduoti bolševistinei propagan kurios daugiausia už kitus yar jų mums skauda? — paklausite. Aš manau,
dai. Kiekvienas žingsnis sau ra pasišventusios ligonius slau
tų —
ginti ir jiems tarnauti.
kad į šiuo du klausimu teks teigiamai atsa
Amalgamated banka New gojamas.
kyti.
Yorke nesenai sudarė taip “Maskva kiek gy vėlesnė už Dr. Lebon neliečia tikėji
mo. Seserų grąžinimo jis rei
Federacija musų išeivijos galva.
Toks vadinamų “ekskursijų” į Ru- Stalingradą. Tenai galima ma
BeCaktorlus priima — nuo 11:00 iki 18:00 rai.
tikslas turėta jų bekuriant ir jis bendrai kai- sijų. Išvyko skaitlingas žmo- tyti mažiau elgetaujančių žmo kalauja ekonomijos, atatinkabant išlaikyta ar bent bandyta išlaikyti iki nių būrys. Šiandie tas būrys nių. Kituose miestuose nus niumo ir dorovės atžvilgiais.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Anot jo, supasaulintos Franci
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B šiai dienai. Jau, ačiū Dievui, 19 metų kaip keliomis dienomis veikiai ap- kurę žmones praeivius gatvės jos ligoninės jau senai pergy
ji įsikūrė, ir nevienam jos nariui neatėjo no-į leido Rusiją. Vienas dalyvių, sulaiko prašydami išmaldos.
vaL po piet
ro neigti, kad Federacija musų organizacijų' jmoninkas J. Wriglit iš New Imant aplamai, kainos už vis- vena sunkiuosius ekonomiškus
[laikus. Pasaulinių slaugių ar
viršūnių, vadinasi, musų galva. O tos galvos ; Yorko, štai kų apie Rusiją į ką apie keturis ligi penkių
n
(4
kadaise kaip gražios bebūta! Atsiminkime tik praneša:
kartų aukštesnės, negu Ame- patarnautojų išlaikymas branDRAUGAS
“Keturiomis dienomis anks rikoj, ir visokių daiktų koky giai atsieina. Be kitko, pas pa
Lietuvos nepriklausomybės kūrimosi metus
LITHUANIAN DAILY FRIEND
saulinius nerasi to kilnaus pa
V.
Kuomet iš Tėvynės atėjo gandas, kad Lietu čiau apleidome Rusiją ir džiau bė apie dešimtį kartų bloges
A
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
sišventimo savo pareigose,
vai žūt, ar būt; kuomet tūkstančiai savano-giamės taip pasielgę. Nei vie- nė.
BUBSCRIPTIONS; One Year — 98.00. Slz Montba
Aurelia, Colomo, viena gra
kai kad pas vienuoles.
— 91.BO, Tbree Montba — 98.00. One Montb — 7 Bo.
rių
stojo
Tėvynės
gynėjų
eilėsna
ir
savo
ne-[m>j
pasaulio
daly
man
neteko
“
Rusijoj
mažai
yra
trauki

■Kuopė — One ' Year — 97.00, Slz Montba — 94.00,
žiausių Meksikos mergaičių,
Oopy — .01c.
prityrusioms kariauti rankoms taikė šaudy- matyti tiek daug uniformuotų nių arba automobilių, šių pa Jis pažymi, jog neturįs tiks
lo peikti arba kovoti pasauli- gyvenančių Wasliingtone.
Advertlslng ln “DRAUGAS" brlngs bert reeults.
ti į vokiečių, bolševikų ir lenkų organizuotas kareivių ir apsiginklavusių starųjų keletą teko matyti
Advertlslng rates on appllcation.
nių slaugių, arba tuo klausimu
armijas; kuomet musų išeivijoj pasklydo obal- civilinių, kai kad Rusijoj.
Maskvoje. Tai amerikoniškos
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago.
sis, kad reikia duoti Lietuvai paspirties, jei “Į Rusiją atvykau kartu su mašinos. Jais naudojasi tik kelti diskusijų. Tik nori at- padavė savo skaitytojams tokį
ne kuom kitu, tai bent lėšomis, — Amerikie-'skaitlinga “ekskursija”, ko- vieni aukštieji komisarai arba likti tarp tų ir kitų palygini- klausimą: — Kokias moterų
mą, kad kiekvienas pamatytų ypatybes tamsta labiausiai
čių kraujas užsidegė, ir prasidėjo vajai, pas- j kių Rusijon pasiuntė Amalga- jų žmonos.
tuos didelius skirtumus.
vertimi? Iš 17 tūkstančių pri
katinimai, agitacijos, ir tas viskas nesibaigė j mated banka New Yorke. Iš
“Iš Maskvos nuvykome į
Kadangi vienuolės pigiai dir siųstų atsakymų 16 tūkstančių
tik bergždžiomis kalbomis, bet gausiai buvo Stockbolmo garlaiviu nuvyko- K ievą, turintį apie 500,000
ba, tad. aišku, sako Dr. Lebon, skaitytojų pareiškė, kad mo
(Gerb. kun. K. Urbonavičiaus referatas, klojama aukų ant Tėvynės aukuro. Tas Lie-įme į Stalingradą. Vos tik ap- gyventojų. Šis miestas daug kad tada ir patiems ligoniams teris pirmoje eilėje privalo
tuvių — Amerikiečių garbingas žygis daug, i leidome garlaivi, tuojaus susi- švaresnis už kitus, bet skurdo
skaitytas Federacijos XIX Kongrese).
daugiau tektų sviesto ant duo būti gera šeimininkė. Moterų
daug sušelpė Lietuvą, ką ji pati viešai pri- į durėme su žmonių skurdu. Tas pilna.
nos. Daugiau priežiūros ir kit gražumą, aukščiausia Įvertina
“Jei tavo akis šviesi, visas kūnas bus aiš- [ pažino ir mums nuoširdžiai padėkojo.
skurdas spaudžia ryisą Rusiją,
“Nuvykęs į Sebastopolį ra
ko.
vos 50 skaitytojų.
kus; jei tavo akis miglota, visas kūnas bus
Tais pačiais kūrimosi laikais Lietuva pri visas jos dalis. Stalingrade, dome tą miestą lyginai apmi- Anot jo, vienuolės nerenka
tamsus”, — taip yra pasakęs Išminčius. Tas
stigo inteligentų. Tuo metu jos inteligentai IMaskvoj, Kieve, Sebastopoly, rusį. Jalta, kitados puošnus ir nei lobių nei nereikalingos
pats tinka ir žmogaus galvai. Jei tavo galva buvo visur išsisklaidę. Daug jų buvo RusiJJaltoj ir visur kitur susiduria puikus Rusijos rezortas, taip
NAUJA FEDERACIJOS
sveika, visas kūnas bus sveikas, jeigu galvą joj tarnaujančių kariuomenėj ar civilėj tar- !”ia yien tik su žmonių vargais pat nešvarybių paliestas. Ju aukšto atlyginimo. Tos, kurios
VALDYBA.
tikisi aukštojo sau užmokesskauda, visam kunui nėr kur dėtis. Tiesa, karir
skurdu.
ros
pakrašty
daug
žmonių
nau
nyboj. Kiti mokėsi užsieniuose, daugiausia
nio kitam pasauly, yra geriau
taifc galva sveika, bet kūnas serga. Tečiau
Federacijos Kongresas šau
Šveicarijoj. Jiems reikėjo užbaigti mokslas Kada mes Stalingrade ga- dosi. Visi plikutėliai.”
sios vargstančios žmonijos gevisokios kūno ligos prie sveikos galvos bent greitu laiku, kad pasitarnauti Lietuvai už-jvonie vietos vienam viešbučių,
niai pavyko.' Padaryta daug
Taip liudija apie padėtį Ru
kiek yra pakenčiamos, nes galvoje yra visa pildant jos valstybinį aparatą. Tie mokslei- j[negalėjome Įsivaizduoti, kaip sijoj tas, kurs ten yra bu radėjos, pareiškia tas gydyto svarbių nutarimų, kuriuos vė
jas.
kontrolė: jai paliepiant, ir kantrybės ir iš viai šaukėsi pagelbos. Nuvargusi dėl karo į žmonės gali gyventi tokiose ne vęs ir tai visa matęs.
Pagaliau jis pažymi, kad kai liau paskelbsim. Kongreso ei
tvermės atsiranda, ir kuomet sveika galva, Lietuva negalėjo jiems nieko pagelbėti. Jie į švarybėse. Viešbuty
gos aprašymo nespėdami to
mano
žmoguje yra vilties pagyti. Pagalios, kad ir kreipėsi į Amerikiečius, ir čia Tautos Fon-I kambarys buvo sujungtas su REIKALAUJA GRĄŽINTI kurie Francijos miestai savo liau tęsti, pranešame tik, kad,
ligoninėse jau turi vienuoles.
ligos spaustų žmogų per ilgus metus, tai das bei Federacija parodė savo gausų nusista- [ kitu kambariu neužrakinamoVIENUOLES.
Kiti darbuojasi jų gauti. Tik baigiant Kongresą, į Federa
turint sveiką galvą, vis gi galima įsigyti su tymą moksleivių šelpimo reikalais. Gal ju pnis durimis. Kada reikalavau
cijos centro valdybą išrinkta
siraminimo, kad liga tai žmogaus turtas dva daugelis mus tuomet išnaudojo; gal didžiuma [duris užrakyti, viešbučio už- Paryžiuje leidžiamas radikk reikalingas aiškus valdžios šie asmenys; Kun. Ig. Albavileidimas.
siniu žvilgsniu, ir tas įsitikinimas padeda negrąžino Federacijai suteiktosios jiems iįąsšjvaizda atsinešė, vigui ir uz- lų laikraštis
Oeuvre”,
Smagu girdėti, kad protin čius, L. šimutis, kun. H. Vai.
-žmogui kentėti didžiausius sopulius su ramy kolos; gal buvo padaryta netikslių žingsnių į kalė duris.
kurs remia priešHkybinį Her- gesni franeuzai liberalai pa čiunas, p-ni A. Nausėdienė, p:
be ir net su džiaugsmu.
K. Krušinskas, kun. A. Lin
tame reikale, bet čia jau ne musų kaltė. Tau-i “Svetimšalis keliauninkas rioto nusistatymą, padėjo ne galiau ima susiprasti.
Bet vargas žmogui galvos netekus. Jis tos Fondas bei Federacija atskleidė savo pla-jRusi3°3 £ali tik tai visa ma- paprastą straipsnį, kuriuomi
kus, kun. J. Ambotas, kun. dr.
įuomet lieka be vado. Žmogus neturįs tiks j čią ir karštą širdį Lietuvos visuomenei, ir tie' Lyti, kas naudinga sovietų susidomėjo ir patys aitriausi Kokias moteris anglai labiau J. Navickas ir adv. J. Grišius.
ią proto yra sunkenybė sau ir kitiems, ir išaikvoti pinigai grįžo Lietuvos naudai. Ame- j valdžiai. Kaip tik spėji įeiti į katalikų priešai. To straipsnio
siai brangina.
Kongresas iškilmingai baitios naudos iš jo nėra. Tampa tik žalia , rikiečių pinigais tapo išauklėta daug lietuviš-' Rusi.ią, tuojaus verčiamas pa- autorium yra gydytojas, Dr. Vienas anglų savaitraštis i gūsi, reikšdamas didžiausios
žiaga, kuiią kitas išnaudoja. Le geios įos inteligentijos ir tuomi sušelpta vystymą-: padėkos gerb. kun. H. J. Vai
os negalima išlaikyti nepriklausomybės Ris
Mnnntė:
r.btnv
n
«
i
sis jaunutės. Lietuvos Valstybės, patiekiant jai į godžiai norėjo pagrobti Lietuvą ir nepalikti įtarimo šešėlį ant visos Tautos Fondo ir Fe čiūnui už taip šaunų kongreso
nka vergauti gudresniems. Taigi didžiau ' visokios rųšies inteligentų. Sukilo nemaža kri-Į joje nė žymės katalikiško tikėjimo. Jų elgesys deracijos darbuotės. Jie tai darė, žinoma, suruošimą ir širdingą atstovų
įžeidimas pavadinti žmogų bepročiu.
1 tikos. Ypač, nesiliovė tie, kuriems nepatiko logingas ir pilnai mums suprantamas. Bet dėlto, kad savo vidujiniame nusistatyme jie' priėmimą,
et prie ko tas viskas taikoma? — pa- 1 katalikiškoji Federacijos darbuotė. Kuriantis kaip išaiškinti ujimą tų neva katalikų, kurie buvo katalikų priešai. Jie įsivaizdavo Lietu- Į Senai Amerikos lietuviai ka
ite. Deja, prie mus pačių. Dasigyvenoin j naujai Lietuvos valstybei, jiems rūpėjo jon' giedojo vienų su laisvamaniais giesmę, — gie- vą laisvą nuo visokios katalikybės intakos. talikai turėjo taip skaitlingą,
kad musų visuomenei pradėjo smar- įskiepinti laisvamaniškąjį pagrindą, ir kiek- smę pasmerkimo ir neiginio visko kas tik Tai suprantama. Bet kodėl patys katalikai iškilmingą ir vaišingą nutarilvą skaudėti ir yra pavojaus, lead to- vienas katalikybės žygis jiems buvo skaudžiu1 katalikiška? Ir tų puslaisvamanių — puska- taip atšalo Federacijos darbuotei?
; mais kongresą, apie kurį teks
Ivos galime visiškai netekti. Dabar ir pašinu į laisvamaniškus nagus, kuriais taip taliku visos eibės. Jie metė nepasitikėjimo ir
(Bus daugiau)
aprašyti smulkmeniškiau.
galva tai Federacija. Ar gi ji musų galva ir

Mi Metų — 98.50. Trims Mėnesiams — 98.00, Vienam
■taealui — 76c Europoje — Metama 97.00, Pusei Me
94-00, Kopija .08c.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne*rų>
■aa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam
tikslui pašto ženklų.
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KAS GIRDĖT RUSIJOJ.

LIETUVIU KATALIKU VIENYBĖ

INTŪJI TERESĖ
’ENKIŲ AKTIT DRAMA
Kun. J. R. Mačiulionis, M. I. C.

(Tąsa)

[TAS KETVIRTAS.

)ats kambarys su lova, ant kuĮferesė; Motina Agnietė prie vieisuo Genevaitė prie galvos paįviesa viršuj apgaubta, kad spin
tų ant Teresės veido; Dievo Mo
jyia)INA AGNIETĖ. Kada tu jau
Lu mumis, kokį skausmų turėsiu
lufėdama į šitą kampelį!
1Ė. Susiraminti, mano motinėlė,
Įad aš esu labai laiminga ten,
didelę dalį tos laimės aš pa, šitame kampely. (Žiūrėdama
jtinos stovylą). O, meldžiu ta-<
lausiai... Bet kančia tai jautri...
šio pasigailėjimo... Jau pra
trukti žemės oro.... kada kvė-

[išku... Mano motinėlė, knrtyrra pilnas iki pat viršūnei...
įos nesitikėjau... kad galima

liti... Negaliu išreikšti tai,
troškimas gelbėti
Įreng mane gerai

MOTINA AGNIETĖ. Mano vaikeli,
tu esi gerai prisirengus mirti, nes visuo
met supratai nusižeminimo dorybę.
TERESĖ. Taip, aš jaučiu, mano sie
la nieko neieškojo, kaip tik tiesos... Taip,
aš supratau širdies nuolankumą.
MOTINA AGNIETĖ. Sesute, paskai
tyk Teresei gražių minčių iš Jėzaus mei
lės knygutės.
SESUO
GENEVAITĖ
(Skaito).
“Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina,
jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Ma
rija Magdelena. Jėzus, pamatęs motinų
ir stovintį mokytinį, kurį jis mylėjo, tarė
savo motinai: Moteriške, štai tavo sūnūs.
Paskui tarė mokytiniui: Štai tavo moti
na. Nuo tos valandos mokytinis paėmė
ją pas save. Po to Jėzus, žinodamas, kad
jau visa buvo atlikta, kad įvyktų Raštas,
tarė: Trokštu. Tenai stovėjo indas, pilnas
uksuso. Taigi, jie užmovė ant ysopo kem
pinę, pilnų uksuso, ir pakėlė prie jo bur
nos. Jėzus, paragavęs uksrtso, tarė: Išsi
pildė, ir nulenkęs galvą atidavė dvasių.”
(Šv. Jono XIX-25).
TERESĖ. Motinėlė, ar netik jau mer
dėjimas? Ar aš kada numirsiu? Tai jau...
tai jau... Oh, aš netrokštu mažiau kentėti. Olų aš myliu... Mano Dieve... aštave.... myliu.
MOTINA AGNIETĖ. Jau užgeso Te
resė... musų Teresė mirė.

džiaugsmo ašarėlės. Švenčiausia Panelė
truputį prisiartino, nusišypsojo į mane.
Kaip laiminga esu, mąsčiau sau, bet nie
kam to nesakysiu, nes mano laimė išnyk
tų.”
MOTINA AGNIETĖ (Įeina). Bran
gios Kristaus Sužieduotinės! Kų tik ga
(Uždanga)
vau laišką nuo Jo Ekscelencijos musų
AKTAS PENKTAS.
vyskupo, kurį išgirdę visos džiaugsitės.
Mokyklos kambarys; kandidatės su Dabar meldžiu, paklausyti, o aš jį vi
sėdę klauso pamokos; kampe aitrius).
soms perskaitysiu (Skaito).
SESUO GENEVAITĖ (mokina). Kan
“ĮSAKYMAS REIKALAUJĄS SUIEŠ
didatės, ar jus norite, kad aš jums pasKOTI RAŠTUS DIEVO TARNAITĖS.
kaityčiau iš Teresės palktų raštų.
“Lemonier Dievo ir Šventojo Sosto
VISOS. Taip, norime paskaitykite
Malone Bayeux Vyskupas.
mums.
“Visi tie, kuriuos šis laiškas pasieks,
SESUO GENEVAITĖ (Skaito). Ne
rasdama jokios pagalbos ant žemės ir te težino, kad nuspręsta duoti pradžią dar
veik mirdama iš skausmo, aš atsikreipiau bui, kuris veda Dievo tarnaitę, Teresę Kū
mintimi prie savo dangaus Motinėlės, mels dikėlio Jėzaus, Karmeličių vienuolę iš
dama Ją karštai, kad galop pasigailėtų Lisieux prie palaimintųjų skaičiaus.
“Tad, sulig Bažnyčos teisėmis, mes
manęs. Urnai statula atgijo! Šv. Panelė
pasidarė graži, labai graži, taip jog nie įsakome ir reikalaujame per šį laiškų su
kuomet nerasčiau žodžių, kuriais išreikš- ieškoti Dievo tarnaitės, Teresės, Kūdikėlio
čiau Jos dangiškąja grožę. Jos veidas spin Jėzaus, Karmeličių vienuolės, raštus. Raš
dėjo malonumu, gerumu ir neapsakomu tais suprantame pagal kanoniškas teise*
švelnumu; tet kas mane pervėrė iki šir ne vientik raštus neatspaudintus, bet taip
dies paslaptį ngausių gelmių, tai jos ža pat visas autografijas, laiškus, straips
vinti it giedras dangus šypsena. Tada vi nius, Dievo tarnaites autobiografijas.
“Pranešame, kad tai yra svarbi prie
si mano skausmai išnyko; iš mano ake
lių ištryško dvi dideli ašarėli ir švelniai dermė mums viską pristatyti be atidėlio
nuriedėjo. O, tai buvo dangiško ir tyro jimo.

(Įeina kandidatės su žvakėmis ran
kose ir suklaupę gieda)
Libera me, Domine, de morte aeterna, in
die illa tremenda,
Quando caeli movendi sunt et terra;
Dum veneris judicare saeculum per ignem.

“Lai šis įsakymas būva skelbiamas
visose bažnyčiose, maldnamiuose ir vie
nuolynuose tuojau, kaip greit bus galima.
“Lemonier, Bayeux vyskupas.”

MOTINA AGNIETĖ. O, sesutės, pa
mąstykite, kokia musų Teresė laiminga!
Tikrai ji yra tame dangiškame paločiuje
tarp šventųjų.
SESUO GENEVAITĖ. O, kaip sute
mo. Ką tai reiškia?..
MOTINA AGNIETĖ. Sesutės, melski
mės! (Klaupiasi).
TERESĖ. (Apsireiškia ant altoriaus;
su bukietu rožių ant kryžiaus rankose,
tamsiai mėlyna šviesa).
SESUO GENEVAITĖ. O, Teresė, Kū
dikėlio Jėzaus, pasveikink mus dangiška
melodija!
TERESĖ. (Gieda) “O Salutaris Hostih.”
SESUO GENEVAITĖ, O, Teresė, pa
siliki su mumis ilginu, neapleisk musų,
duok išgirsti danginu dangiškų melodijų!
TERESĖ (Gieda). “Avė Maria.”
SESUO GENEVAITĖ. Rožės, Dan
giškos rožės! (Teresė barsto rožių lape
lius, paskui ir rožes išbarsto; visos renka
išbarstytas rožes).
(Uždanga)
(Galas)
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Visus “Draugo” Skaitytojus,
Visus Prietelius, Rėmėjus,
Visus Lietuvius Biznierius,
Visus Musų Profesionalus,
Visą Musu Inteligentija,

Visą Gerb. Dvasiškiją,
Visas Draugijas, Organizacijas,
Visą Musą Jaunimą,
Visus Darbo Žmones,
Žodžiu, Visus Chicag os
Ir Apielinkės Lietuvius Į

PASKUTINĮ 1929 M. RUDENINĮ
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Rugp. ■ August 25 d. 1929
BERGMAN’S
Riverside III.
BUS DUODAMOS DOVANOS
Nes: “Draugas” Yra Visiems
Draugas; Visiems: Draugijoms,
Organizacijoms, Kliubams,
Net Pavicnkms Asmenims
Veltui Patarnauja.
Todėl — Paremkime
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Prašau Į Mano Kampelį
kurie garbina savo šventuo
sius. Bet tyčiodamosi iš ka
talikų, bedieviška Prusokynė,
sykiu tyčiojas ir iš savęs ir
iš savo tavorščių. Ana, komu
nistai Maskvoj turi palaidoję
nekaltų žmonių žudytojus: Le
ninų, Deržinski ir kitus, ir ko
munistai kasdien keliais eina
apie jų mauzolėjus — supu
vusius kaulus. Ar-gi ne taip,
Laikraščių žiniomis, Texas Prusokėli?
valstijoj legislatura užnėrė
Vienas žydelis krikštydamaslidžią kilpų laisvajai bedievių
meilei. Kaip žinome, pabėgi sis, pereidamas į katalikų
mas Vyro nuo pačios ir vaikų tikėjimų, prašė būtinai jį ap
su kokia gyvanašle, arba pa krikštytų Leonu ir Motiejum.
čios nuo vyro ir vaiku su ko
— Tai, kodėl būtinai taip?
kie senbernių pas bedievius ne klausia kunigas.
naujiena. Tai laisvoji meilė,
karią bedieviai uoliai prakti — Mat, pirma mano vardas
kuoja. Taigi, Texase tokie lat buvo Levi ii- Mauša, tai bijau,
rai dabar bus skaitomi pikta kad kas nuo manęs neatimtų
dariais ir valdžios sučiupti sa laikrodėlio, ant kurio yra iš
vo gerų laikų kelių turės baig plautos dvi raidės: L ir M.
ti pataisos namuos du metu,
Mergužėlė.
ųrba kalėjime šešis mėnesius,
arba užsimokėti nuo 25 iki
Mano dalgis kieto plieno,
500 dol., o kaikuriais atvejais
Pustiklėlis iš akmens,
bus užduota net abi bausmės
Mergužėlė, purtink šienų,
atpakutavoti.
Tau pakaks jo lig rudens...
Mergužėlė, rinkis žiedus,
Pink vainikan, ne vėlu.
Brooklyno komunistų Pru
Ach, reik kirsti kirtimėlius,
sokynė rašo, kad lenkai ruo
Šiandien diena su galu.
šias išvežti iš Vilniaus i LoAš vienu skambiu kirčiu
d»ę ftv. Kazimiero relikvijas
ir vadina mulkiais žmones, ku Pusė lauko paguldau.
Kertu ilgų pradalgėlį,
rie garbina “supuvusius kau
Mergužėlė, vien tik tau!...
lus”.
Vadinas, komunistai
biauriai tyčiojas iš katalikų,
Klemensas Dulkė.
Prof. Kampininkas
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būsimas kompozitorius — si mus pasiekdavo gerai padai nservatori, kuriuose didžiau
mfonijų balalaikų orkestrui.
lintas. Gaila būdavo tų bebal si garsiųjų Piuturicchio, Be
Bažnyčia S. Maria sopra sių mūsų vadovų ir pažiūrė ragio ir Julijaus Pomano da
(Tųsa)
tas kopulas su 9 mtr. platu Minerva vienintelė Romoje! jęs į savo kolegas nežinai žmo rbai, porcelianos, freskai, ma
pastatyta! gus, ar per jų veidus prakai rmuro statulos, biustai, kon
mo skyle, per kurių įeina švie gotiško stiliaus,
Panteonas. Toliau važiuoja
sa. Kaip prieangio viršus, VIII šimt. karo deivės Mine- ■ to, ar gal ašarų upeliai plau sulų surašai ir kt.
me už pusę liros tramvajum
taip stogas ir vidus buvo pa rvos maldyklos vietoje, nebai-Į kia iš gailesčio vargšų aiškin
Nuostabiai gražiai užsilai
ir sustojam aikštėje della Ro
gražinti bronzos ir paauksuo gtu fasadu atrodo gana keis-Į tojų.
kiusi garsiosios Kapitolijaus
tonda, kurių puošia didelis I
to vario reljefais ir statulo 'tai ir visai nepanaši į bažny Mons Capitolimus. Kai pro vilkės bronzinė statula iš V
fontanas su obelisku iš Izidos i
! milžiniškų, Viktoro Emanue šimt. pr. Kristų. Paveikslų
mis. Viduryje, 7 nišose, kur čių.
šventyklos. Prie šitos aikštės|
stovėjo dievaičių statulos, da Didžiajam altoriuje yra šv. j lio II, Italijos suvienytojo, pa galerijoje Rubenso, Garofalo,
stovi garsusis Panteonas, sta-J
Katarinos Šiemetės kūnas, ku! minklų užlipome ant Kapito Guido, Reni ir kitų paveiks
bar yra altoriai.
tytas cies. Augusto žento M.
Po kairei marmuro grabe n esu parkvietusi popiežius lijaus kalnelio, kur Romos im lai.
• '
Agrippos 27 m. prieš Kristų,
palaidotas garsusis Rafaelis. iš Avinjono. Daug puikių po perijos laikais stovėjo vald j Museo Capitolino įsteigtas
kurio likęs tik prieangis, nes
Dešinėje didžiojo altoriaus piežių grabų, garsių dailinin žios įstaigos ir svarbiausios Klemenso XII ir kitų popie
perkūnijai suardžius atstaty
palaidotas pirmasis suvieny kų paveikslų ir skulptūrų. Be šventyklos, buvome tikri, kad žių padidintas, yra po Vati
tas cies. Hadriano *125 m. po
tos Italijos karalius Viktoras i kitų ypač minėtinas Michela- pareitume namo be fašistų pa kano svarbiausias skulptūrų
Kristaus. Tai milžiniškas, ap
Emanuelis II ir jo sūnus U- ngelo darbo Kristus su Kry tarnavimo. Pasidalinom į bū ; muziejus. Įdomiausias filoso
valus, nuostabios architektū
mbertas I. Yra ir daugiau pa žium.
relius nedaugiau, kaip po 2 fų kambarys, kuriame sudėta
ros statinys, pats vienas už
laidotų, mažiau žinomų archi Sv. Ignoto bažnyčia iš XVII žmones ir nutarėm patys 93 gražūs įvairių senovės grai
silikęs visame savo pilnume
tektų, kardinolų ir kt.
kų garsiųjų vyrų (Homero,
šimt. patraukia mus dėl to, “nuodugniai” pastudijuoti.
iš galingosios Romos imperi
Didingo daro įspfidžio šita kad joje brangiu akmeniu “la- Deja, ne visi mūsų kilnius Sokrato, Demosteno, Aristo
jos laikų.
nepaprastos harmonijos, be pis lazuli” išklotame grabe noras įvertino, kiti net sepa telio) biustai ir imperatorių
“Pantheum” reiškia “la langų bažnyčia. Aukštumo ir ilsis šv. Aloyzo Gonzagos kfl-; ratistais išvadino ir toliau ka kambarys su 83 pirmųjų 3
bai šventa”, nes buvo paski platumo turi nuo 43 mtr. Nuo nas, o aukštai buv. jo kamba nkino vargšus vadovus.
šimt. ciesorių biustais. Tai
rta 7 dievaičiams šventykla, 1871 m. Panteonas laikomas ryje randasi Pavasarininkų
Keturkampis Kapitolijaus brangiausios skulptūros, kaip
ypatingai Jupiteriui. Žlugus valdžios nuosavybe ir žanda dovanoti albumai. Pati baž piečius Michelangelo papuoš savo artistišku darbu, taip ir
stabmeldžių galybei, Panteo rai viduje vaikščioja su kepu nyčia pastatyta deivės Izidos tas iš visur suneštomis statu marmuru, iš kurio jos iškal
nas buvo uždarytas ir apleis- j rėmis, už tat Šv. Sakramen 'maldyklos vietoje ir išpuošta lomis, o viduryje, ant marmu tos.
tas, tik atplūdusios Romon' tas čia nelaikomas, o pamal geriausio freskų meisterio je- į ro papėdės, iš auksintosios
(Bus daugiau)
gennamj tautos “pravėdino” dos taip pat esti retai.
Izuito Pozzo. Čia palaidotas Į bronzos cies. Marko Aureli
išplėšdamos brangiuosius die 8. Maria Sopra Minerva. šv. Belarmini pirmas sustaty- jaus statula, paties Miihelanvaičių rūbus ir indus.
Siauromis gatvelėmis ateina , tojas tokio katekizmo, kokis gelo darbo. Jis pastatė pleVII šimt. pradžioje popie me į aikštę della Minerva, ku ir šiandie vartoiamas.
ciaus šonuose stovinčius pal.
Į dei Conservatori ir Museo
žius Bonifacijus IV pašventė rios viduryje stovi didelis ma
ji Dievo Motinos ir visų šven rmuro dramblys su aigiptie- | Mūsų vadovas p. Macevi-i Capitolino rūmus ir atnauji
tųjų kankinių garbei. Tada e- tišku obelisku ant nugaros. ;čius jau seniai neteko balse-, no pal. dėl Senatore rūmų fa
sų buvę atvežta iš katakombų Tokiu reginiu susižavi ne tiek ;lio bepasakodamas visokias sadų.
28 vežimai kentėtojų kaulų ir! istorikai, kiek poetai ir būsi j “ strukcijas ” ir už tat jo švesutalpinta po didžiuoju alto mi kompozitoriai. Čia, prieš įplo žųsino balsu tariamus ai Nusipirkę bilietus į 5 Kapi
rium, nuo to laiko tapo įvesta buvusius Šv. Inkvizicijos rū škinimus perpasakodavo vie tolijaus muziejus širdies gi
nas aukštas pamokslininkas, lumoje prižadame didesnę pu
Visų Šventųjų šventė.
mus, kur teisė garsųjį “murodos, iš Tauragės, o vėliau sę apleisti, nes neturime jėgų
Prieangis, paremtas 16 ko- čelninkų” Galilėjų, poetai pri
leido savo gražų balselį eks tas begalines galerijas nuodu
rintiškų granito kelonų, o ant siekia parašyt lyriškų poema
ploatuoti Dr. Juška. Iš pir gniau peržiūrėti. Greitu žing
2 mtr. storumo sienų užvož apie dramblį su obelisku, o
mojo aiškintojo išėjęs žodis, sniu pereiname rūmus dei Co-

KELIONE Į ROMĄ.

NAUJI RADIOS.

KRISTAUS ATSIŠAU
KIMAS.

Matote kaip pasaulis žųsta
netikėjimo ir dorinio sugedi
mo banguose.
Kristus mobilizuoja dar išikimus draugus ir prašo gel
ėti žųstančius brolius.
Kad sužinojus kaip save ir
kiltus gelbėti, T. T. Jėzuitai
Kaune leidžia Jėzaus Širdies
laikraštį ‘ ‘ Žva igždę ’ ’.
Kas
norte vienerius metus turėjo
šį lJoikraštį, rašo redakcijai:
“Tiut nenustokite siuntinėje aŠ
nt<beAaliu be jos gyventi”.
Jei ’ nori Lietuvoje visus li
kusiu^ brolius ar pažįstamus
suramunti,
užrašyk
jiems
“Žvaigždę”, jie labai džiaug
sis jų įgavę. Jei žinai kų nors
mažai tikinti ar abejojantį ti
kėjianeJ nieko jam nesakęs,
atsiųsk \ mums jo adresų. Pa
matysi, Ikokia įvyks permaina,
nes Jėzaus Širdis neapleidžia
nė vieno. Jau laikas užsisaky
ti kitieijus metams. Kaina 1
dol., Lietuvoje 6 litai.
“Žvaigždės” adresas: Lithuatua,
“Žvaigždės” Redakc.
Kaunas. /
Kun. J. Koncevičius, auto
sios
“Maldų Rinkinėlio,”
Bažnyčios Istorijos” ir kitų
naudingų knygų, dabartinis
klebonas Mount Carmel, Pa.,
štai kaip rašo kun. Juozui
Jasevičiui apie knygutę “Mu
sų Kelias
♦‘Ačiū
dedikuotų man
Jnsų knygutę
“Musų Ke
lias”. Knygutė gražiai para
šyta ir, man rodos, kad jų
žmonės pirks, nes\raznaudin
ga

»»

i..

r

Esame Pasirengę
Jums Patarnauti
R . C. A. Radiola 46
Jau atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie biznius
ir gyvenimo reikalus.

$179
' R. C. A. Radiola 44

Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose reikaluose
patarnauti..

$11O
R. C. A. Radiola 66

Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.
Paskolas galima gauti pirkimui arba taisymui namų.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS

Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų. *

Išgirskite ir pamatykite pas:

Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 6 nuo
šimtį.

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

Turime čekių sąskaitą (checking account), kuri būtinai rei
kalinga kiekvienam biznieriui.

Siunčiame pinigus į Lietuvą ir į kitus kraštus pigiausiu kursu.
PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

AĄūsų yrą pirmutinis ir seniausias Chicagos lietuvių bankas
ir čia jus laukia greitas ir teisingas jūsų reikalų atlikimas.
Ateikite su savo reikalais pas mus.

Kapitalas Ir Perviršis
$400,000.00

Turtas Virš •
$3,500,000.00
Po Illinois Valdžios lr Chicago
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK ’ 2201 WEST 22nd STR.,

CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

LUKAS KREKŠČIUNAS

L. Krekščiunas rytoj išvyksta į Waukeganę
su savo A-l šaunia orkestrą. Šv. Baltramiejaus
dr-ja apvaikščios 25 m. gyvavimo sukaktuves.
L. Krekščiunas su savo orkestrą dalyvaus pro
grame po piety, o vakare grieš dėl šokių.
L. KREKŠČIUNAS vadovauja viena iš geriausių
orkestrų tarp Lietuvių visoje Chicagoje. Reikalaudami
geros ORKESTROS kreipkitės Telefonu ar Laišku:

Phone ROOSEVELT 7741
2251 West 22nd Street
Chicago

8PECIALI8TA8
Taigi nenusiminkit. bet eikit i
pas tikra specialistą, ne pas koki
nepatyrėll. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda. bet
pasakys pats. po pilno lšegaaminavimo. Jus sutaupysit laiką tr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
lie neturi reikalingo patyrimo, no
rai] v m ui žmogaus kenksmingumų.
klano JKadlo — Scope — Ragffi
X-ltay Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlikas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, lr jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai luaų s vet įsake
Ir gyvumas sugryi Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat ima
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, odoa.
kraujo, nervų, ilrdlea. reumatts
mo. kirminų, uždegimo tarnų, sti
pnų plaučių.
arba Jeigu turit ko
kią
utstsen ėjusią.
islkerėjustę,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatidėlioklt neatėlą pas maną.

DR. J. E

ZAREMBA

8PECIALI8TA8
Inėjlmas Rūmas 101S
»• W. JACKSON BOTTT.P.VĄH
Artt State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo Ii ryto II
1 po pietų. Vakarais nuo I tu
tSadėllorala nuo II ryto Iki 1
po pietų.

H

Šeštadienis, Rugpj.

24, 1929

draugas
GIRL BREAKS RECORD

8

Avilį supime the Chicagoons as ghtest trace of an intelligent
soiue members write.
gleam visible ln his entire
No reply from Kenosha, physiognamy.
During
this
Milvvaukee or Sheboygon, Wis. demonstration some Avoman
received to-date.

J. CSherry.

ding Adam’s apple. He remin- ren’t Avorth anyinore money
ded me of a long windtd but if they Avanted to work in
trombone player

or a vaude- his liotel as a means of enville comedian. Wlien addres- tertainment — Avhereupon the
from tlie ladies ąuarters, in sėd by the Doctor as to wliat Doctor changed the subject,

lite- bis latest ideag are he began there being ladies present, by
STANDING OP THE K OP rnlly let fly her perfected telling us about them in a asking the patient of his ot
L GIRL’S BASEBALL
language. Tliat lady eursed, humorous fashion evdiently her plane. “Well,” replied the
the

LEAGUE.

FRANK L. SAVICKAS

Sports Editor,
Plione: Canal 1603

Al. Jesulaitis, Chairman,
Miss Frances Graibus,
Jos. P. Giedraitis.

DISTRICT PICNIC.

livery K of L rnember in SPECIAL LEAGUE MEETING.
i
Chieago, Indiana Harbor, Ga
ry and Cicero is urgently reąuested to advertise and boost A. speeial meeting of the K
the coining K of L Chiacgo of L Athletic Assoeiation and
District pienie, Avliicli will be Baseball league will be lield
lield Labor Day, Sept. 2nd, at Tuesday August 27th, 1929,
Chernauskas Grove, 79-th & at 8:00 P. M., at the Providen
ce of God Parisli Hall, 18th &
Archer Avenue, Justice, III.
The entire proceeds of this Union Avenue, Chieago. At
pienie Avilį go to defray the this meeting will be discussed
baseball and otlier sports ex- the Championship series, Baspenses and prizes. Ęvery ketball, Bowling, Track and
couneil and the members in- Tennis. Every couneil in the
dividually sliould striv'e to sėli i Chieago District is sliould be
+
tlie tickets which liave been representedi.
Jos. P. Giedraitis, Pres.,
given tliem and also urge all
Z. Vyšniauskas, Sec’y.
your friends to come.
Really good niusic, has been
chartered and, besides, there WILL COMING TRACK
MEET AND TENNIS
Avilį be plenty of gailies and
other fun,

the Aveli pleased to knoAv that we latter, “after 1 finish the mo
tame hreath at everything in were taking an interest in noplane I’m going to start a
(Including Aug. 16th games) general. without necessitating him. The first thing he inten- farmers union.” The Doctor

only liopes tliat tlie entrants
will not be inconvenienced
very much.

726 West 18th Street

,

TOURNAMENT
REPEAT?

adjoining building,

ToAvn of Lako

West Side

damned, etc.,

in

W. L. Pct. an “and’ or any otlier con- ded to aecomplish was the assured him that we V’Ould
6
2 750 junetion to connect her phra- completion of an eleetrie mo hear about that some other
6
2 750 ses. I cliecked up on tlie noplane. The giria he stated, time and so dismissed the

2 ' 750 words she broadeasted with who worked for him in the tliird case. • - •We quit the leeture room
Bridgeport
1
7 125 those I knoAv and I mušt ad- factory, would receive tAventy
five
or
fifty
dollars
per
Aveek
and visited the patients in the
Brighton
1
7 125 mit I Avas ignobly vanąuished,
according
to
their
Avorth,
but
then
I
attribute
lier
ma

various struotures and Avere
Mergaičių žaidimai prieš ga
whereas
the
men
would
recei

re
com
plėtė
knoAvledge
to
the
greeted with remąrks such as:
lų pasidarė taip įdomus, kad
fact
that
she
was
older
than
ve
a
liundred
dollars.
The
doc

“Here comes the army and
net trys tymai susilygino delei

6

Providenee

Eleanor Garatti is just co"ming out of the \vater at Honolulu after smashing the
Avorld’s record for 100 meters, beating tlie best sAvimniers in tlie Avorld, including
Albina OsipoAvich, the Olympic ganios Champion; time,
one minute nine and four
fiftlis seconds.

svvore,

pirmos vietos, o Bridgeporto I am. AVlien she Avas pacified tor tried to persuade him to the n'avy!”, “Whose kids are
ir Brighton Parko rateliai mė the tingling of those voAvela give the girls more pay but those?”, “Got any Jack?”.
(To be continued next
gins išvengti paskutinės vie- and consonants, Avhich blen- our patient insisted that girls
tds. Kol kas West Sides ty ded admirably Avitli her melo- Avorking
mas atrodo kaipo geriausiai dious voice, lingered in our

kiekvienų, mer ©ars with a guilty sensation
gaitė to tymo deda visas sa- until our attention was diL. VYČIŲ CHICAGOS APS iv'o pastangas, kad laimėjus rected to the tliird patient

KRIČIO SUSIRINKIMAS.

in his factory

we-

Saturday)'

išsimiklinęs:

JUS MYLĖSITE PASIDŽIAUGTI
SUSAVODMUGAIS

of avIio avus noAV brought in.
Tins case was
a lively,
Lake ir 18-kietės nepasiduoda
pleasant,
and
affable
fellow,
be aštrios kovos. Šiandien dar

žaidimus.

Tečiau,

ToAvn

Lietuvos Vyčių Chicagos Ap
skričio mėnesinis susirinkimas labai bus sunku spręsti, kas
įvyks trečiadieny, rūgs. (Au laimės čempionatų.
gust) 28 d., Gimimo Panelės
RESULTS OF GAMES.
Šv. parapijos salėj, 6807 S.
\VashtenaAv avė.
August 13th, 1929:
Susirinkimas labai svarbus.
Seimo atstovai darys prane Brighton 8, Bridgeport 6
West Side 15, ToAvn of L. 11
šimus iš buvusio Seimo darbų,
August 16, 1929:
bus svarstoma Apskr. pikniko
reikalai rūgs. 2 d. (Labor ToAvn of Lake 15, Bridgeport 7
Providenee 9, Brighton 1
Day) ir tt.
Visos kuopos prašomos at
LUNATICS I HAVE MET.
siųsti atstovus.

thirty five years

old, being

infected with a sočiai disease

Avliich had affected his hrain.
“He Avilį live but a year and
a half, at the most”, so the

Doctor told us. Noav to get fo
the discription of this felloAv;

PIRKSITE

This is positiv'ely tlie lašt
he had on a faded blue niglit
pienie of the scason. JSo don’t
sliirt, open at the neck, a bath
The
K
of
L
Second
Annual
forget the day: Labor Day —
robe of a corresponding coTrack
Meet
and
Tennis
TourSept. 2nd, at Chernauskas Gro
lor, and wore house slippers
nament
is
here.
Will
Brighton
ve. Let’s all be there with
Avith rolled socks. The excepand
Cicero
be
tie
again
in
beUson.
, ■
s
tional darkness of liis hair
Track
or
is
soineone
to
fa
11
\
Leonard.
Avas matehed by a black musBy Konnie.
Valdyba.
and let otlier vietors in ? From
tache, one of those ‘eute*
Nes pirkdami iš šių didžiausių ir pilnai atsakančių
(Continued from. “Draugas” Biings,Vrdndi rested suitably
the Trach camp of Cicero co• SPECIAL EKTRA!!!
® Lietuvių Krautuvių, ju'fC įsigysite užtikrintų KADTk),
Nr/ 173)
mes Ibis: tlie šame team as Bridgeport is very strong as
upon his upper lip. That wliicli
Track And Tennis Postponed. lašt year i$ to participate news reach tlie secretary of
mokėsite teisingų kainų, ir gausite mandagų ir skubų
The next case he brought gavę him the appearance of
wliile
from
Briglitoneers
camp
Due to insuffieient entries,
the K of L. Athletic Ass’n.
i n was an imbecile, a lad being ludicrous Avas the fact
patarnavimų vien tik per patyrusius žmones.
comes
this:
Entirely
a
new
the Second Annual K of L
that
he
was
Avithout
a
shirt
I Marąuette is štili keeping about seventeen years old who
Track Meet And Tennis Tour- team, no stars but plenty of 'ąuiet.
freąuently mumbled a word neverti įeless he Avore a black
competition
Avilį
be
given
to
narnent \vhicli was to take pla
Indiana Ilarbor and Gary or tAvo but had not the sli- jazz-boAv tie upon his protruevery
one
participatipg.
ce August 24tli and 25th at
Dovis Sąuare Park, is hereby ln Tennis — Bacevich —
postponed until September 14 lašt year’s men’s singles eitam
and 15. Each Couneil Avilį a- pion, who played for Westvilgain be notified as to the ex- le Couneil hasn’t as yet to
act time and place. The coni- defend bis championship iri
mittee regrets very much that tennis Armonas of Brighton,
this action vas necessary and lašt year’s runner—up,-is out
but efforts are being made to
persuade him to’try and enPranešame, kad sekanti šių metų lietuvių ekskursija
SUMMER GRID COACH
ter. Health condition is his
trouble. Miss Garuekas lašt
year’s Champion of ladies’ sin
gles Avilį defend lier Champion
ship again under Bridgeport’s
RUGPIŪCIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA
leoiors. Miss Urbon of Brighton
i
runner-up, hasn’t as yet regisRudens laikas kelionei yra smagus. Keliauti į Lietuvų BALTIC
f ttred. Efforts are being made
MAJESTIC RADIOS nereikalauja rašyti juos girian
by the Briglitoneers to get
AMERICA LINIJOS laivais yra patogu. Jau daugiau, kaip tu
čius skelbimus, jie patys šneka už save, ir PEOIPLES
every availahle man and lady
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
FURNITURE KOMPANIJOS rekomendaeij* pilnai už
of lašt year’s team to go in
liauti į Lietuvų dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų keliones visi
tikrina jų gerumų, kas nedaleidžia turėti, abejonėj apie
and light for the Brighton
šiuos radios.
'Couneil 36. Many stars of lašt
reikalai bus tvarkoj.
year’s team are out from the
MAJESTIC RADIOS mes turime pilnų eilę madų,
team
entirely,
but
nevv
runBob Zuppke, for sixteen
didžių, ir apkainavimų, kurių kaina yra labai pjdeiTiayeurs a coach at the Univer- ners, jumpers and tennis plnnia ir musų lengvus išmokėjimo būdai yra dal natini
sity of Illinois, is shown tea- yers are to replace tliem 8akiekvienam Įsigyti. Ateikite šiandienų į PIXVpLE!S
ching Barklmm Garner, a San tur<l"y A,l«' 24- 1929’
KRAUTUVES, pamatykite, išgirskite, ir pasiskirkite
Diego (Cal i f.) State college From Roseland comes that
naujų 1930 metų mados MAJESTIC RADIO.
student Iioav to “hit ’em Ioav”. the strongest team availahle
Football is simple, Zuppke !is to
in an<J wH1 »ivc Plensays, if players will only useį1^ competition.
their head, keeping it down,! Providenee announces tliat
tockling low and turning their P,e men’s team is much stronCHICAGO, ILL.
faee in toward the knee. Zupp ger this yeur and, if the girls
ke gavę a suminer course on como out likę lašt year tliey’ll
the sand of the Pacific at sūrely win.
4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Telefonas YARDS 4669
Coronado, Calif., where eighty West Side, Town of Lake,
California college boys learned North Side and So. Chieago
Brighton Park
Marąuette/Park
soioetliing of the Illinois “Sys haven’t sent in any Avord of
y
Lhmb
their training.
tem.”
f,: j
•U'
U

Baitic America Line
Į Lietuvą Išplauks

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

.J;...-/.1.4,

REŪPLES FURNITURE KOMPANIJOS
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kite ned., prie Šv. Antano para
pijos svetainės pusę po 9 ryto.
Taipgi sutikusieji duoti savo
Radio Stotis A J J.
automobilius nuvežimui dar
ja energija ir pasišventimu
Šių
savaitę,
kaip
visiems
bininkų, prašomi tuo laiku, t.
tapo pastatyta Lietuvių kata
žinoma,
Ciceroje
įvyko
didžiau
y. pusę po 9, atvažiuoti prie
likų auditorija, kuri dabar
Didelės iškilmės!
sias
“
trukšmas
”
—
didelės
parapijos svetainės. Automo
puošia musų kolonijų. Tebūna
Šv. Baltramiejaus dr-ja ne garbė visuomenės akyse staty iškilmės, tai Kat. Federacijos bilius sutiko duoti: p. Lutkus,
dėlioję, 25 d. rugpiučio, ap mo komisijai už jų taip sunkų Kongresas, kuris pasibaigė p. Putrimas, p. Pauga ir p.
vaikščios 35 m. sukaktuves darbų, pasišventimų ir viso suruoštu banketu pagerbimui Daukšų sūnūs Pranciškus, o
savo gyvavimo. Ši draugija y- kius nemalonumus, kuriuos tu visų Kongreso delegatų ir sve p. J. Mockus taip-gi važiuos
ra suorganizuota 9 d. gruo rėjo pragyventi; tebūna jūsų čių suplaukusių iš visų kraštų. su savo automobiliu ir paims
džio, 1894 m., viena pirmutinių ! vardai užrašyti aukso raidė- Dabar ciceriečiai, atsisvei kelis darbininkus.
musų kolonijoje.
kinę su Kongreso delegatais, Radio stotis nesuspėjo dau
Imis į draugijos istorijų.
Apie 36 m. atgal šioj kolo
sujudo rengtis ir prie dienraš giau žinių iš Cicero paduoti.
Suteikė
dovanas.
nijoj nebuvo nei vieno lietu
čio “Draugo” pikniko, kuris Bet kurie iki šiol nedavėt ži
vio. Pirmas lietuvis, Domi Šv. Baltramiejaus draugija įvyks rytoj, rugpiučio 25 d., noti apie važiavimų į ‘ Dr
ninkas Norkus, atvyko iš Chi suteikė dovanas savo nariams, Bergmans darže, Riverside. augo” piknikų, o ketinot nu
cagos, kuris ir šiandien tebe kurie dar nėra ėmę pašalpos m.
id«!| vežti žmonių piknikan, malo
gyvena ir vadinamas lietuvių ligoje, nuo pat susitvėrimo.
Kurie dirbo pirmame “Dr nėkit po sumos, apie 1 Valan
Gauna po aukso žiedų: P. Mar augo” piknike prie tikietų p.
tėvų šios kolonijos.
dų, atvažiuoti prie svetainės;
Kuriam laikui praslinkus, gis, S. Dambinskas ir P. Na- J. Mockus, “Draugo” agen čia norintieji važiuoti susi
keliolika kitų šeimynų atkelia vardauskas. Už ypatingų pa- tas, A. Janušauskas, J. Rai- rinks. Taip pat ir 2 valandų
M Urba> Pauza? tie dirbs
vo ir apsigyveno į vakarus nuo sidarbavimų ir aukojimų dr-i
po pietų. Yra buvę atsitikimų,
ežero, kur šiandien randasi di jos labui J. Dackevičia taipgi prie tikietų ir šiam pikniko. kad atvažiuoja prie svetainės
delė ir puošni AVaukegano lie gavo aukso žiedų.
Toliau prie sūrių dirbs p. J. automobiliai nepažymėtomis
tuviu kolonija.
Dambrauskas, A. Rabišaus- valandomis, pastovi, pastovi ir
Iškilmių tvarka.
Atsiradus apie penkiolikai Nedėlioję, 25 rugsėjo, 10 kas, o už baro išrinkti į me nesulaukę nei vieno žmogaus
šeimynų, siųsta delegatai į valandų dr-jos nariai ir kitos nedžerius, J. Stankevičius, važiuoja tušti į piknikų, o vė
Cbicagą pas a. a. kun. Kriau dalyvaujančios draugijos susi taip-gi darbuosis ir J. Ori- liau ateina žmonių, gi neradę
čiūnų, kad aprūpintų juos sie renka į Lietuvių svetainę, iš bauskas, H. Valančius, K. Žil automobilių važiuoja gatvekalos reikalais. Kun. Kriaučiū ten eis į bažnyčių, kur bus vitis, J. Motekaitis, J. Simo riais. Butų gera, kad visi lai
nas, atvykęs į AVaukeganą, laikomos iškilmingos šventos naitis, J. Lengaudas, B. Kelp kytus nurodyto laiko.
»
sušaukė visų lietuvių susirin Mišios dr-jos intencija; kun. ša, F. Išganaitis, Bartušius,
kimų ir sutvėrė dr-jų po glo Dr. Navickas pasakys pritai Zaramba, P. Perskaudas ir Kiek žemė gali išmaitinti
ba Šv. Baltramiejaus. Į pir kintų pamokslų.
žmonių.
nesenai persikėlęs į Cicero gy
mųjų valdybų išrinkta pirm. Antrų valandų visos draugi venti M. Jokubauskas. Jisai Žemė turi 28,639,200 ket
Kazimieras Vaitekūnas, rašt. jos renkasi prie mokyklos, iš yra Rūkingas prie straikerio, virtainių anglų myl. derlingos
— J. Brevinskas.
ten, grojant garsiam p. L. nes praeitam parapijos pikni žemės, 13,901,000 ketvirtainių
Praėjus kiek laiko, padau Krekščiuno benui, maršuoja- ke visas kišenes prikimšo ci mylių nederlingų ir 4,180,080
gėjus lietuviams, kun. Kriau ma į Lietuvii} svetainę, kur garų. Ir “Draugo” piknike ketv. anglų mylių tyrumų, kur
čiūno pasidarbavimu, tampa prasidės programa. Progra žadėjo kur reiks pagelbėti. niekas neauga. Viena ketvir
sutverta Šv. Baltramiejaus pa moj dalyvaus Šv. Baltramie Automobiliai jau yra penki. tainė mylia derlingos žemės
rapija.Iš užrašų tų dienų pa jaus choras, vedamas varg. S. Jie nuvež visus darbuotojus, gali išmaitinti daugiausia 207
sirodo, kad a. a. kun. Kriau Žibaus; kalbės gerb. vietinis taigi visi darbininkai susirin- žmones. Tokiame pat plote
čiūnas yra daug pasidarbavęs, klebonas J. Kloris, svečias
daug vargo padėjęs dėl šios kun. Dr. Navickas ir draugijų
a
"kolonijos.1
f
pirmininkai.
Pasibaigus programai, praDraugijos nuveikti darbai.
Pirmiausia garbė priklauso sidės šokiai ir balius; šokiams
iai draugijai už jos pasidarba Sros P- U. Krikščiūno orkestrą,
imą ir didelį pasišventimų I Norintiems prisirašyti į šių
tveriant šių parapijų. Atsi- draugijų, yra dovanojama iskius svečiams iš kitur arba tojimas, taigi patartina kiek
Laivais
is ^Lietuvos, visi džiaugiasi ir .vienam pasinaudoti tuja progeffisi musų kolonijos gražu- Sarriių oro tyrumu ir t. t. Čia,i šv- Baltramiejaus draugija,
BALTIC AMERIKOS LINIJOS
saki tikrai kaip Lietuvoje, ši švęsdama savo 35 m. sukaktu-

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, III,

WAUKEGAN, ILL

šeštadienis,

nederlingos žemės gali gyventi tik 10 žmonių ir tyrumuose 2. Tokiu budu žemėje gali
gyventi bemaž šeši milijardai
(5,967,000,000) žmonių.
O
toks skaičius

žmonių

busiu

RADIO
Puošniausiame
Console
%

Ideale Radio kombinacija — Atwater Kent Screen Grid Radio,
žinoma, Electro-Dynamic, puošniame specialiai dėl Budriko da
lytame Console! Tas setas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriau
sias, kaip per plauką, nustatymas užtikrina gražiausį ir aiškiausi
balsą ir geriausį pagavimą.
Ki t.

Pilnai su CUNNINGHAM
TŪBOMIS

KLAIPĖDĄ

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Siandieilinis dr-jos stovis.

2334 So. Oakley Avė.

Narių sKaičius siekia virš
AGITATORIAI;
dviejų šimtų. Du metai atgal
Kun. K. Matulaitis
su dr-ja Šv. Juozapo pasistatė
2334 S. Oakley Avė.
vieną iš puikiausių musų apielinkėje svetainę, kuri kainavo A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, UI
virš 40 tūkstančių dolerių. Pa
skolą sukėlė tarp savo narių, J. Dimša
ir taip, kad šiandien per abi 3221 Lime Street.
draugijas paskolos ant svetai M. šlikas
10555 So. State St.
nės randasi ttik apie 14 tūk
stančių. Šis darbas buvo pro Visokiais Labdarybės rei
jektuojamas jau per keliolikų kalais kreiptis į valdyba arba
metų, bet tarp senesniųjų na agitatorius.
rių nebuvo tiek energijos
jį atlikti, tik pakvietus drau- Remkite tuos Profesionalus
gijon jaunesniusių*> žmonių, ir Biznierius, kurie garsinasi
kelis net čia gimusius,‘db lau- dienraStyj “Drauge’

Ir Įbudavotu

ELECTRO - DYNAMIC

KALBĖTUVU
Pilnai

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

$159

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariant pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase............................ $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
tiktai
............................ 181.00
Turistine trečia klase,
Main Deck ...................
129.50
Turistine 3-či.a klase j ten ir
atgal, tik .......................
216.00
Cabin........................................ 147.50
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.
BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.
____________________ i
Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
“Lituania” Aug. 31
“Polonia”
Sept. 7

Į
|

“Estonia” Sept. 17
“Lituania” Oct.
5

Del visų informacijų kreipkitės J vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbcm Str.

Chicago, III.

24, 1929

maždaug po 170 — 200 metų. į pasauly 33 milijonai žmonių.
Šiandien musų žemėj gyvena: Ketvirta dalis žmonių miršta
dar tiki du milijardai žmonių.! nesulaukę 7 metų, o pusė mirKas metai priauga prie kiek šta nesulaukę 17 metų. Iš 100,vieno 10 tūkstančių 66 žmo 000 žmonių tik vienas tesulau
nės. Miršta per metus visame kia 100 metų.

KELIAUK | LIETUVA PER

draųgija yra taip-gi daug pa- ves> širdingiausia kviečia visidarfbavus ir aukavus Lietu- &us Waukegano ir apielinkės
vos eikalams. Kįlus pasauli- kolonijų lietuvius, dalyvauti ir
niam Ikarui, rinko pinigus, džiaugtis su mumis susilaukus
siuntė\į tėvynę, ir iš savo iž to jubilėjaus.
F. Bujanauskas,
do keiktų kartu aukojo po $50
Rengimo Kom. Narys.
dol. Lietuvos reikalams. Pirko
Lietuvoj Laisvės Bonus, rėmė
Lietuvos* Raudonųjį Kryžių,
siuntė delegatus į Antrų Lie
tuvių Seimų, padengdama visas lėšas ir šiaip yra daug
aukojusi visiems labdarybės ] Pirm. A. Nausėda
reikalams' Nuo susitvėrimo
1024 Center St.
draugija
a išmokėjusi miTel. Lincoln 3044
rusių narį šeimynoms 40 tukstančių d -lierių, suteikusi li- Rašt. P. Fabijonaitis
goję paša ų virš 31 tukstan- 2350 So. Oakley Avė.
čio dolieri1
Ižd. Kun. F. Kudirka

Rugpj.

Į10 Įmokėti
Dykai Aptarnavimas Per Dvejus Metus

Dykai Įvedimas

Dykai demonstravimas namuose.
Telefonuoklte

Bonlcvanl

Stale Modelio Recelverls 65 be, tūbų
Vartojantis
tubus.

naujas

Screen

Electro-Dynamic Stalo
Kalbėtuvas

D R X O O X 9

SešTatlienls, ttugpj. 24, 1929

Žygintas.

CHICAGOJE

Muzika griež, visi šoks.
Ko dar trūksta?
Visi pasimatysime piknike.

RUDENS ŽIEDAI.

Roselandiečiai ir westpull‘‘DRAUGO” PIKNIKO DAR
maniečiai atsiveš j piknikų gi
BININKAI.
“Draugo” piknike darbuo
tojai pasiskirstė darbus se
kančiai;

Brighton Parko — Apašta
lystės Maldos dr-jos narės ves
restoraną. Čigonės turės savo
būdą; vyrai turės savo “rūtų
darželį” ir ritinės boles. Anu
žis bus prie saldainių, Gubista — prie badymo lentukės.
Ciceros Šv. Antano dr-jos
nariai su žemaičių choru ir
Mariampolės kuipčium ir Sore
vės barų. Dvi Elenos skaitys
lietuviškus saldainius. Iš Lie
tuvos vengras duos patarimų
apie sveikatų ir skaitymų
gerų knygų ir laikraščių ir
varys bizni prie sūrių.
Nortli Sidės darbuotojai
keps hot dogsus su cibuliais
ir kitokiais gardumynais ir
dirbs prie ice crearao.
Marąuetteparkiečiai
bus
prie vartų ir pridabos tvarkų
darže ir dirbs prie serijų.
Dievo Apveizdos parapijos
ŠV. Onos ir Rožančavos narės
pasirodys tautiškuose ir ara
biškuose rūbuose; turės veiterius, kurie išnešios gėrimus
po daržų.

Pražydo puikiai mano palangėj
Vėlybus gėlės rudens...
Jos puikios, skaisčios ir tokios būduos,
Myliu aš jas nuo mažens...

liukui gų ratukų.
Westsidiečiai turės straikierį, “rūtų darželį” ir laimės
ratų, prie kurio kiekvienas
laimės. Prie westsidiečių bus
taip-gi daug medaus iŠlaimėjimui.
Townoflakiečiai prie šoko
ladinių saldainių, prie “bišopo” ir prie sportiškų lazd čiu

Užmirškite bėdas ir, pasi
kvietę kaimynus, traukite į
piknikų.

Telefonas Boulevard 1939

Tas visados
buklu vadina.

Jų varsos skaisčios, vaiskios ir gilios,
Gilios — lyg jurų gelmė,
Tai žydrios, tartum aukšta padangė,
Tai tartum kraujo dėmė...

kių.

Visų kolonijų visi darbuo
tojai, norintieji piknike “Dr-]
augo” labui pasidarbuoti pra- į
šomi atvykti ankščiau ir vi- j
siems bus paskirtos vietos.
Trokus suteikia Metropoli
tan Wet Wash Laundry, A,
Ališauskas ir kiti.

i Res. tel. Van Buren 5858

Supas nuo vėjo skaistus kilimas
Spindi žaliu smaragdu,
Į mane žiuri auksinės akys,
Akys skaisčiųjų žiedų...

MUZIKOS REIKŠMĖ.

CHIRURGAS

Sulte i08
1576 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-6
',vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet: Utarn. Ir Sukat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutartina.

DR. R. C. CUPLER
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue tr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
Ir Ketvergais vakare

Vlrglnla 0380

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. . Western Avenue
Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak
Tel. Prospect 1028
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. Rezidencija 2359 Šo. Leavitt St.
po pietų.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėlloj pagal susitarimų
Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

Tos akys žiuri liūdnai svajingai,
Svyruoja tartum sapne...
Jų žvilgsniai tylus ir slėpiningi,
Žavėte žavi mane...
-

Rengimo Komisija.

GYDYTOJAS IK

Chicago. III.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. T. DUNDULIS
)

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

4608 S. ASHLAND AVĖ.

tų daiktų ste
D. Poška.

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 3
dienų, Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

Netoli 46tb Street

Jos tyliai šypsos, jos kreipia saulėn
Savo puikius vainikus,
Vėjeliui pučiant po orų plaukia
Jų aromatas puikus.

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA

Komisija.

Žmogus, jei kų nesupranta,
ar kų nepažino.

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Svarbiausioji žmogaus gy
Tel. Lafayette 5793
1900 S. HALSTED STREET
Sakykit man jus, gėlelės skaisčios,
venime užduotis — būti gerai
Res. 6641 South Albany Avenue
NAMAI:
Kodėl taip liūdite jus?
prisirengusiu savo pareigas
Tel. Prospect 1930
4193
ARCHER
AVĖ.
Valandos
2-4, 6-8 Nedelioj 10-12
Kodėl
taip
liūdnai
ir
tyliai
šypsos
pildyti.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Valandos; prieš pietus pagal sutartiJūsų vainikas puikus?
Už keletos dienų tūkstančiai
Namuose 2-4 po plet. ofise 6-8 v. v.
Ofiso Tel. Victory 6893
Office; 4459 S. California Avė.
musų jaunuolių, apsišarvavę
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Nedėlioję pagal sutarti
Vai josios žino, tos skaisčios gėlės,
mokslo įrankiais, maršuos į
Tel. Hemlock 8151
Kad netoli jau mirtis,
mokyklas. Tenai jiems bus tei
Kad vis šaltesnė skaisti saulelė,
kiamas reikalingas mokslas.
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Ir vis- piktesnis šiaurys...
Pagarbos verti tėvai, kurie
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vaikų ir visų chroniškų ligų
rūpinasi savo vaikučius gerai1
X — Spinduliai
VaL:
9
—
12
ryte,
1
—
4
p.
p.
6
—
9
Ir ilgis gėlės dienų šiltųjų,
.Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
prirengti gyvenimo pereigoms
Ofisas
2201
West 22nd Street
v. v. Nedėlloj susitarus.
arti 31st Street
Kad saulė švietė skaisčiau, > ,
ADVOKATAI:
Cor. so. Leavitt St. TeL Canal 6339
eiti. Bet, reikia neužmiršti,
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet. I Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Ir puikus jųjų žiedų vainikai
kad, be pasaulinio išsilavini7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais :
Avenue
Tel. Republic 7868
10-12.
Kaskartų svyra liūdniau...
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v.
! mo, jaunuoliams reikalingas
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
j ir muzikos žinojimas, nes mu4910 So. Michigan Avenue
Tel . Wentworth 3000
sų gyvenime muzika lošia di-1 žinomas inaliavojinio kontrak šių teatro pagerinimų ir pro
Tel. Kenwood 5107
ADVOKATAS
Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6680
Rez.
Tel.
Stewart
8191
rolę.
Ji
išdirba
drausmę,
'torius
J.
S.
Ramančionis,
tudėlę
gramai
bus
pagerinti.
11 So. La Šalie St., Room 2001
I
7
Vai j nuo 9 iki 11. vai. ryte;
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 palaiko tvarkų ir gerų elgimų ' rįs liardware
krautuvę
po , Z
’~
RaP•’*’*
Vakarais
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
3241 SO. HALSTED STREET
si. Žmogus tampa naudinges- j num. 3147 S. Halsted st. P-nas
TeL Victory 0562
šventadienio ir ketvirtadienio
Gydytojas ir Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
niu, išmintingesnių ir dores-i F. M. Šatkauskas, Mildos teIŠVAŽIAVIMAS.
7-9 v. ▼. apart Panedėllo ir
Ęėtnyčios
6558 SO. HALSTED STREET
1821 8OUTH HALSTED 8T.
niuatro vedėjas, ir Mildos namo
Rezidencija 6600 8. Artesian Ava
Nors Lietuva yra dainų ša- savininkas, sako, kad. p. Ra Marąuette Park. — Apašta- OPTEMITRISTAI Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare Valandos.
11 ryto iki 8 po pietų
lystės
Maldos
draugija
rengia
!
_
6 iki 8:80 vakare
'
JOHN B. BORDEN lis, bet ne visiems tenai buvo mančionis darbų šauniai atliš
piknikų,
MarąiJRtc
paiks,
sek
galima muzika studijuoti. Čio-. ka ir padaro daugiau, negu
OFISAI:
(John Bajdzi linas Bordcn)
1446 S. 49 Ct.«
2924 Washington
madieni,
rugp.
25
d.
nai yra atviros durys visiems. I pasižada. Dailės darbų prie te10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
ADVOKATAS
Kugelio
bus
užtektinai.
Tol.
Cicero
662
Tel.
Kedzie 2450-2451
Dažnai eina koncertai, yra • į- atro atlieka artistas KačerausLietuviškų saldainių taip-gi;
Perkėlė savo ofisą, po numeriu
105 W. Adams St. Rm. 2117 vairios orkestros ir chorai, kas.
Telephosm Randolph 6727
Čionai muzikos dirva labaiį Mildos teatras turi puikius bus kiek kas norės.
4729 S. Ashland Avė.
Gydytojas Ir Chirurgas
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. plati, tik reikia daugiau solis-' vargonus, kuriais groja pla
SPECIJALISTAS
REZIDENCIJA
tų ir instrumentalistų.
čiai žinomas Vargoninkas p.
4729 W. 12 Pi.
Nedėliomis
Telcphune Roosevelt 0090
Džiovų, Motorų ir Vyrų Ligų
Tel. Cicero 2888
Susitarus Vai. ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po
s s iki • ryte Tei. Repub. 0600
Idant būti naudingu nariu Sauris. Pianu skambina gerai
pietų: 7—8:80 vakare
LIETUVIS AKIŲ
orkestroje, chore ir tapti geru žinomas pianistas Byanskas.
Nedėliomis 10 iki 13
Kas nori gero medaus, o
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913
SPECIALISTAS
TELEFONAS MIDVVAY 2886
solistu, reikia studijuoti mu- j Operatorius yra lietuvis P.
Į pigiai — užsisakykite pas J.
zikų pavieniai. Beethoveno Rimkevičius.
Palengvins akių Įtempimų
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
Konservatorija
su
šiuo
sezonu
!
P-nas
Šatkauskas
ikšiol
teik
RALYS,
Lovvell,
Mich.
No
2
LIETUVIS ADVOKATAS
, svaigimo, akių aptemimo, nervuotu3464 SO. HALSTED STREET
pradeda 15-jį mokslo metų. Y-' davo gerus programus, o po 10 svarų indas $2.00. “Drau- i mo, skaudamų akių karštį. Atital- Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
2221 West 22nd Street
• .
i
i
'sau kreivas akis, nuimu cataractus.
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
ra vienatinė lietuvių muziskaitytojams
duodu
nuoĮ Atitaisau trumpų regystę ir tolimų Res. 3201 8. WALLACE STREET
go
Gydytojas, Chirurgas ir AkušeJ
Arti Leavitt Street
regystę.
kos įstaiga po valstijos prie
laida,
Telefonu Ganai 2552
3343 SO. HALSTED STREJBT
Prirengiu teisingai akinius visuose
žiūra. Turi gerų mokytojų sąs
atsitikimuose, egzaminavimas daro
2 — 4 P- P./
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va tatų. Įstaiga yra išleidusi geni
nMRBRBBB mas su elektra, parodančia mažiau DENTISTAI Valandos: 7Nuo
4 H ■
—» vakare
sias klaidas.
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- pianistų, smuikininkų ir dai
V. X. MEDONIO
Specialė atyda atkreipiama moky- Office Boulevard 7042
mis nuo 9 iki 6.
nininkų. Čionai galima įgyti
Nesikankyklte savęs skaus ■ ! klos vaikučiams.
mals, Reumi-limu, Sausgėla.
pilnų muzikalį išsilavinimų
Kų tik iš spaudos išėjo seValandos nuo 10 ryto Iki 8 Va
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
kare.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki
■ — rairaoLų sukimu; nes Bkau- •
ant hile kokio instrumento. Įkanteji veikalą:
IS RUSIJOS
12 po pietų.
LIETUVIS DENTISTAS
_ dėjimai naikina kūno gyvybę ■
■
tr
dažnai
ant
patalo
paguldo.
_
Tad, į darbų, jaunuoliai, nes,
viltis, Mišram Chorui 20c.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Gerai lietuviams žinomas
4645 So. -Ashland Avenue
CAPSICO COMPOUND mo(Juozas J. Grišius)
motus kaipo patyręs gydytoj
kaip tyras oras stiprinu kū 2. Tėve mūsų (Pater Noster) ■
Ant
Zaleskio
Aptlekos
■ etla lengvai prašalina vlršml- “
rurgas Ir akužeris.
ADVOKATAS
Tel. Boulevard 7589
_ n ė tas ligas; mums šiandie dau- ■
nų,
taip
gera
muzika
—
pro

20c.
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
™ gybė žmonių siunčia padėka- _
Gydo stalgias
ir chroniškas Utų.
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
Telef. Baulevard 2800
Tel. Canal 1221
3. Sveika Marija (Avė Maria) ■ vones pasveikt Kaina 60c per

DR. A. J. JAVOIŠ

DR' A' *■RDTH

DR. Y. S. NARYAUCKAS

DR. S. BIEŽIS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A. A. OLIS

DR. H. BARTON

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. CHARLES SEGAL

DR. S. A. DOVVIAT

MEDUS - GARDUS

JOHN KUCHINSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. V. A. ŠIMKUS

NAUJOS MUZIKOS

; Reumatizmas sausgėlai
g

g

DR. G. Z. VEZELIS

DR.HERZMA

, JOSEPH J. GRISH

RESIDENCIJA:
6515 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

:

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS
Nuo 0:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street

11

Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950

Telephone Central

6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalIe Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Lucal Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710
Vai, nuo 6 iki 9 vai. vak.

A.
MILDOS TEATRAS TAISO
MAS.

20c.

Virš minėtus veikalus gali
ma gauti;
“DRAUGO” KNYGYNE

Bridgeport. — Mildos teat
ras nuo senai yra šios kolo
nijos papuošalu. Dabar tasai
didžiulis teatras atnaujina
mas, padailinamas ir papildo
mas. Mildos teatras, taip sa
kant, sumodernizuojamas, tai
yra įvedami naujausi pageri
nimai. Įvedama Šnekantieji
paveikslai. Tas darbas greit
bus pabaigtas.
Pngrųzinimo ir atnaujinimo'

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Ui.

g

pažtų 55c arba dvi už 81.66.
Dukart tvirtesnė 75c.
■
Knyga: "ŠALTINIS 8VEI■ KATOS" augalais gydytles, kaiH na 56 centų.

;
■

g

■
■
_

Justin Kulis
UftO South Halsted Street
CHICAGO. ILL.

25 METįi PATYRIMO

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

i Pritaikyme akinių del visokių aklų

■

i

2201 We»t 22nd Street

JOHN SMETANA, 0. D.

(Kampas Leavitt Bt.)
Valandos; Nuo 9 iki II ryto
nno 1 iki 8 vakaro

OPTOMETRISTAS

■
v

jausius metodus X-Ray tr kitokiu*
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijį
Netoli Morgan
Street!f
Z

1025 WEST 18 STRĘET
VALANDOS: Nuo 16 — 13
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Ree. 8^. PhOTS
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Brunsvrlck 1624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvi* Dentistas
1579 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-11. 1-9, 9-9:86
Sekmadieniais ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai 15 New
Yorko J Southarnpton kas Screda vienu IS milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

o pankui saužemiu Į Kauna.
Pamatykite Londonu pake
ly. Taipgi tiesiai 1 Londo
nu kaa Pėtnyčių nauji, alie
jų varomi laivai. Trečioe
klesos laivakortės J abu ga-

CUNARDLINE

MAURETANIA

lu Iš New Yorko į Kauną. $203
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del
kitų informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rąžykite
> tiesiai paa:

346 No. Michigan Blvd.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 aukitas
Pastebėklt mano ižkabaa
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:81 va
karo. Seredomis nuo 9:80 iki lt v.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue'“

DR. MAURIGE UHN

Tel. Lafayette 1819

Tel. Yards 0Į)94
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

■ T,",f'-
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Šeštadienis, Rugpj. 24 1929

B

IRUDENINIS PIKNIKĄ
Į Rengia Šv. Jurgio Par.

į RugpiuČio-August 25 d., 1929
S ČERNIAUSKO DARŽE
■

S

!

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

Bus gera muzika, skanus valgiai gardus gėrimai. Seniems ir jauniems
proga puikiai pasilinksminti.
Taigi visi j Šv. Jurgio Parapijos pikniką RUGP. 25, Černausko Darže.

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

KLEBONAS ir KOMITETAI.
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niij dalyvavo Federacijos 19
X Vakar tolymieji Seimo
Del geriausios rųšies
SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Seimo rezoliucijų priėmime ir svečiai Westsidėje viešėję ku
‘ir patarnavimo, šaukit
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo ir Tai
GREEN VALLEY
valdybos rinkimuose. Sulig nigai Česna, Kulikauskas, Ur
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
PRODUCTS
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Olsells šviežių kiauši
X Ciceriečiai apgailestauja musų atstovų nutarimo, 1 rug banavičius iškeliavo savo paInSuriname automobilius, namus i,r kitas nuosavybės.
nių, sviesto ir sūrių.
nelaimingų mirtį Jono Šeško, sėjo bus kviečiamas visų drau rapijosna.
DARGIS COMPANY
Wm.
J. Kareiva
2450 West A9th Street
Telefonas Hemlock (1050
kurs buvo palankus visiems gijų mitingas, kuriame ..bus
Savininkas
GRĮŽTA ARTI 100 LIE
4644 So. Paulina St.
X Ciceros anglių pardavė geriems darbams. A. a. Jonas išduoti Seimo raportai. Užtat
Tel. Boulevard 1889
TUVIŲ.
NAUJOS RŪŠIES ORIšsirenduoja flatas iš 4 kamjas Bemadišiuš partraukė la turėjo užeigų, kurioj pereitų šio mėnesio paskutinyje penk
LAIVIS
barių šeimynai.
bai gerų anglių į savo “coal sekmadienį vakare galvažu tadienyje 30 rugpiuČio vakare
P-nas Povilas Baltutis, ži
-----------Taipgi išsirenduoja forniyardus”, kurie randasi prie džiai padarė “hold up” ir jį įvyks visų musų atstovų seiAUGUST SPECIAL
trimis šūviais sužeidė. Ant,me dalyvavusiųjų pasitarimas. nomas laivakorčių agentas, iš
PHILADELPHIA, Pa., ru- šiuotas kambarys vyrui. Kreip Geras varnish ku
16-g-vės ir 49 ave.
X Ryt Bergman’o darže New Yorko nuo Baltic Ameri- gp. 24. — Ispanas išradėjas tis vakare nuo 6 vai.
• X Šiuo tarpu Ciceroj stato- rytojaus persiskyrė su šiuo
ma daug naujų namų Staty- pasauliu. Pašarvotas 1612 So. “Draugo” šių metų paskutinis ca linijos gavo telegramų apie Juan de 1a. Cierva čia atlieka
A. RIMKUS
piknikas,
kuriame
musų
westtai,
kad
rugpj.
29
d.
iš
Klaipė(sėkmingus
išmėginimus
savo
bos darbininkai turi daug dar 50 Ct. Pirmadienį bus iškil917 West 33 Place
jonkų. Duodame
1)0
• į imingai palaidotas šv. Kazi- sidiečiai skaitlingai mano da-,dos išplauks laivas Estonia su naujos rūšies orlaiviu (ėro-----------------------——--'=^ miero kapinėse. Laidotuvėse lyvauti, užtat po pietų Auš- arti 100 lietuvių, grįžtančių į planu), vadinamu “autogiro”, IŠSIRENDUOJA kambarys su kiekvienu ga- K
ant kurio viršaus pritaisytas iš fronto, ant antro aukščio
patarnauja graborius Lulevi- ros Vartų bažnyčioje Mišpa Ameriką.
GRABORTAI:
i
propeleris,
kai kad keturi ma vyrui arba merginai, arba ve St. Louis "Dutch Boy” white
= į ČIUS.
rų nebus laikoma ir pripuolus
lead 100 svarų ......................... $11.50
lūno sparnai. Šiuo orlaiviu dusiai porai.
LIETUVIAMS LAIŠKAI
Pure Turpentine ......... 80c. gal.
X Penktadienio rytų prie įTretininkų susirinkimas bus
PRISTATOM VISUR
galima
nusileisti
tiesiog
ma3314 Auburn Ave.
CHICAGOS PAŠTE
22 ir Hoyne ave. buvo dviejų , nukeltas į šio menesio paskužiausion vieton.
vyrų užpultas ir baisiai appenktadienio vakarų.
Lietuvis Graborius
IŠSIRENDUOJA fomišiuoŠie laiškai yra atėję iš Eu į Kituomet tuo orlaiviu sek4414 So. Rockwell Street
muštas vvestsidietis Fischėris. !----- ---------------- .
Patarnauja
laido
tas
kambarys
vyrui
ar
mergi

tuvėse kuopiglausla.
!
ropos.
Kam
jie
priklauso,
tej
mingi
išmėginimai
atlikta
Chicago, III.
Sakoma, jis dirbęs kriaučių'
Reikale meldžiu at
su
valgiu
arba
be
valgio.
nai
gul
nueina
i
vyriausįjį
paštą
'
Francijoj.
Kelis
kartus
persišaukti,
o
mano
šapoj, kur eina streikas.
i
Telefonas Lafayette 4689
darbu busite užga
4523 So. Fairfield. Ave.
(Clark
ir
Adams
gatvių)
atskrista
Anglijos
perlaja.
nėdinti.
1-mas augštis
Tel. Roosevelt 3615
siimti. Keikia klausti prie lan
WEST SIDE RADIO.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
arba 2516
gelio,
kur
padėta
iškaba
“
Art2314 W. 23rd Piaee
Per visų rugpiuČio (August)
Chieago. IiL
vertised Window” lobėj nuu
X Aušros Vartų parapijos
[Adams gatvės, pasakant laiš- Gražiausias Teatras CUcagoj imSnesį kas pirks musų krautuorganizacijų dvylika įgaboti35-ta ir Halsted Gatvės
100 svan! Hammer Bro1 ko NUMERĮ, kaip kad šiame
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
(Po tėvais Gasiunaitė)
& Hardware Co., dabar perėmė visų
SAVAITĖS
PROGRAMA
|
thcrs
wl,lte
tas
R
aus
!
surašė
pažymėta.
Laiškus
pašmirė rugpj. 23, 1929 m. 12:20
biznį į savo rankas ir duos visose šio
Simpatiškas —
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
vai. ryto, 37 metų amžiaus. Ki
j tas laike tam tikrų laikų, o Pėtn. ir Sub. Rugp. 23 ir 24
biznio šakose pirmo* klesos patar
CHICAGOJE
lo iš Rokiškio Apskričio. Pane
Mandagus
—
navimų.
šepetį
dykai.
! paskui sunaikina.
Laidotuvėse
pa
munėlio Parap., Šatekšnių Kai
MOTHERS BOY
[Geresnis ir Piges-- mo. Amerikoje išgyveno 19 me
tarnauju
geriausia
HARDWARE PAINTS
Pristatom visur.
Ned. ir Pan. Rugpj. 25 ir 26
tų.
lr pigiau negu kiti
904 Bagdonas M.r
'nis
už
kitų
patar1
& WALL PAPFR
todėl, kad priklau
Paliko dideliame
nubudime
THE MYSTERIOUS DR.
924 Jomantini Antanui
sau prie arabų lšvyrą Petrą, dukterį Anastaziją,
navimas.
Palnters & Decorators
dlrbystės
sūnų Longiną, broli Kazimierą,
FUMANCHU
927 Kaminski Mrs. Em.
J. S. Ramanclonls, savininkas
OF.’SAS
pusb.rolj Stanislovą Gricių ir
Ut. Ser. ir Ketv. Rugp. 27,
668 West 18 8t.
g.'.nines, o Lietuvoj tėvą Ka
3147 So. Halsted Street
2325 So. Hoyne Ave.
928 Kausteklis Basi
Tel.
Canal
6174
zimierą.
Tel. Vlctory 7261
28
ir
29
Telefonas Canal 6850
BKTRIUS:
>238
Kūnas pašarvotas 2446 W.
929 Karalius S.
PAGRABŲ VEDĖJAI
So. Halsted Street
Pershing Rd. LiUdotuvės Įvyks
FOLLIES
Didysis Ofisas:
Chicago, UI.
931 Kivinicmi Eva
Tel. Victory 4088
panedėlyj, rugpj. 26. Iš namų
4605-07 So. Hermitage Ave. Į 8 vai. bus atlydėta į Nekalto
Kalbantieji
paveikslai,
dai

939 Litwinenas Agnės
Prasidėjimo Panelės Šv. baž
Phone Boulevard 4139
Tel. Yards 1741 ir 1742
nos, muzika, pasaulio žinios. ,
nyčią, kurie j įvyks gedulingos
945 Norvilas Jul.
Namų Statymo Kontraktorlus
SKYRIUS
pamaj’dos už velionės sielą. Po
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Statau įvairiausius namus prieinama
4447 So. Fairfield Avenue
957 Kubliauskienė M.
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
kaina
zimiero kapines.
SKYRIUS
959 Sacauskis P.
GRABORIUS
Nuoširdžiai
kviečiame visus
7217 S. California Avenue
1410 So. 49 Ct, Cicero
gimines, draugus ir pažįstamus
Tel. Cicero 2794
PAIEŠKOJIMAS. Paieš- j Savininkas R. Andrellunas
960 Sarkauskienė J.
Telef. Hemlock 5518
tusų patarnavimas
dalyvauti šiose laidotuvėse.
visuomet sąžiningas lr
SKYRIUS
966 Sienkiewiez L.
;kau savo dukters Uršulė GaNubudę: vyras, duktė, sūnūs,
nebriangus. nes neturi
8201 Auburn Avenue
Užlaikau visokių auk
brolis, pusbrolis ir giminės.
Telefonas Canal 7283
me [išlaidų užlaikymui
sinių Ir sidabrinių dalTel. Boulevard 3201
974 Trifonnis Juozui
Ibalis Liepos 16 d. 1929, iš
Laidotuvėms patarnauja grab.
įkyrių.
, ktų, vėliausios mados
Eudeikis, Yards. 1741.
978 Valinkenaitė V.
į namu išė jo ir nežinia kur dinradio, planų rolių, re
N^uja, graži ko
kordų lr 11.
Taisau
•
go,
aukščio
5
p.
ir
6
colių,
sve

Mallavojlmo Kontraktorlus
I. J. Z O L P
laikrodžius lr muzikos
plyčia dykai.
Dažų ir Popleros Kranttrr S
ri
135,
geltonais
plaukais,
me

Instrumentus.
GRABORIUS IR ’ LAIDOTUVIŲ
1384 S. LEAVITT 8T.
Chicago
VEDĖJAS
dų smulkiu, veide duobelė, juo 2650 West 63rd St. Chicago.
507 Auburn Avenue
1650 Weat 46th Street
Phone Virginia 2054
du vasariniu kautu.
Telefonas HEMLOCK 8380
T
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
JOSEPH VILIMAS
| Jeigu kas patėmytų tokia
Ttl. Blvd. 5203
Namų Statymo
Nulludimo valandoje
kreipkitės
mergU'čį, prašau man pranešti, PARDAVIMUI 2 muro naprie manęs,
patarnausiu simpatiSi
inai,
8
šeimynoms,
4
po
4
kam

Kontraktorins
■ gausi dovanu $5.00.
Grabbrius ir Balzamuotojas kal, mandagiai, gerai ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
4556
So.
Rockwell Street
barių,
4
po
3
kamb.
Visi
įtai

JOE GABAUS
dykai.
Mes* sutei
symai ir patogumai. Norim
| 4348 So. Washtenaw Ave.
Tel. Boalvrard 6314
kiam manda
j tuoj parduot ir važiuoti į Lie
gų, draugiškų
mirė rugpj. 21, 1929 m. 10 vai. ryto, 42 metų amžiaus.
Tel. Virginia 1868
M. YUSZKA & CO.
patarna y Imą.
tuvą. Kaina visai pigi — $9,Kilo iš Suvalkų Red., Pilviškių Parap., Kirkiškės
Chicago,
III.
PLCMBING ft HEATING
PatairnAvlmas
000. Savininkas visada namie. Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Visose IChlcaKaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.
I ~~
nauju kuogerlausla
UNDERTAKING CO.
gos dalyse ir
A. JUCIUS
Paliko dideliame nubudime draugus Amerikoj, o
4664 BO. PAULINA
P. B. Had'ey Llc.
priemleaf uoso.
Koplyčia Dykai
Grabai {pigiai
929 West 33 Street
Lietuvoj 2 broliu Salemonų ir Juozą ir 2 seseri Ma
net už i $26.
710 West 18th Street
ALEX ALIŠAUSKAS
OFISAS
rijonų ir Jadvygą.
Canal 3161
8238 Roul
PARDAVIMUI plytų bunPristatau anglis ir ledų.
Kūnas pašarvotas 1612 So. 50 Ct. Cicero, Uk TzaiHalsteh St.
Vlctory 4088, Perkraustau. Patarnauju išva-’.galorv, 5 kamb., karštu vandedotuvė-s įvyks paned. rugpj. 26. Iš namų 8 vai. bus
89
žiavimams ir piknikams.
įniu šildomas, su moderniškais 2- RI MORGIČIAI
atlydėtas į Šv. Antano bažnyčių, kurioj įvyks gedu
Telefonaa Yarda 1118
44®4 So. Roekivcll St.
i Užlaikau ice cream parlo-1 įtaisymais. Pleisteriuotns bcizTI MORGIČIAI
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų nuly
| Virginia 1290
,rių,
saldainių,
sodės
ir
grocerimentas,
užpakalinis
porčius
dėtas j Šv. Kazimiero kapines. Laidotuvėmis rūpinasi
6% Nuošimčiai
■' \
.J------ L—'—A
nių daiktų.
[stiklinis. Kaina $7,800. Įmo- Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
velionies draugai Ant. Kuzma ir l’et. Janutavičius.
GRABORIUS IR
BAISAMUOTOJA8
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
Reikale kreipkitės, visiems,keti $1,000. Randasi 7223 So. Perkame real estate kontraktus. ■
Internationl Investment 1
Turtu automobilius
visokiems
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
greitas ir mandagus patarna- Mozart St. Kontraktorius
reikalams. Kaina prieinama
Corporation
j
Nubudę:
Broliai, Seserys ir Draugai.
J. JONIKAS
LIETI
GRABORIIln
vimns.
Kapitalas $500,000.00
1
O L 1 sas:
3319 AUBURN AVENUE
Laidotuvėms patarnauja gr^b. Lulevičius Victory 1115
6628 So. Maplevvood ave.
7126 So. Rockwell St.
3804 SO. KEDZIE AVENUE 1

C H I C A G

2iniu Žineles

S. D. LACHAWICZ

JOHN DERINGIS

A.

j

A.

R A M OVA

ANASTAZIJA
LAPAVIČIENĖ

J. F. RADZIUS

J. S. RAMANGIONIS

J. BALSEVICIS

J. R EUDEIKIS KOMP.

M. ZIZAS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

A. MASALSKIS

PETRAS CIBULSKIS

-A. PETKUS

A. ■ A.

JONAS ŠEŠKAS

BUTKUS

MAROUETTE PARK

MŪRTGEČIAI-PAŠKŪLŪS

3-

STANLEY P. MAŽEIKA

EZERSKI
t

4663 H. MARS^yiELD AVRNHB
TeL BouleiMfl »J17

Chicago, Ilk

Tel. Republic 5099

Tel. Hemlock 3699

Tel. Lafayette $738-6716

J

