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Katalikai paaaullonya turi kUntJ oi- 

davlDį, — {neiti } Šeimynas Ir } vi
suomene Kristau* mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasią. JSzaus Širdies viešpa
tavimus milijonų širdyse — tai musų 
užduotis. "Draugas” padSs Jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite “Draugą.”

LITHUANIAN DAILY FRIEND

“Draugas’1 atstovauja organlsuotų 
katalikų minti, remia nuofilrdžlal ka 
tallklikas draugijas, sąjungaa para 
pija* .Ir lietuvių kolonijas “Draugas’ 
džiaugiasi didele katalikų parama b 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie 
lėliški Jausmai
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LIE TUVOJE SUSIMYLĖTA KETURIOLI 
KAI NUBAUSTŲ SOCIALISTŲ

ŠIANDIE EUROPOJE PRAMATOMOS 
RAUDONŲJŲ DEMONSTRACIJOS

BOLŠEVIKAI KOVOJA 
KRIKŠČIONYBĘ

VIRS 400 VALANDŲ 
SKRAIDĖ CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Nepaprastas Bolševikų Pašėli
mas Prieš Krikščionybę

SERAJEVE SUDEGE DIDELIS JUGOSLA
VIJOS ARSENALAS

MASKVA, liepos 31. — 
! Ties šiauriniais Raudonosios 
aikštės vartais bolševikai na
kties laiku sugriovė stačiati
kiu. puošniąją koplyčią, kurio
je buvo stebuklingasis Iberi- 
jos Šv. Marijos paveikslas. 
Paveikslas nežinia kur išvež
tas.

Bolševikai tai atliko gyven
tojams nematant ir nežinant. 

i'Kitaipgi daugelis stačiatikių 
būtų sutrukdę jiems tą bar
barišką darbą.

ST. LOUIS, Mo., liepos 31. 
— Lakūnai Dale .Jackson ir 
Forest O’Brine pagaliau va
kar vakare po 420 valandą 
nuolatinio skrajojimo nusilei
do. .Jie skrajojo orlaiviu (mo
noplanu) “St. Louis Robin.” 
Tūkstančiai žmonių juodu 
sveikino.

Pavargo, bet tūkstančius do
lerių pelnė ir pagarsėjo. Pa
galiau paties orlaivio inžino 
i ši a i komy l>* pasirodė nepa
prasta.

MIRTIES BAUSME PA- { PRIEŠ KOMUNISTUS PA
KEISTA KALĖJIMU ■ RUOŠTA KARIUOMENĖ

KINIJA PRIPAŽJSTA 
MASKVOS PASIŪLYMUS

PAGERBTAS APAŠTALI
NIS DELEGATAS

KAI NAS, liepos 31. — Ke- 
turioliką socialdemokratų tei
smas pasmerkė mirti už są
mokslą prieš Lietuvos valdžią. 
.Jie ruošės ginkluotai! sukili- 
man.

LONDONAS, rugp. 1. SHANGHAI, rugp. 1. —-

Vakar visiems mirties bau
smė pakeista kalėjimu.

Kai-kuriose Europos sostinė- Kinijos respublikos centrali- 
se šiandie komunistai ruošią nė valdžia Nankinge Maskvos 
demonstracijas paminėti bol- valdžiai pranešė, kad ji pri- 
ševistinės revoliucijos Rusi- pažįsta sovietų taikos pasiū- 
joje sukaktuves. lymus kas link Rytinio gele-

komunistams ankelio.ir P»siO’ž»si taikin- 
tis gražiuoju.

Kuone visur
demonstracijos uždraustos,

---------------------- į liet jie išsprendė nepaisyti už- Į Kinijos valdžia pažymi, kad
SUDEGE JUGOSLAVIJOS! draudimu, nes iš Maskvos ji neturi nei mažiausio noro

ARSENALAS

ti ELGRADAS, Serbija, ru
gp. 1. — Serajave gaisras su-

griežtai įsakyta turėti kadi r pati viena valdyti sakomą ge- 
kruviniausias demonstracijas, ’ležinkelį. Tik nori, kad sutar

Tad šiandie visose sostinė- ties ^lygos būtų pildomos,
x* --- Kjci-ajavtr an t'Ll"ise yra paruoštos policijos at-j^a<^ Ke^^nkelio maldininkai ir

naikino Jugoslavijos arsenalą. Į pargos ^ntai paryžiuję net 1 darbininkai komunistai neuž- 
Nuostoliai siekia pusantro mi- kariuomejlė I>aruoSta komuni-
liono dolfrių. Istus malšinti ir suimti.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 
1. — Anądien čia lankėsi a- 
paštalinis delegatas J. Vals
tybėms, Jo Eksceleneiin arki- 
vyskupas Fumasoni-—Biondi. 
Duquesne Universitetas dele
gatui suteikė garbės Teisių 
Doktorato laipsnį. Tam tiks
lui buvo suruošta iškilminga 
vakarienė.

Jo Ekscelencija čia atvyko 
kartu su delegatūros sekreto
riumi, kunigu Hyland. Buvo 
apsistojęs Šv. Pauliaus vie
nuolijoj, AVashington.

PRIEŠ GYDYTOJUS SU 
KLASTUOTAIS UG

DYMAIS

Cook apskrities “grand ju
ry”. veda tardymus, atkreip
tus prieš W. II. IT. Miller, 
buvusį Illinois valstybės švie
timo ir registracijos depar
tamento direktorių, ir kitus 
keturis asmenis, kurie už pi
nigus daugeliui gydytojų ir 
dentistų išdavė netikrus vai-|

stybuiius liūdymus, neišlai- ‘ 
kius atatinkamų valstybinių 
kvotimų.

Sakoma tuos liūdymus už 
pinigus yra gavę apie 1,000 
gydytojų ir dentistų. Apskri
ties prokuroras Kuanson dar
buosis juos visus surasti, kie
kvieną ji} pašalinti iš profe
sijos ir dar atsakomybėn pa
traukti už papirkimus, ty. už 
neteisotą gydytojavimą Illi
nois ir kitose valstybėse.

Praneša, kad Įtariami gydy
tojai ir dentistai būsią pa
šaukti prieš “grand jury” 
liudyti. Dėlto tardymai užims 
daug laiko. I

KARO LAUKO TEISMAS 
STUDENTAMS AUŠRI

NINKAMS

4 nuteisti sunkiųjų darbų 
kalėjimu

siuntų komunistiška propaga
nda Kinijos ribose. PASIDAVĘ 3,000 SU

KILĖLIŲ

IŠ MUENCHENO J 
ALPIUS

Lietuvos Universiteto stu
dentų ekskursija su p. B. 
Sruoga iš Muencbeno jau iš
važiavo į Austriją. Pakeliui 
aplankys Vieną, Tiroliaus 
kraštą, iš ten pasuks Į Trijes- 
tą ir Adrijos jūros pakraščių 
nuplauks į Veneciją. Apžiūrė-

Š. m. liepos mėn. 4—8 d. 
karo lauko teismas nagrinėjo 
gegužės mėn. G d. atentato o- 
rganizator ių: Mėšliaus Vinco,
Pavilčiaus Vylauto, Šato E<f jdomasnias jos vietas, ap- 
vardo ir Čepėno Prano bylų.!lankys dar kelii' Ita,IJ0S Pr°-

Viai išvardinti buvo pripa-|™ciJos mi<‘stus> iž>™us 
žinti kalti tuo, kad prisideng- "ovimis meno paminklais, ir 
darni “aušrininkų“ organiza- įvažiuos Į Alpes.

Kelionė sekasi gerai. Kai 
kur ekskursininkai sutinka 
draugų iš senų laikų, vieną ki
tą pažįstamą. Nuotykių ir į- 

“R,”

ei ja, priklausė kitoms slapto
ms organizacijoms ir rengėsi 
ginkluotu sukilimu ir teroris
tiniais aktais nuversti esamą- 
jų Lietuvoje valdžių ir tuo ti-' sPr'džių-kiek- nori 
kslu buvo sudarę sukilimo ko- i 
mitetą, platino plečkaitininkų ' 
literatūrą, ir organizavo kai 
kurių savo narių tarpe tero-j 
rištines grupes, kurių viena

NELEIDŽIA VILNIEČIŲ 
N. LIETUVON

‘Vilniaus • Rytojus” prane-

TRYS CHICAGIEČIAI 
ŠVENTOJO TĖVO 

AUDIENCIJOJE

BERLYNO DAILINIMUI RASTA NUŽUDYTA

KOMA, rugp. 1. — šventa
sis Tėvas vakar audiencijon 
priėmė tris chicagiečius, Ma
žosios Gėlelės Draugijos na
rius.

BERLYNAS, liepos 31. — 
Šios Vokietijos sostinės pa
dailinimui viena Chicagos fir-

EUACLAIRE, Wis., rugp. 
1. — Vienų namų kambary’ iš 
po nakties rasta nužudyta

ma pastatys keletu puošnių Mi8s AK"W Anderson, l'J me-

butu už 8 milionus dolerių. tu.

DAUG BANANŲ

DIRBDINS GREITUOSIUS 
KARO LAIVUS

KARŠČIAI NEW YORKE

MEXIC0 CITY, liepos 31. 
— Karo ofisas pranešė, kad 
centralinėse valstybėse ligšiol 
3,000 sukilėlių pasidavę vald
žiai. Esą mažai jų belikę.

Valdžia paskelbė įspėjimų, 
kad po rugpiūčio 1 d. sugau
tiems sukilėliams nebūsią pa
sigailėjimo.

Trokas susidaužė su 
gatvekarlu- -----

California ave. gatvekaris 
skersai Mihvaukee ave. va
žiuodamas susidaužė su tro
ku. Troko vežėjas tuojaus iš
lipo iš troko ir pabėgo.

Paaiškėjo, kad troku buvo 
vežama 30 galionų alkoholio.

Policija ieško troko savini-j 
nko.

š. m. gegužės mėn. 6 d. mies-“5a’ kad kai kuric Vilniaus lie
to sode darė atentatų prieš p. tuviai’ norėj« iSvažicotl Tasa- 
ministerį pirmininkų ir jo pa-|ros at°s“W Nepnklausomon 
lydovus I Lietuvon, šiemet negavo iš le-

' nkų valdžios leidimų. Atšaka- 
Karo teisinas nuteisė kalti-' nį leidimus, daugeliui buvo 

namuosius: Mėšlių V. sunk. siūloma atlankyti lenkų paro- 
darbų kalėjimų lig^JŪ^Ofl. gft:4ą Poznanėj, kas esą naudi t 
lvos, 2) Pavilčių V. 15 me- gjau Tačiau nieks tais pasiū
tų 3) Šafą Edvardą — 6 me- jymais nepasinaudojo. E.
tais ir 4) Čepėną Praną 4 me- į ’ _____________

E ATENTATO ATGARSIAItais.

MIŠKININKŲ STA
TISTIKA

PARYŽIUS, liepos 31. — 
iu F

.valdžia pradės dirbdinti du

KTNGSTON, Jamaika, ru . v. _
, v. x , Rugpiūcio mėnesiu Francijos

gp. L — Čia sjmet bananų ___
derlius labai didelis. Daug jų 
išvežama i užsienius.

NEW YORK, liepos 31. — 
Čia vakar nuo karščio 1 žmo
gus mirė ir kiti 6 susirgo.

IŠGAUDOMI LAUKINIAI 
ARKLIAI

OPERACIJA ATIDĖTA

ikaro laivus (destroyerius), 
kurie būsią nepaprasto grei
tumo laivai.

KUR MOTERYS DAUG 
RŪKO

PARYŽIUS, liepos 31. — 
Buvusiam ministerių pirmini
nkui Poincare operacija vie
nai savaitei atidėta.

MIRĖ PREM. MANIU 
MOTINA

KASIKI, Šiaurinė Rodezija, 
Afrika. — Viena Dominikone 
vienuolė, kuri čia tarp mote
rų darbuojasi, pareiškia, kad 
Rodezijoj moterys daugiau užBUKAREŠTAS, rugp. 1.

- Mirė Rumunijos ministe- v3’rns taboką ruko
NAUIAS ARKIVYSKUPAS r’ų P’rTri'n’nk0 Maniu motina, Sekmadienio rytmetį tuo-

J _ _ . _ Klinrn Afnnill m iniio "kfiutri eol/n

CRAIG, Colo., liepos 31. — 
Žemesniojoį Moffatt apskri
ties daly 20 “cowboy’ų” ėmė
si darbo — išgaudyti ten lau
kinius arklius, kurie ūkiams 
daug žalos padaro. Arkliai 
bus suvyti į vieną kokią vietą 
ir išgaudyti. Didesni bus par
duoti ir pripratinti prie dar
bų, kiti gi bus išskersti.

Ieškomas Miller
Detektivai Chicago j ir ki-' 

tose valstybės vietose ieško 
Millerio, buvusio valstybės 
švietimo ir registracijos de
partamento direktoriaus, kurs 
su kitais keliais asmenimis 
kaltinamas klastuotų liftdymų 
pardavime gydytojams ir de-( 
ntistams.

Per 1928 metus mirė 4 gi
rininkai, 1 žvalgas, kits sužei
stas, eigulių mirė 15, einant 
tarnybos pareigas sužeisti 8.

Miško administracija tau
tybėmis skirstoma taip: lietu
vių yra 3220 ( 96,8 proc.), len
ki} 8 (0,2 proc.), rusų 27 (0,7 
proc.), latvių 47 (1,1 proc.), 
vokiečių 25 (0,7 proc.), gudų 
ukrainiečių 16 (0,5 proc.) ir 
totorių 1. “R.”

EDINBURGUI

LONDONAS, rugp. L — 
Škotijos miestui Edinburgui 
paskirtas naujas arkivysku
pas. Juo yra Fort Augustus 
vienuolyno abatas J. McDo
nald.

KONFISKAVO KATALI
KIŠKĄ LAIKRAŠTI

ROMA, rugp. L — Italijos 
valdžia konfiskavo jtfistarąjį 

katalikiško laikraščio Civilta 
Cattolica numerį, kuriame bu-

Kliara Maniu, 8G m. .jaus po šv. Mišių, sako vie
— ----------------- nuolė, moterys išeina iš kop-

ŽUVO 24 ANGLEKASIAI . lyčios ir sustojusios į būrį rū-
----------------- : ko iš bendri} pypkių, neatsi-

BRESLAU, Vokietija, ru- žvelgiant į kaiknrių nesveiku-
gp. 1. — Žemojoj Silezijoj mą. , i
anglių kasykloje, Niederher- 
msdorfe, įvyko sprogimas. 24 
anglekasiai žuvo ir 11 sužei
sta.

BOLŠEVIKAI SU BALTAI
SIAIS RUSAIS KOVOJA

PEČIUJE PASLĖPĖ 
PINIGUS

I Vyrai taipat daug rūko, bet 
moterys daugiau už juos. Vy
rai nenori dirbti jokio darbo, 
jei jiems neparūpinama ug
nies pypkius užsidegti.

'i Atsižvelgus į moterų rūky- 

' mą, čia 70 nuošimčių kūdikių

TOKYO, liepos 31. — Gau
ta žinia, kad Itnan miestely, 
per kurį eina Siberijos gele
žinkelis, raudonieji rusai su
sikovė su baltaisiais rusais. 
Apie 100 asmenų žuvę ir su
žeista.

Taksos už gazoliną

Šiandie imta rinkti valsty
binės taksos (mokesčiai) už 
parduodamą gazoliną. Kiek
vienam galionui mokama 3c. 
taksų. Tokiu būdu automobi
lių savininkai pradėjus šian
die mokės daugiau už gazo
linu.

PRAŠO SUŠELPTI NE
TURTINGUOSIUS

LINTON, Ind., liepos 31. miršta. Vaikai kaip tik pra- 
Mrs. Lew Good pečiuje pa- deda vaikščioti, jie lavinami 

vo peikiamas ministerių pir- slėpė 1,000 dolerių banknote- tėvui ir motinai atnešti ug- 
mininko Mussolini keistas kas mis. Tai užmiršusi užkurė pe- nies ;(nes degtukų nėra) pyp- 
link jaunimo auklėjimo nusi- čių sušildyti vandenį. Iš pini- kius užsidegti. Tie vaikai pa
statymas. gų tik pelenai beliko. tys iŠ mažens rūko.

Aberdeen gatvėje vakare į- 
vyko susišaudymas. Trys au
tomobiliais važiavę asmenys 
peršauta. Sakoma, tai nauja 
alaus pirklių kova.

Atvyks lakūnai
Ateinantį sekmadienį į Chi- 

eagą atvyks lakūnai Williams 
ir Yancey, kurie per Atlan
tiką buvo nuskridę į Romą.' 
Chicagoj jiems ruošiamos ne-1 
paprastos iškilmės. '

Pereitais metais nukentėju
siems šiaurės Lietuvos gyven
tojams sušelpti buvo skirta 
800,600 litų miško medžiagai 
pirkti. Iš tų pinigų liko dar 
neišduotų 300,000 litų, kuriuos 
žemės ūkio rūmai prašo pa
skirti Zarasų apskrities pilie
čių trobesiams atstatyti. Aj> 
skritis yra labai neturtinga, 
ir žmonės patys iš savęs atsi
statyti negali. “R.”

DIDĖJA PROTESTUOTŲ 
VEKSELIŲ SKAIČIUS

Vidaus reikalų ministeris į- 
sakymu policijai pareiškė p£u 
peikimą Kauno policijos var 
dui ir III nuovados viršinin
kui už neganėtiną energijos 
pareiškimą ryšy su atentatu 

. prieš p. Voldemarą. Del to ne
pasisekę sulaikyti teroristų. 
Du policijos valdininkai, de- 
žuravę atentato vakarą teat- 

! re, paleisti iš vietų ir atiduo
ti teismui. “R.”

IŠVOGTAS “AUŠROS” 
MUZIEJUS

Liepos 3 d. Šiauliuose “Au
šros” muziejuje rastas išmu
štas langas, per kurį išimta 
daug įvairių brangių istori
nių daiktų, vienintelė — isto
rinis raktas nuo senovės sei
fų išvogtas. Muziejui daug 
nuostolių. Piktadariai nesuao- 
kti. “R.”

BAIGĖ VILNIAUS TEISIŲ 
FAKULTETĄ

Lietuviai panelė Elena Šla- 
pelytė ir p. A. Juknevičius 
šiemet baigė Vilniaus teisių 
fakultetą. Abu įgijo teisių ma
gistro titulus. E.

CHICAGO IR APYITN- 
KjfcS. — Dailus oras; bet vė
siau.

Orlaiviu išvežtas kalinys
Colorado šerifas orlaiviu iš 

Chicago į Garden City, Kas., 
išvežė Kankakee mieste su
gautą bankų plėšiką Ralph E. 
Fleagle. Už 5 valanda} buvo 
paskirtoj vietoj.

Šiais metais per pirmuosius 
keturios mėnesius protestuoja 
iš viso Lietuvoje 59,390 vek
selių 22,593,370 litų sumai. 
Pernai metais per tą patį lai
ką protestuotų vekselių buvo 
27,524 ir 9,291,306 litų. sumai.

“R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.8S 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80



I -r-r^rr D R A D O l S Ketvirtadienis, Rugp. 1, 1929

iiDRAUGASn

neina ka*4len. Kskyrua sekmadienine 

PRENUMERATOS KAINA; Metama — »«.•». Pa

sai Metų — |3.50, Trinta Mėnesiams — 18.00, Vienam 
Mineliui — 76a Europoje — Metams f 7.00, Pusei Ma
tų — 14 00, Kopija .08c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų* 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam

tikslui pašto ženklų.
Rečaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 rai. 

kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
vai. po piet

DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND 

Publlshed Daily, Ezcept Sunday-
SUBSCRIPTIONS: One Tear — |«.00. Slz Mantfel 

— 18.50, Three Months — 18.00. One Month — M*, 
■urope — One Tear — >7.00, Slz Months — fO.lt, 
Copjr — .08c.

Advertlalng ln “DRAUGAS” brlnga beet reeulta.
Advertlsinc rates on appllcation.

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

u

KOVA PRIEŠ DIVORSUS.

Divorsai arba persiskyrimai Šiarulien yra 
madoje. Jų skaičius žymiai auga. Tų nesenai 
įrodėme statistiniais daviniais.

Kad divorsai sudaro daug pavojų šeimy- 
niam ir visuomeniniam gyvenimui, apie tai, 
berods, ir rašyti daug nereikia. Jie yra pa
vojingi tautoms ir valstybėms. Del to rim
tesnieji žmonės skelbia kovų tai besiplečian
čiai blogybei.

Rimtų kovų prieš tai veda katalikai. Mat, 
Katalikų Bažnyčia persiskyrimus t. y. divor- 
sus smerkia.

Bet pastaruoju laiku divorsų blogybę 
suprato ir kai kurie protestantai. Ir jie jau 
mato reikalo kovoti su divorsais ir iš jų ka
lančiais blogumais. Prieš keletą metų presbi- 
terijonai nutarė tyrinėti divorsų klausimų. 
1928 m. Jų suvažiavimas nubalsavo neduoti 
šliubo divorsuotiems asmenims. Šio klausimo 
tyrinėjimas vedama toliau ir vis labiau pri
einama prie išvados, kad divorsai daug žalos 
neša visuomenei ir kad prieš juos reikia 
kovoti. Išrinkta ir tam tikra komisija, kuri, 
beabėjo. galės padaryti šiek riek naudos.

Stebėtina tik tiek, kad protestantai tik 
dabar teatsikrapšto akis ir tik dabar tepas
tebėjo iš divorsų išeinančius pavojus, kuomet 
katalikai visuomet kovojo ir kovoja prieš 
tų blogų, kuris ineša supuvimų į šeimyninį 
ir visuomeninį gyvenimų.

NAUJA PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ.

Prancūzijos premjeras Poincare atsista
tydino. Tai pailaryti privertė liga. kuri suda
rė jo gyvybei didelio pavojaus.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI.

----------------------Rašo J. J. 11 1

•Evangelijoje mes skaitome, Jog musų 
,Viešpats, būdamas dvylikos metų, nuėjo 
su šv. Marija ir globėju šv. Juozapu į Je
ruzalę kad tenai įlalyvavus Velykų šven
tėse. Atlikus savo dangiško Tėvo valių, iŠ 
ten Jis sugrįžo su savo tėvais į Nazaretą 
ir buvo jiems klusnus. Šventas Raštas 
sako: “Jis augo išmintimi, metais ir ma
lone pas Dievų ir pas žmones”. Iš to mes 
matome, kad pats V. Jėzus paliko tikros 
krikščioniškos šeimos pavyzdį. Jis pats 
pirmas padėjo pamatus, ant kurių visos 
kitos šeimos turėtų sukurti jianašų šeimi- 
niškų darželi. Taigi, kas yra tikros kri
kščioniškos šeimos jnmiatai!

Atsakydami i šį klausimų, žmonės 
daro daug apsirikimų. Kai kurie sako, kad 
vien turtas yra tikras šeimos pamatas. 
Jie sako, jei žmogus turi pinigų, jis gali 
kurti šeimų, nes jis ne tik pats galės pra
gyventi bet taipgi išmaitinti pačių ir vai

Poincare yra senas, patyręs ir visam pa, 
šauliui gerai žinomas politikas ir diplomatas.1 
Del to jo liga ir atsistatydinimas sudarė 
spaudoje tam tikrų sensacijų. Poincare vedė 
didelę kovų prancūzų parlamente už ratifi
kavimų skolų mokėjimo Amerikai sutarties, 
kas gerokai paveikę j jo sveikatų.

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.
(Rašo musų korespondentas)'

daromi žingsniai-labai geri ir 
veda prie tautos vienybės ir t. 
t. ir t. t.

(Tąsa)

Tarp kitų įmonių pirmoje 
vietoje reikia paminėti admi- 

Naujų. vyriausybę sudarė buvęs užsienių > nistratįvines pabaudas, kas 
reikalų ministeris Briandas, kuris yra, kaip pasakys kų nors prieš tautiniu 
ir jo pirnitakunas Poincare, vienas iš žymiau- kus? nors taį ,)utų §ventu tk, 
šių prancūzų ir bendrai Europos politikų. I sa . Provineijoje keletui darbš-
Jisai yra pasižymėjęs savo iškalbingumu ii idealių vyrukų teko dan- laa visam pasauliai paskelbti 
politiniu gudrumu bei apsukrumu. 1 autų Sų-, „jntįs įš vieno aipskrities į ki- tautos uekulturiškumų vienų j 
jungoje jisai groja v ienų iš piimųjų smuikų. , yjen <k.j kad- buvo pa- prieš kilus neapyikantų. ir t. t.

Briando kabinete pasiliko Poineare žmo- vasarininkų kuopų uolesni va-'Juk jei kiti darė klaidų, tai 
nes, dėl to su vyriausybės v ilsimės atmaina daį j£aune nežinia kokių gan-'jus jų nekartokite, jei jusu 
nenumatoma atmainos Prancūzijos vidaus ir d-ka aukoniis liko net to_ j darbai geresni ir daugiau tė-
užsienių politikoje. Mat, Briandas yra maž
daug tok

CHICAGOS PAPUOŠALAS.

Paklausai žmogus ir net 
graudu pasidaro, kad toji ga
lingoji, toji visos tautos pini
gais statytoji stotis, vartoja-

ki vyrai kaip Dr. Anibrozai-Įvynei atneša naudos,, tauta ir 
ių pat politinių pažiūrų kaip ii Io-|^.įs, p Jočys ir t. t. kurie ii-'pasaulis įvertins savaimi be 

incare. iko nugrūsti i Varnių koncen-' pasigyrimo, nes kaip priežodis
Jisai premiero vietų užima jau vienuolik-. tracijos stovyklų ir tenai be-jako; “'pagyro puodas netau- 

tųjį kartų. ' širdiškai kankinami.

NEDARBAS IR STREIKAI BRITANIJOJ.

i kuolas”. ••I
priemonė' Bet čion rupi partijos kro- 
savo “L.'mėlis, kad apdumti žmonėms 

j Aide” dažnai rašo tokias ne-inkis, kad savo kartais ir la-

Dar svarbesnė 
yra spauda. Patys

■Ai

Naujas “The Chicago Daily News” namas pastatytais 
sulig naujausios technikos, su visokiais moderniškiausiais į- 
taisymais ir pritaikytais didžiule dienraščio spausdinimui.

CALLES ‘NEPAGEIDAU
JAMAS”.Darbiečių vyriausybė Didžiojoj Britanijoj’s.pnones įr tikrus šmeižtus bai visai tautai pragaištingu 

susitinka su naujomis problemomis. Ten siau-! kuriems patys netiki; tuo tar-j žygius galėtų užmaskuoti nuo 
čia nedarbas, kuris sudaro daug- pavojaus ir!pu kitiems laikraščiams, ypač tautos tinkamo įvertinimo. Bet .Andai žinomas buyusis Mek 
kuris pastarojoj parlamento sesijoj daug, katalikiškiems, nevalia para- j viskam ateis galas. Jeigu tau- sikos prezidentas Calles per
karštų ginčų sukėlė. |gvti Švenčiausiu tiesu, net kas 'tininkai, griaudami kitas par-įJ- Valstybes išvyko į Europą.

Iš -Meksikos į New Yorkų jis 
apšmeižimu. Tik'mis mano sukurti skaitlingų važiaio pei San Antonio, 
kad ir ‘•Byt4”.!«>voi»artiįii, tai tegul atsime-'Ty T™a' nttk’

Naujų vyriausybei galvosūkį uždavė kilu- j blogiausia, atsakyti bei apsi-idjas už pinigus ir melagystė- 
sis verpimo ir audimo fabrikų darbininkų1 ginti nuo 
streikas, išvedęs iš darbo 5(X),(XH) darbininkų. Į paimkime,

MARGUMYNAI.

Brilijantai griaučiuose.
Ties Dancigo — lenkų r u 

bežium lenkų muitininkai su
laikė vienų daktarų, kuris 
vežėsi su savim neva mokslo 
reikalams žmogaus griaučius 
(kaulus). Apžiūrėję nuodug
niau tų nepaprastų bagažų,Streikas išsaukta dėl ž v maus darbininkų Kai tenai dažnai rasime jžan-Įna? kad jie stato rumus netik, 4 I I “-4

algų nukaposimo. ' ginio vietoje, skelbiant trauki- įtari ne ant smėlio, bet tiesiai Pirm «“*-■«*» "‘etų Laredo, į muitininkai kai kuriuose kau-
, i -4- t> i Ltu +:i- „vo |Tex., distrikto teisėjas \ alls Juose rado paslėptų brangiuDarbininkai tikisi, kad darbiečių vyriau- nnJ tvarkrastį ar Kauno kro-,aid dumblo n tik pakils ma- '„i , v... .

" - - I.,,,-/-. . J i c.4L-r„ Tvr/»l.-n»’,,,’n nkmonn uiivvninru i
sybė juos užstos. Bet tuo tarpu darbo minis- 
terė, p-lė Margareta Bondfiehl. pasitenkino 
vien tik pareiškimu, kad yra susirupinusi šia

nikų.' Tas daroma ne iš gero; žutė audra, tuoj visos sienos 
tai priverčia daryti cenzč- subyrės kas sau: nes ne Įsitiki 
riaus ranka. Ir įsivaizdinkime, ’>iai sudaro jų partijos cemen-

buvo distrikto prokuroru i akmenų, suvyniotų į šilkinę 
AVebb apskrity. Tais laikais ! medžiagų. Tardomas daktaras

tam apskrity nužudyta du prisipažino, kad brilijantus
UVIl IIK Geli VLNMlILU. hiUl v l d MI51I ll IH11 11^1 Oltl — * v..x o i * ’ 1 T"> 1 J* v ,* • r , .

‘ . ... i i • i -4 4 l • 11 .v i-Uzj,; ,i.,„ ! Meksikos karininku. Prokuro- jam pavede pervežti, i Lenkirimta padėtum ir kad tuo tarpu dėl to jokių 'kokis leitenantas, vos baigęs (l<b ,)et pinigai n kitokį dau-į . . .„į. j •• i •
i 4 • • •• ii Irniin nariu nm,; 4in;.,i ;s i ras Malis paskelbė turis ais-;jų kontrabandininkai ir zaketurias gimnazijos klases, y-igclio nanų egoistiniai įsskait- 1 - !y.ypatingų žygių negali daryti.

,v ... v, -r . , • , • • 4 • • 'ra cenzorius ir sprendžia apieIšvesti kraštų is tokių krizių, tai nėra' .A
lengvas dalykas. Panašus kriziai stipriausias tinkamumų straipsnio, rašyto 

universitetų baigusio asmens.
rturf i irto r

Jiavimai. Sugriovė Darbo Fe
deracijų ir ant jos griuvėsių 
nieko nepastatė; visus darbi
ninkus pastūmė’ į bolševiku'

kių įrodymų, kad tai atlikę'dėjo už tai didelį atlyginimų. 
Calles’o ir Obregono agentai.
Jis tad ir pareiškė, kad kada 
Calles pakilusius į Texas val-

Musu pirkliai.

— Na, kaip stovį tavo rei-

tvje pamatysime.

iaibck, 
>j pri-

KEISTENYBĖS LIETUVOJE.

mas paremtas neteisybėmis.!AMl|>je, ūkininkus policija 'a;, ,
Bet kad tas daroma Lietuvoje, i10 su nafta>lvoniis arba kito- Į

Ne\vton tuojaus susisiekė su ' Kok.” gi isskaitliavimas 
šerifu iv paklausė, ar j lekianti, jeigu reikia pridė

ti? Av ne geriau tada parduo
tuvę visai uždaryti?

— Geras dalykas. 0 iš ko 
aš tada gyvensiu?

(“M. R.”)

jis noris, kad Calles butų 
sulaikytas. Laredo šerifas attai tuomi parodoma, kad,klals raoirnniais. 

šiuo žvilgsniu esą bolševiku i Visos administracijos' j — ........—. sak-, ka<1 Webt) apskritis Cal
'bernai. Tik pamanykime. Štai nukreiptos į Krikščionis Be-', ,. i . h*s o nepageidauja .

. . .. . . . ? aš turiu ant stalo radio apara- mokintus, kaipo giliausiai į-1 . . , . ,. ,
kaipo pavojingas visuomenei asmuo, jssiun-'. . . . . , i, . - , • , *;al ue .'patinga kome-

tų. vienų valanda pasigirsta leidusius saknis dvasiskijoje dįja?

Lietuvos dienraščiuose beveik kasdien 
užtinkame žinių, kad toks ir toks žmo.

ai ;vs

čianias tam tikram laikui iš Kauno, ar kur ki-1 .. ....... 1 ... , . dija?
... . ,, .— alio, alio radio Kaunas, bei liaudyje. Šnipais apstaty-

tur i Varnius. Bet “Ryto” 158 Nr. tikrai ra-’ , , . . „ . ,4- •j , . x x. . . .. ; Dabar bus vidaus R. Mimste-,tas kiekvienas aktmgesms
dome keistų žinių, štai ji:

“Kauno karo komendantas uždarė visam 
karo stoviui Lietuvos studentų susišelpimo 
draugijos valgyklų (Laisvės alėjoj 34) kaip 
pavojingų visuomenės tvarkai.”

Matomai, ne tik žmonės, bet ir restoranai 
pasidarė diktatoriams pavojingi.

kus. Tiesa, turtas šeimai yra reikalingas, 
bet nebūtinas. Turtas pats vienas nepada
rys šeimos laimingos. Turtai nyksta grei
čiau negu durnai. O pamatas privalo bū
ti tvirtas, {Mistovus ir nesikeisti. Turtinga 
šeima nepilnai atvaizduoja pirmų Šventų 
Šeimų Nazarete.

Kiti vėl mano, kad šeimos tikslas, yra 
| vien patenkinti žmogaus geidulius. Bet 

tai ne tiesa, nes geidulys tai jausmų pa
daras, o jausmas nepastovus. Jis paga
vęs nelaimingų, žmogų dažnai stumia jį 
į prapultį. Taigi kokiais pagrindais susi
daro tikrai laiminga šeima? Tikrai lai
mingų šeimų sudaro gili, skaisti ir kilni
artimo meilė.

Krikščioniška meilė liepia mums vi
sus žmones mylėti. Šie yra didžiausieji 
Dievo įsakymai, mylėti Dievų ir artimų. 
Tiu iau, mums reikia ypatingai mylėti sa
vuosius žmones. O kada šita meilė pasi
rodo? Ji pasirodo tada, kada įfles sten
giamės savo artimų padaryti laimingu;

r *kada mes mėginame jį leistinuose daly- 
i kuose patenkinti. Netikrai mylime savo 
artimų, jeigu duodame jam vienų, ar kitų 
daiktų, o norime iš jo didesnės vertės

— Laikas gi butų, kad tam-
-------  I - w ., . . ,sta pagaliau grąžintum sko-

rijos informacijos”. — Na ir'narys. Pavojui gandas sudaro-Įkainiau Der ins, {ad tle taiP i}J i<ada galiu užeiti atsiimti? 
pradedama varyti visa partinė nias iš kiekvieno krustelėji- J1'-“ n'*'a neina- i — Kada tamstai patinka,
agitacija, kad pasibaigė par-inio, o tuo tarpu iš kur tikrai n''" ne’4 ta’p Pa'°-i’nSb l<ad vįs vjen jgtįsag dienai ne- 

buriu namie.tijų laikai, kad kitos partijo5'pavojus gresia jie neva nema- 
Lietuvų vedė tik į pražūtį, to. Tik šiek tiek tų pamatė 
kad tautininkai vengs visokių po teatro sode 7 gegužės tra- 
partijų ir visi jų padaryti bei gėdijus. Po šio žygio gal tin-

daiktų. Apie lokį, sakome, kad jis nori 
mus išnaudoti. Ir, be abejonės, joks žmo
gus nenori būti išnaudojamas. Kaip tik 
jis patėmys, jog jį kas nori išnaudoti, pa
mes jį. Jis mėgins nutraukti visus san
tykius su išnaudotoju. Tarp daug šeimų, 
ypač nekatalikiškų, yra atsiskyrimų tik 
dėlto, kad vieni šeimos nariai pradeda 
kitus išnaudoti savo blogiems, o kartais 
ir nuodėmingiems tikslams.

Mes tikrai mylime artimų, jei jam 
duodame visų, kų turime, neatsižvelgda
mi, ar jis mums galės atsilyginti, ar ne. 
Mes tikrai mylime artimų, jei jam noriai 
patarnaujame kuomet jis to reikalingas. 
Tai tokiia meilė privalo tarji žmonių žydė
ti. Ji yra dieviškos meilės atspindys, ku
lis kilniausiai pasireiškė musų Viešpaty
je. O kokiu budu mums reikia ugdyti šitų 
meilę savo širdyje? Kas jų ipdaikys mu
myse?

Niekas kitas negali šito padaryti, 
kaip tik toji tiesa, kuri mums primena, 
kad kiekvNftias žmogus yra sutvertas 
Dievo paveikslu ir panašumu. Kiekvienas 
žmogus yra Dievo vaikas. Dėlto mes ne
žiūrime, ar jis yra turtuolis, ar beturtis.

tikras pavojus gresia iš Pil
sudskio globojamo tėvynės iš
daviko Plečkaičio. Bet vargu.

(Bus daugiau)

Mes neatsižvelgiame, ar jis mokytas, ar 
J prasčiokas. Mes net nekreipiame domės 

į lai, ar jis yra sveikas, ar ligonis. Mes jį 
mylime dėlto, kad jis turi nemirtingų sie
lų, kurioje randasi diilžiausis turtas, lai
mingos amžinystės žymė. Svarbiausi.* 
uždavinys žmogui čia ant žemės, tai pel
nyti dangų. Geriausiai mylėsime savo 
artimų, jei mes jum ne tik nekliudysime 
pasiekti jo būtino tikslo, lx>t da pagclbsi- 
mc jo siekti. Taip darydami, mes padėsi
me Viešpačiui išganyti žmonių sielas. To
kiu budu švenčiausis Kristaus kraujas 
nebus pralietas be naudos. Jo nuopelnai 
ir mirtis nebus be vaisių. Tai yra tikra 
krikščioniška meilė, kuri 'privalo gyvuoti 
ypač šeimoje, kad šeimos nariai vienas Įri
tinu gyventų, vienas kitam priklausytų ir 
bendromis jėgomis keliautų jut šį aša-
rohj gyvenimų į dangiškų tėvynę.

Antras pamatas krikščioniškos šei
mos yra savytarpis palankumas, štiš pa
lankumus privalo pereiti į taikumų ir pa
siaukojimų,

Taigg mums dažnai reikia savęs pa- 
. klausti; “Kų aš turiu daryti, kad galė- 
| čiau savo draugę arba druugų laiminges

(“M. R.”)

PLATINKITE “DRAUGĄ

nių padaryti? Kokiu budu galėčiau jai, 
arba jam patarnauti ir kame pasiaukoti?”

Žmogus delei sužeistos nuodėme pri
gimties, kad ir žino, kas gera kilnu ir 
•puiku, dažnai pasirenka tų, kas yra pik 
ta ir nuodėminga. Bet čia yra jo nelaimė. 
Kad būtų šeima laiminga, reikia saugotis 
viso, kas yra piktu, nes kitaip nebus savi
tarpės meilės, kuri saldina visus vargus; 
nebus taikos, kuri vienija, riša šeinių ir 
neims ramybės, kuri yra Dievo palaimos 
ženklas. I enai bus suimti*, susikirtimai 
ir nuolatinė rūstybė, kuri yra nuodėmė 
ir dažnai priežiastis Įvairių ligų, nelaimiu, 
net atsiskyrimų.

kia palaikyti, nes Dievas iš mūsų 
kalauja ir duvė mums jos puikiausi 
dį. Kas atsitiktų, jei Dievas keis 
gimtus dėsnius? Kas būtų, jei Jis r 
tveręs leistų be globos į šį milžiniš 
šaulį ?

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
?us, turėdamas toki turtą.

statytus reikalavimus jubilie
jiniams atlaidams pelnyti, o 
likusiomis dienomis apžiūrėsi
me patį miestą ir jo jžymy-

ANELė ĘAGUžINSKIUTĖ

»
FEDERACIJOS KONGRESO ŽINIOS

-----1515 So. 50 Avė., Cicero, Illinois------Prof. Kampininkas

Nebepamenu kur (o tai bu
to gan sensti, kai da plykės

i bes. Kadangi auką jam buvo
ti pasakaitė man prisiminė davę, išpažintį nutarėme 

ir ją čia savais žodžiais, su- Įatlikti vakare, tat išėjome lan- 
trumpintai jums pasakiau, ra- kytį bažnyčių. Reikėjo atsila- 
tlęs, musą- “proletarą” — ko- nkytį 2 kartu ir pasimel- 
munistų laikraščiuose rašytą stĮ tam tikra intencija Šv. Pe- 
ir pakartotą žinią, kuriai ši- tro, gv> jono Laterane ir Šv. 
toks buvo uždėtas antgalvis: Marijos Maggiore Bazilikose. 

Musu rankos atpigo . Ėjom didesnėmis ir mažes
nėmis gatvėmis. Roma savo 
išvaizda panaši į kitus Itali
jos miestus — siauros gatvės, 
namai seni, gelsvos spalvos, 
medžių maža. Tiesa, čia ne
matyti koloną galerijų, taip 

ne-

AMERIKOS LIETUVIŲ R. 
K. FEDERACIJOS XIX 

KONGRESAS.

Lietu-
Kon-

Viename laikrašty skaičiau, 
kati tidas piešėjas yra pasa
kęs, jog “sutvėrimo” mintys 

neturėjau) teko skaityti, kad aukščiausios vertės pasiekia 
vienas jaunikaitis, atėjęs pas!apie 60 m. amžiaus. Esą
tūlą mokjtą žmogų, skundėsi | Gėtė antrą ir geriausią savo į charakteringų Bolonijai,

“Fausto” dali pabaigė turėda- Į girdėti tokio skardaus, mus 
gąsdinusio, botagais pliauški
nimo, kaip Florencijoj, bet la-

Šių melų Amerikos 
įvių K. K. Federacijos 
gresas bus rugpiūčio 20, 21 ir 
22 dienomis, Šv. Antano lie
tuvių parapijoje, Cicero, Illi
nois.

i didatais j busimų Amerikos 
'Lietuviu Romos Kataliku Fe- 
j deracijos Centro Valdybą. 
I Skyriai, nominuodami kandi
datus busimai Centro Valdy
bai, privalo atsižiūrėti, kad 
perstatytąsai asmuo butų tik
rai vertas užimti Federacijos 
Centro Valdyboj vietų, kad 
butų tvirtų Įsitikinimų, doras

Visos organizacijos, pl ikiau į ir pavyzdingas katalikas, dar
ančios į Am. L. R. K. Fe<le-»bštus visuomenininkas nebijąs 

susirinkiman,

esąs nelaimingiausias pasauly 
žmogus.

— Ar-gi ištikrąjų jau esi 
taip nelaimingas? — paklau
sė jo mokytąsis.—Kiek1 norė
tum už vieną savo dešinės 
rankos pirštą'į

— Tūkstančio pinigais, — 
atsakė jaunikaitis.

— O už du pirštu?
— Dešimts tūkstančių.
— O už pinkis?
— Šimtą tūkstančių.
— O už visą ranką?
— Neatiduočiau jos nei už 

jokius pinigus, — nedvejoda
mas atsakė jaunikaitis.

Tada mokytas žmogus jau
nikaičiui pasakė: jtuo-se miestuose nūdien žmo-

— Kaip gali sakyti esąs ne- į gaus darbininko 45 m. amžiaus 
laimingiausias pasauly žmo- / dirbtuvės jau nepriima.

mas 70 m. amžiaus.
Titian’as turėdamas 90 m. 

amžiaus nupiešė gražiausių 
paveikslų. Jis žuvo nuo srau
tus io maro.

Voltairiui geriausias perio
das atėjo sulaukus jam 70 m. 
amžiaus.

Michal Angelo būdamas 
virš 80 m. buvo garsiausias už 
visus visokio amžiaus piešėjas.

Bet vidutinio skaičiaus žmo 
nių mintys greitai lig cemen
tas sukietėja ir jokia nauja 
idėja į galvą neįeina.

Gal dėlto Chicagoje ir ki-

KELIONE Į ROMĄ.

(Tąsa)

J AMŽNĄJf MIESTĄ. 
Tuoj po šešių mūsų traukinys 
neša gana dideliu greitumu į 
mūsų^kelionės tikslą, garseny
bių garsenybę, j šv. Petro 
Miestą. Reikia pasakyti, kad 
kiekvienam mieste mes suspė- 
davom per palygintai trumpą 
laiką, gana daug pamatyti. 
Tai mūsą sumanaus ir rūpes
tingo komiteto nuopelnas, ku
ris stengėsi labai nediscipli
nuotus ekskursijos dalyvius 
sutvarkyti. Ypatingai reikia 
pabrėžti J. E. Reinio ištver
mę ir kantrybę. Reikėjo maty
ti su kokiu rūpestingumu jis

ms įsakiau “patepti”, be to 
yra daug kunigų, kurie ir “iš 
notą” moka, tai “dzinguliu
kai” tikriausiai pavyks, nors 
repeticija ir nebuvo padary
ta.

ngai ir čia uždarinėti plyšiuo
tomis langinėmis. Italai neno
ri įsileist saulę į savo kam
barius ir atidaro langus tik 
vakare. Išeiname į Tiberio pa
krantę, tuoj po dešinės gra
žūs Teisingumo rūmai, kiek 
toliau, juosva, apskritos for
mos, Šv. Angelo tvirtovė, to
lumoj dunkso Šv. Petro Ba
zilikos kopulas. Visur, nauja 
originalu, kvepia senove ir di
dybe. Maldininkai dairosi, ste
bisi, dalinasi įspūdžiais, nuo
monėmis. Tik viena, smulkios 
išvaizdos, senyva moteriškė, 
mina smulkiais žingsnukais, 
įimta, nesidairydama į šalis, 
pasiremdama trumpučiu kriu
kučiu. Pasiteiravęs sužinojau, 
kad turi apie 60 metą, iš Try
škių, kalba žemaitiškai, prieš 
Didįjį karą buvusi 4 Kartus 
Jeruzolime ir daug parvežusi 
visokią šventenybių. Nors mo
ka tik žemaitiškai, bet susišne
ka visomis kalbomis, visur 
sugeba nupirkt ir nusiderėt,

L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O.) 
nare nutarimų ir choro raštininkė. 
\ iena veikliausiu 25 kuopos veikėjų 
ir pavyzdinga lietuvaitė. Nors nesenai 
yra prisirašiusi prie 25 kuopos, bet 
visa širdimi yru ją pamylėjusi ir iš 
visomis jėgomis joj darbuojasi. Yra 
gera choristė, turį gražų soprano bal
sų; taipgi labai gerbia savo tėvelių 
kalbą ir yra viena gabiausių musų 
kolonijos scenos vaidilų. Jį laike 17 
L. Vyčių Seimo veikale “Apkalbos 
ir Meilė” turės, galima sakytą ižv-

7 ' ’ * ~ t. J

raciją ir užsimokėjusios Kon
greso nustatytas duokles 
siunčia savo atstovus į Kon
gresą sekančioje tvarkoje:

Centralinės organizacijos, 
Į turinčios J,(MM) narių vieną at
stovą, turinčios 5,000 narių 2 
atstovu ir 10,(MM) narių 3 at
stovus.

Parapijos tris atstovus.
Federacijos Apskritys tris 

atstovus.
Draugijos po vieną atstovą 

nuo draugijos ir 'po vieną nuo 
pilnų 100 narių.

Redakcijos ir Centralinią 
organizacijų kuopos po vieną 
atstovą.įmausią rolę Rožės

Visi atstovai turi turėti ra-
džiąsias duris, kai kurie su-irdį pagauna nepaprastas di-8^ įgaliojimą. užliudvtą
stoja išsižioję, sužavėti nepa
prasto blizgėjimo, koks susi
daro nuo auksui išpuoštą lubų 
ir sienų apšviestą šimtais pui
kių elektros žirandelių. šian
dien juk Šv. Petro diena, ir 
jo grabas mirga tūkstančiais 
žiburių; einame pro garsiąją 
jo statulą aprengtą popiežiš
kais rūbais, išpuoštais auksu 
ir brangiais akmenimis. T Ba-

dingumas, susižavėjimas, bai-' draugijos ar kuopos valdybos 
mė, ir susigraudinimas, čia Parasais ir savo Dvasios Y ado 
žmogus atrodo nepaprastas, Pal'asu.
milžinas ir kartu dulke prieš Kandidatai busimai valdybai 
Galingąjį Kūrėjų.

Pietūs. Po mišių išeiname,
Visi Federacijos skyriai per 

savo apskritį arba tiesiog Cen
bet vėl grįžtame dar kartį ;tran prisiuniIia su_
pas,melsti ir jau paskui ei-j kuriuos j, skyrius nr 
name pietų. Pakeliui užsuka-1 krityg yra m)mina;.ęs kan. 

•me nusipirkti devoliucionalijų,Į _

ateiti skyriaus 
nes nuo Valdybos narių dar
bingumo priklauso visa Fede
racijos ateitis.

Visų perstatytų kandidatą 
surašai privalo būti prisiųsti 
Centro raštinėn paskelbimui 
spaudoj ne vėliau šių metą 
rugpiučio 10 dienos.

Visos gerbiamų skyrių val
dybos yra prašomos siųsti sa
vo atstovus busiman Federa
cijos Kongresan ir paraginti 
savo kolonijos katalikiškas 
draugijas, kad. ir jos pasiųstą 
savo atstovus.

Šių metų Federacijos Kon
grese bus keliama sumanymas 
— keisti Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos 
vardas i Lietuvių Veikimo Cen 
trų, todėl visiems Federacijos 
prieteliants ir rėmėjams šis 
klausimas itin turi būti svar
bus, taigi visi privalo pasis
tengti šių metų Federacijos 
Kongrese būtinai dalyvauti. 

Federacijos Sekretoriatas, 
180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

niekur neatsilieka nepaklysta. 
Op,a, kad tuo tarpu pflsi-’ Pelm BaMa Dar ke.

girdo vadovų skurdus avanti lios sianros gatvdėS; mps 
atsiduriam didžiuliam plečiu-t(į priekį), sujudo plačiu pe

ronu čemodanų kalnai, ir ma
no kankintojas daktaras, su
simerkęs su didokais linksmą 
keliauninkų čemodanais, nu
žingsniavo į priekį, užmiršęs 
ir chorą ir mane. Kiti taip 
gerai buvo nusiteikę, kad vi
sai užmiršo savo naštas, ku
riose pradėjo reikštis šveica-

je prieš didžiausią ir gražiau
sią pasaulio bažnyčią, prieš 
bažnyčių karalienę — Šv. Pe
tro Baziliką. Užvertę galvas, 
negalėdami atsigėrėti nepa
prasta, šito milžiniško arcbi-

ziliką ateina, išeina tūkstan- , . lr ■ , ,. vas palaimins. Maniau, kadciai maldininkų is visu pašau- , , , v . .. .. , . . ‘ x., . kaulus sulaužys — tokia buvono kraštų, visokiais veidais, j . .. . , ,. . ................... ..... . v. . spūstis, norint gauti koki ra-įvainausiais drabužiais. L v. , ,izancių, medalikelj. Kitur bu- 
\ ienoje, koplyčioje vysk. M. jvo uždaryta, o mes turėjome 

Reinys atlaiko mišias, per ku- j skubėti, užtat susigrūdom apie 
rias pagiedama lietuviškai tai, 1100 žmonių į mažą krautuvė- 
rodos pirmąsyk prie Apašta- lę, kur be lirą reikėjo dar gė
lų kunigaikščio grabo. Šitoj ! roką prakaito porcija užmo-'
milžiniškej Bazilikoj, statytoj 
kelis šimtmečius žymiausių ar-

kurias per audienciją Šv. Tė-' grindas yra vanduo, ir todėl ( pirmiau vyno, bet ne vandens 
vandenį galima esą “atskies- j pristigdavo, 
ti” vynu, Aik jiems visumet 1 (Bus daugiau).

WAITGHES BROLIU RAŠTINĖJE

kėti. Užtrukome su tais rąža
nčiais, net vežikus teko kvie-

ehitektų, išpuoštoj viso pa-t stis pagalbon, o ge.riau žino- 
saulio katalikų aukomis pui-1 jusieji kelią į viešbutį demo-

tektūros paminklo didybe, že-I1™™*8 paveikslais, statulo-! nstravo Maratono bėgimus, 
mis, didingais popiežių grabų i

Parašoma namu, rakandu, autu, langu, gyvasties Ir sveika
tos apdrauda (Insurance) geriausiose kompanijose.

Parengiami, paraSomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir 
įgaliojimai dėl atsiėmimo, valdymo, .renduojimo ir pardavimo že
mės Lietuvoje.

Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dy- 
tai, kontraktai, testamentai, įga'.iojimai, notos, turto perrašimai, 
ir visi kiti dokumentai.

Tarduodami “Money Orders”.
teksu, gasos, elektros, vandens ir kitu bilų ino-

glohojo jam pavestus kėliau- riško sūrio kvapas ir tik išė- 
ninkus, atsisakydamas nuo j ję iš stoties ir apsižiūrėję, kad 
jam priderančių patogumų ir i jiems perdaug lengva, skubi- 
poilsio. Dėkingi jam mes lik-! no ieškoti savo intendantūros 
sime visados. į sandėlių. Susėdom į tramva-

Kelios minutės prieš Šv. 
Petro dieną pasiekėme Romą.

ROMOJE. Sustojom didžiu
lėje stotyje. Lipame iš vago
ną ir stebimės, kad niekur ne
matyt stoties pavadinimo —

.jus ir po kelių minučių visi 
maldininkai trijuose viešbu
čiuose išsitiesiam horizontali- 
škoj padėty.

Jubiliejiniai atlaidai. Iš ry
to mūsą vadovybė paskelbia,

Priimami
kesčiai.I Ant stalą radome paruoš-

. tus vyno butelius, o šalia ą-
žingsny auksas ir brangiau- >>J " Į sočiai su aqua destilata .
sias marmuras susikaupti dnrvti chemines reak-I

y-, cijas, bet mūsų abstinentai 
ra nelengva. Čia tikinčiojo ši-, tuo j pareiškė, kad visko pa-

pkminklais, kur kiekvienam i te-ngiame pro didingus fontanus, 
per gražiai į vidurį nuolaid
žiai grįstą aikštę, dviem pus
račiais apsuptą 4 eilių kolo
nadą, viršuj papuoštą statu- nuolankioj maldoj pradžioj 
lomis.

Tik negailestinga Italijos 
saulė neleidžia gėrėtis didin
gu reginiu, ir mes skubame 
į vidų prie puikią marmuro 
kolumnų atvėsinti atvėsusias 
nugaras. Nors jau buvome 
matę gerokai didelių bažny-

Kapitalas penkiolika milijoną litų. Padėtieji pinigai 
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS

visi turi žinot, kad čia Roma , , _ •__ • • »• u *’ kad mes pirmiau atliksime nu- cių, bet vos įžengus pro di-
— pamaniau. Mus sutinka J.
Ė. Nuncijus arkiv. Bartoloni,
Tėvų marijonų generolas prof.
Būčys, kun. dr. Rėklaitis, dr.
J. Leinionas, p-nas Salvatori 

dar keli studentai, mūsų

Siunčiami pinigai į Lietuvą ir T^nkiją per paštą ir per 
lcgrama.

Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečiij; parduodami 
pirmi morgečiai; perkami kontraktai ir antri ir piltai m-orgečiai.

Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
M ūsų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuviu spul- 

ka. Joje sudėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikuluose teisingas ir kuo-gf riausias.

WAITCHES BROS. GORP.
52 E. 107th ST. KAMP. 107 ir MICHIGAN AVENUF.

Telefonas Pullman 5950 U

Raštinės Va!.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais * ‘ 
iki piet. Sekmadieniais ir šventadieniais ' uždaryto.

TUBBY f Getting Be1

ir
tautiečiai. Visi nepaprastai 
džiaugiasi mūsų gausingu bū
riu, sveikinasi, pasakoja, kur 
apsistosim, kad rytoj (Šv. Pe
tro dieną) audiencija, klausi
nėja, kaip mums sekėsi kelio- 

,nėję. Mane tuoj užsipuolė pa- 
Ivasarininkų daktaras, susido
mėjęs kaip maldininkų cho
ras, kurį buvo įsakęs kelionė
je suorganizuoti, nes sakė rei
kėsią pas Šv. Tėvą lietuviš
kai pagiedot. Nusigandęs at
raportavau, kad gerkles visie-

I &OlJT KUOlU 
DOGToa, i sieoea' 

|COULC> FlCCEtt 
OUT Hou) I

ii U
VOO’Rt LOOKiNG FIMB, 
T&OAT, CHBiTBO. THC 
MCA4LBSHAVE NCARLT 
ALL GOME - KOVU OlO 
VOmLCĘP tAtTMCHTfJ

1 MEAM
D o Vou 

SLBBP WEU.

HOVJ CAN I 
SlEEP VJELt 

i'MSlC.wę

AJO, U O, 1 VA) AMT 
*TO KUOUi IF YOUQ 
SLEEP (S SOOUD 

7-

G DOUT KU0l*?\ 
iv rr's šou m o 

OO. MOT. BŪT

i i
Stou COMC. ove

'T'UICHT U5HEM i. 
ASIEEP AM' Voe 
CAM LlS'EM

_____



i

D R A U O n B ===== ——— Ketvirtadienis, Rugp. 1, 1929

LIETUVIAI AMERIKOJE
PIRMAS WISOONSINO L. 

VYČIŲ PIKNIKAS.

Iš Šv. Jurgio parapijos.

Vasarų, korespondentu su-
Jvyks sekinad-., rugpiučio 4 

d., Midivay Park, ant “liigh- 
wav 15” j šiaurę nuo Racino.! mažėjo, iš mus kolonijos retai

Jauni ir seni Vyčiai kviečia kada tenka žinutė pamatyti, 
visus lietuvius atsilankyti L Rodos, nieko neveikiama. Bet 
šį piknikų, dera proga bro-|taip nėra.
liains lietuviams, NN’isconsino štai. seserų namui kasama 
valstijos, daugiau susipažinti
ir susidraugauti.

Bus visokiu žaiski:
1. Base-ball, Mihvaukce ir 

Kenosha tymai.
2. Moterų kalimas vinių. 

x 3. Drūtų moterų bėgimas.
4. Drūtų vyrų bėgimas.
5. Bėgimas ant trijų kojų.
6. Bulvių nešimas.
7. Skubus vaikų pajaus val

gymas ir daug kitų.
Dovanos bus visiems. 
Prašome visus atsilankyti

Wisconsi.no Vyčiai.

ANTANAS USALIS.

(Cleve-

raibiui i žiaus, Amerikoje apie 25 — šuo negauna laiškų ir spėjau- gas ausis, lyg kad norėjo tuo

Svečiai.
Vasarų atostogaudami neina 

žai svečių atlanko ir musų j 
miestų, o vietiniai vyksta ki
tur.

Peieitų savaitę p. Samsonas j bi oi ycn St., Akron, 0., P. O.
Boū 258. ieško sesuo Marcelė.

>30 m., gyvenęs iki 1923 m. 
Shenandoali, Pa., kilęs iš Oe-

ti jog brolis yra miręs.
Martinaitis, Napoleonas, a-

pasakyti: ‘‘tavo reikalas 
vien tiktai klausyti!”

Hlfl. HARBOR. INO.
Žinios.

Jau praėjo dvi savaitės nuo 
musų milžiniško šv. Pranciš
kaus parapijos pikniko, kuris

kiškės miestelio, Kauno apskr. Ipie 60 m. amžiaus, iki 1924 m. 
Paieško brolis Simonas. gyvenęs 801 Tliird Avė., Broo

klyn, N. Y.
Jackevičius, Jeronimas, mJurkšaitis, Stasys, iki 1927 

i. gyvenęs Firestone ar tai!

skiepas. Šis namas buvo pir-, 
ma Detroito lietuvių bažnyčia, 
iškasus skiepų, bus išmūryta 
pamatas ir sienos plytom ap- , Vy,jų 25 kuopos 
mūrytos. Darbas kainuos 
$
bry
darbuotojas. Jis visados turi • ,I 1S l tl
darbo, nes patarnauja pigiau, 
negu kiti kontraktoriai.

Be to, maliavojama parapi
jos mokykla, kas atsieis netoli

cialyvavo Cbicagos N yčių kon- 
įferencijoj ir parsivežė gerų
įspūdžių, pilnai pasitenkinęs Lukoševičius, Antano sūnūs, 
ehieagiečių draugiškumu. kį|ęs į§ i{audonės v., Raseinių 

j Pereitų savaitę pas p. Mo- apskr., gyvenęs Keiitucky 
|lius viešėjo p-lė M. L. Gurins- valstybėje ir neva miręs. Svariu Višinskiu 
kaitė, cliieagietė darbuotoja, bu tų faktų patikrinti. |di;kio vap;(s
Kiek pastebėta, Detroitas vieš. Mitkevičius, a i

lęs iš ar nuo Jonavos, Kauno 
Iapskr., Amerikoje apie IS m.

“MIŠPARAI"
“Draugo” knygyne galima 

gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika-

semau gyvenęs 146 Ferry Gi., dingų “Mišparų” arba 
Lukošius, Aleksandras, artw‘Ncnvark, N. J., ir Boston, Mass. Vesperae de SS. Sacramento.

.Motina neturi žinių nuo pat Tai veikalas sukomponuotas 
karo laikų. plačiai žinomo kompozitoriaus

Baziliauskas, Juozas, kilęs;V. Niekaus. Kaina 35c. 
kaimo, G eiga u užsakymais kreiptis 

apskr.Šakių

“U

nioins patikęs. Pp. Moliai ap- lllw.ik„n lltvvk-,,s 18fl6
Edvardas, A-! Ieško tėvas Antanas.

ui. iš Brazaičiai, Kazimieras, JuonuiAios. įAumis land, Dilio) narvs. kuris yra r0(lė visas įžymesnės vietas v. • • ' • I 1
55.000. Darbų apsiėmė P. Ga-1 . • • ,.i)aY(>k. •>-, i.uo . ė j '. ’ štatuos, ir seniau gyvenęs zas lr Motiejus, kuri laikų
,rvs, Sv. Jurgio parapijos" I V n- -pabalavojo” su de- 37 Partiti„„ * Hud N. j y Vengraitį, 32
uy, CH. oiuoiu pat apijus po< labili. Jis Via ĮZVinUS cllO tioitiečiais. v X,’ • . . <rtro Riečiais.

ir scenos vaidila. Labai Piknikas
yra pamylėjęs Lietuvos Vyčių RUgp. 4 d. Įvyksta L. Vyčių
25 kuopų. 102 kp. piknikas Beeclinut 1K“S 1(?° Pine St’ Muha'

grove. Piknikas bus linksmas.,. J n
23 metų. Ieško Sesuo Lucė. H,s I tanas.

J Y- į Morris St., West Lvnn, Mass.
ir vėliau išvykę dirbti, Į ang
lies kasyklas Malianoy City 

inoy City, Pa., Amerikoje apie i ar Slienandoali, Pa. Ieško bro-

Jaras, Petras, seniau gyve-

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III. 
“DRAUGE.”

$600.00. Tų darbų apsiėmė J.! Žinutės.

Žemaitis, nesenai atvykęs iš Praeitų sekmadienį 
Akron, Oliio. Jis yra ilgai dar- nos dr-ja iškilmingai 
bavęsis tarpe Akrono lietuvių savo 25 m. gyvavimo sukaktu- 

\ es. Draugijos narės, uoliai 
lankiusio.- .Šv. Onos novenos 
pamaldas, liep. 26 d. iškilmin
gai priėmusios “in corpore” 
Šv. Komunijų; liep. 28 d. su
ruošti

katalikų.
Savas pas savųjj.

V. P. J.

Sunkiai sergu.
Sunkiai susirgo Vlado Ali 

kalausko suims Pranas Miką- dau
įvyko liepos 14 d., o da jokių lauskas, Šv. Jurgio parapijos 
žinių apie tai “Drauge” ne
mačiau. Tat neiškenčiu nepa
rašius.

Diena buvo labai daili. Žino 
nių privažiavo daug. Turėjom 
svečių net ir iš Chicagos — 
iš Marųuette Park, West Side 
ir iš kitų kolonijų, o iš Calu- 
met City, Ilk, daugiausia. L’ž 
tai mes, liarboriečiai, esame 
visiems labai dėkingi, nes pik 
nikų gerai parėmė. Gryno pa
rapijai pelno padaryta $1,- 
425.39. Pikniko pasisekimui 
dirbo visi. Prieš du mėnesiu 
pradėta vieni kitus lenkty
niuoti tikietų laimėjimui par
davinėjimu. Kitos rinko ap

šv. 0- 
švents

šaunių vakarienę. Buvo 
svečių ir svetimų kuni

gų. Plačiau apie vakarienę bus
choristas ir jaunimo kliubo parašyta vėliau.
narvs. Jis 192G m. su savo --------* i

tėvais atvyko i.'
Pa.

Bus- virvės traukimas tarpi 
nierginų ir vaikinų. Taipgi; Dargis, Pranas, kilęs iš Tel-iC0NSULATE GENERAL OF 
bus išlaimėjimas Atvvater ,*>kl miesto ar apskr., Ameriko- LITHUANIA,
Kent radio, moteriško laikro-nu° 1893 m., seniau iki 15 Park Row,
d-elio ir $5.00 auksų. j 1924 m. gyvenęs 323 Carie

j Kviečiami detroitiečiai ir a-.St., Selieneetady, N. \. 1924 
pielinkės lietuviai atvažiuoti Įm- sunkiai susižeidęs fabrike, 
į šį linksma jaunimo piknikų.

HomesteadJ Mus N'yčiai kuo tolyn, tuo!
įsmarkvn eina. Pereitų sekma-;

IŠ LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminin 
! kams

GIESMINĖM

: kuriam tekstų sutaisė A. Jak
štas, o gaidas pagamino J.

' - - Naujalis.
Atsitikimas su Balaano asi- ' 75 giesmės su gaidomis vie-

11 spijama iniię>. Ieško sesuo Į je skaRonias stebuklu, netiek Inam, trims ir keturiems bai- 
^Ot' i ,todėl, kad asilė kalbėjo, kiek Įsame, užima 142 puslapius.

Stasiškis, Kazys, kilęs iš' todėl, kad ji kalbėjo protin- Kaina ........... 80c.

IŠ LIETUVOS RESPUBL11 j1 v., Rokiškio ap?kv,!gai. -DRAUGAS”
seniau gyvenęs Big Four, AN. 1 —----------
Va., Box 23. Nuo 1928 m. se-į Gamta, suteikusi asilui ii-i 2334 S. Oakley Avė. Chicago.

New York City.

Kvieslys.

KOS GENERALINIO 
KONSULATO.
PAIEŠKOMA.

H9H

Pp. Malakauskai abu dar- dienį sėkmingai sumušė So.1 
buojas Šv. Jurgio parapijoj. Chicago. So. Division jau nu-į Pranevičiūtė Leonavičienė, 

jaunuo- gulėtojai, turės veikiai rung-;Stasė, Juigio žmona, seniau 
'tis su šiauriečiais. Vyčiai po i gyvenusi ant So. Sixth st., Jer- 
' pulerizuoja lietuvių vardų sve- į žinant gandais,
itimtaučių tarpe ir apie K of, i-s\ažiaMisi su leliksu Leo-

Prašome Dievulio 
i i ui sveikatos.

Tas pats

ROSELAND, ILL
Par cirkulio atlaidai.

Visų Šventų parapijos ba--

L visi žino.

Mus aliumniečiai 
pasirodė per parapijos

j navičiu į Bridgeport, Conn. ar 
į Boston, Masš.

"važiai' Borisevičius, Kazys, Bal- 
pikni- p'aus sūnūs, apie 56 metų am

ui. Žukauskaitė, Salvytė ir
nvčioi šiniet įvvks viena ne-L? - - , v ' , . .d 1 . . Genys vare su saltakose biznį
paprasta šventė, taip vadina
mieji Parcinkulio atlaidai. 

2 d. Ta 
tarpinin-

... v . į Atlaidai bus rugį),garsinimus, kitos aukas ir vai-1
, , , t- • • , 'šventė tapo įvestagonius produktus. Kaip viskas 11

, .. , , 'kauiant Tėvui Alfonsui, kurisj daiktų susidėjo, pasidarė di- . . ’
, , Ar 3 , 3 šiais metais turėjo pas musdele krūva. Man rodos, kad ; .
mes busim pralenkę visas mil- lnl>1Ja!5

Badauja
Jūsų Gimines

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

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

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

Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.

ir savo gyvumu traukė savi p 
publikų. Kad butų buvę dau
giau. butų dar geriau.

Susirinkimai daroma kas 
pirmadienį. Nariai punktualiai 
lankosi. Pirmininkauja p. Bar 
kauskaitė; daug padeda irKaip žinote, Parcinkulio atmvaišv- parapijas. 1 > 1 . • • 1 1... u .V] laidai teikia žmonėms progos a^^'lai aab'au.)a niųs mu-

• • . , ipelnvti daug visuotinu atlai-1 g°nininl'a> S. Rakauskas.
x x įsai mazute, bet dar 1 i
bšti, nes jos pryšakyje stovi,<,!Jl .Kiek k*irtU atlankoma pa-! Vietoj atsisakiusio vice-pir- 
energingas ir visų ’ mylimas ' ,al,i'’Os bažn>’rta, tiek kartiL,nįnįnko Genio, balsų daugu- 
klebonas kun. K. Bičkauskas, ipelll01ha atlaidai. lua išrinktam Šlikas. Mergai-

{»8ųlygos atlaidams įgyti yra rūpinasi sulošti kokių tai 
X Liepos 19 d. atsiskyrė su xio<: išpažintis, Šv. Komunija drama. Geriausio pasisekimo!

žiniškas Chicago.'
Nors musų

v ir
parapija visai mažutė, bet dar 1

šiuo pasauliu Morta Dzelienė. Jankant bažnyčių, sukalbę-į 
Velionė buvo gera katalikė ir 'tį T,avo jnt(.ncija penkfe-' 

motina astuonių vaikiu Prt-'lius poterėlius. Tik vienus at- h 
klausė prie Moterų Eažuncn- ]aį(|us galima pelnyti sau, o i 
vos ir Hv. ()nos draugijų. Pa-’kitus pavesti skaislykloj ken-į 
laiduota iškilmingai liepos d- ėdančioms sieloms, būtent: už' 
is šv. Pranciškaus bažnyčios tėvus, gimines, pažįstamus, Į 
į Šv. Kazimiero kapinėse, Chi- geradarius ir t. t.
<a£°j Rug. 1 d., 2:30 vai. ir 7:30'

A. Gorainius.

jai suteikia'val ,,us kl ausomos įspazin-
svet imas k uiti ras.»_ I
< mišparai. Parcin-

Feen<a^nint
The Laxative

Skanus kramtimui 

Mėgsta jį visi 

mint, taip kaip guma.

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

Lai Viešpab
amžinų ramybę. !tvs pus

X Liepos 29 d. prasidėjo štai Vakare I
tvbu naujos parapijos svetai- kulio diena, t. y. mg. 2 <1., 9 
nes, nes is senos svetainės pa-'vai. bus iškilmingos šv. Mi-'
dary ta parapijos mokykla. I šios, pamokslėlis. Vakare miš-1 
Naujoji svetainė bus graži ir ’parni ir procesija. Rytmety i 
erdvi, bus patogi visiems jau-'5 vai. Ims išdalinčjama Šv. t 
ninnii ir suaugusiems, nes Komunija. i
viskas bus padaryta pagal nau 
jausies mados.,

X Rugpiūčio 25 d. rengia-

Kadangi lie atlaidai įvyksta! 
pirma kartą ir nesudaro daug 
sunkumų pidnyti visuotinus

mas parapijos išvažiavimas Į atlaidus, pavedant juos tiems, i 
Forest Preserves, Calumet Ci-į kurie jau ncbtin i laiko, todėl 
t.v, tenai, kur ir pernai buvo. prašau visų ta švente pasi-! 
Iš anksto jau visi ruošiasi va- naudoti ir skaitlingai alsi-' 
žinoti. -lankyti bažnyčion.

Ta Pati. i Kun. A. Kruša.

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Ofisas atidarytas kasdienų nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
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CHICAGOJE
LABDARYBĖS RĖMĖJAI. j“Kukorins’ ir savo užduot;

Bridgeport. —
piknikų, įvykusį

Labdarybės
sekmadieni,

šauniai atliko.
'Toliau reikia paminėti, kad d°nas

su daiktais prie pikniko prisi- Įl’tdrn
liepos 21 d.. parėmė sekant ie- dėjo Jonas Vanagas, p. Lu
ji: Šv. Dovydo klebonas kun. ėinskas, S. Šiuris, S. & S. 
McNamee $10, Dr. G,o\ven, Market, A. Kibelis, A. I’olei- 
Union Drug Store, Dr. Denni-: Uit nū, Balsis, Mielinis, J. Ka- 
Fon, Dr. !lalloway, S. P. Ma-!nušienė, Vaitkus, S. Daugėla? 
žeika, Martinkus, Lemont Dai-1 Kainanėionis, (i. Apple, M.' 

ry, Dr. Stupnicki, Lustig Sto- Messar, M. Dariu, Dr. M. Žil-1 
re, Central Dairy, C. Vyšniau- vitis, Dr. Juozaitis, Berk's

svetimtaučiai atsiunčia dova
nas. Jau prisiuntė I. Gold- 
stein & Son, didelės drabužių j 
krautuvės savininkai, 2400 S. ' 
Oakley avė., Tel. Canal 1976; 

Martinkus, siuvėjas. 
Kai n i s, darbinių dra- 
k įautuvės savininkas,

laikrodininkas Kaz. Budris ir 
kiti.

buzai

RADIO ŽŽŽ.

skas, S. Loviek. Dtpt. Store, Leo, Teter, l)r.
Širdingiausia dėkuojame už Šimkus, Bridgeport Furniture

Town of Lake. — Atnauji-1 
nūs radio stotį A. S. K., pa-! 
sidarė ŽŽŽ. — žiūrėk žinių 
žinėse.

JUOZAS SADAUSKAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7829 

Ree. f #41 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1N* 

Valandos 2-4,6-S Nedėlioj 10-11

tftso Tel. Canal 211S
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

Juozas Sadauskas vra L.

j Maži žmonės negali pėda-Z 
'ryti didelių paikumų.

DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 3 

dieną. Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

460S S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, III.

Tel. Canal 6704 Vlrglnla 0880

malonų pikniko 'parėmimą nu-|Co.,1
nėtienis geradariams. I

Toliau reiškiame padėkų ko
misijai p-nioms Naugžemie- 
nei, Malinauskienei už uolų 
kolektavimą ir pasidarbavu
siems piknike

X Liepos 28 d. Šv. Cecilijos 
Sausage Faetory, V. Deveikis, choras tur^° įvažiavimų’ Pa-' Vy..ų 2- kuopos “tėvas”.
C. Makutėnas, A. Kalėda, Chi.los Pni'kl* llllSkuose- Nevisi Į ‘Jaunas enel.gįngas įr jarb 
rago Meat Market, P. Vaidas,' ehoristai dalyvavo; daugiau Stus Priklaus0 prie L> Vyčių

J. F. Budrikę Koslier

. OFISAS

1900 S. HALSTED STREET!
I

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandas; prieš pietus pagal sutarti? 

Namuose 2-4 po piet, ofise 0-8 v. ▼.

<-
Reu. Tel. Mldway 6512
Dr. R. 0. 0 U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Oakley Avė. Ir S4-tas Street 
Telefonai Canal 1711—0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 
Ir Ketvertais vakare.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAI
IR OBSTĘTRIKA®

Gydo stalgias Ir chroniškas ilga* 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną aae 
platų Ir 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis (Ik 
Iškalno susitarus '

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 Wisr 22nd STREE’i
CHICAGO

Sniigurienei,
Kanušienei,

Mal inauskie-
Kaniara usk iene i,
Paliulionienei, 
nei, Gudienei, Rašinskienei ir 
Sekleckienei. Piknike žmonių 
daug nebuvo. Tai tuos daik
tus, kurie liko, pridavėme Šv. 
Kazimiero vienuolyno sese
rims. Už ta seserys yra labai 
dėkingos.

Visi-darbininkai dirbo pil
name sutarime. Piknike dau
giausia dirbo p-nios Naugže- 
mienė ir Malinauskienė, o

P. Stasiulaitis, J. Leščiauskas, 
J. Adomaitis.

Toliau reikia priminti, kad 
piknike darbavosi V. Jasevi
čienė, K. Zaurienė, V. Gle- 
bauskienė, K. Vaičiulienė, J. 
Rokienė, V. Masiliunienė, A. 
Vaičiulis, J. Motiejaitis.

Dar kartų ačių visiems au- 
kuotojanis. ir darbuotojams.

Valdyba.

MUSŲ RADIO.

buvo svečių bei ip.ietelii), kaip . Ru nu(, , susio,.. Van Buren

( 011(5 'ganizavimo. Kaip mokėjo ir
X Studentė Laite Daukšaitė ku01|d prisidWttvo prie

vieši pas tėvus. Pradžioje ijaunimo lial.buot5s. 1)aina
rugp. grįš į Sprmgf.eld. W., !apsi;,jo jo. „„vaidinta be jo: 
tęsti slaugių mokslų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą* 2408 WEST 88 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 8o. Leavitt Ht. 

Tel. Canal 2880
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel, Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

nesilinksininta be jo. Visur, 
X Snukiai serga Apalonia u|. (la,.bas ,en

buvo pirmutinis. O jei pasi-Kasmauskienė.
X Jau pasklido po parapi- taikydavo, kad kartais atsisa-

Jonis antrojo parapijos pikui- ky(Javo nm kokio 
ko tik.eta, su išlaunėjnnais. (ai M ,MtOj ka,.

Suite 2,00 157* Mlltvaukce Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

West Side. — Šiandien lai
dotuvės a. a. Pranciškaus 

Augustas Vardauskas buvo' Straukos.

X Šiandien Aušros Vartų 
svetainėje “Vyčių” 24 kp. su
sirinkimas 8 vai. vakare, 

i X Sunkiai susirgo Bronis- 
[lava Šidlauskienė. Gydo Dr. 
1 Kavarskas.

X 
Auš r

nenorėjo 
dirbti, bet todėl, kad to “pa
vežti” nebegalėjo, nes “veži
mas” jau buvo perdaug kupi
nas. P. Sadauskas yra L. V. 
XVII Seimo reng. kom. narys.

ADVOKATAI:

Tas piknikas įvyks rugsėjo 
(Sep.) 1 d., Černausko darže.

X Rugp. 2 d. įvyks šv. Ce
cilijos choro mėnesinis susi
rinkimas.

X Kun. A. Dexnis, važinė
ja 'no Kanadų. Aplankęs ste- 
, , • į • . x pinskų, 1613 So. 50 Ct., Ci-buklmgas vietas ir matęs ste-

A. L. DAVIDONIS, M. D.
' 4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

buklus.

JOHN KUGH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

VYČIŲ DARBUOTĖ

Pereitų

II. Young, 1336 S. 49 
Ct., Cicero; A. Kazlauskaitę 

i3157 S. Emerald arba S. Stann,

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
i 858 W. 33 St. Chicago.

__ , „ j Maldos konferencija parapijosValandos 9 rytu. iki 8:00 va- j laokvkloje 

kare. Seredmis ir Pelnyčio- * st iai nioSialnasi į F„ 

mis nuo 9 un 6.

Brig-hton Park _ Pereit,)I Katrle ,la ^nusistatę, tikie- 
< Ryt vakare (7:30 v,d.) j ketvirtadienį Liet. Vyėių 30 “j »aJ5s gauU J' 
iros Vartij bažnyčioje pi- kuojkfs StTStfflfflMBe dalyvavo 2517 43 ‘k, rugp. 3 d., |V,

maldos Sal. Jėzaus širdies ir skait,ingas burvkjauni.no ku-i11 vat vak- ** nalu,! arbn pas -Ii’,7“ 
tuojau po jų Apaštalystes !vis labai gražiai viską s;ars_ komisijos narius prieš važiuo-j

tė. Susirinkimų vedė vice- 
pirm. Zig. Vyšniauskas (Red

siant.
Cicero susirinks prie bažnv-

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

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 31st Street

alandos: . 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
Nedėliomis ir šventadieniais

OPTEMITRISTAI

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tlkr% specialistą, ne pas koki 
nepatyrėm Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno Išegzami- 
navimo. Jus sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gryvuma3 sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų, jsikerėjusių, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101#
>9 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0221 
Rezidencija: #640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(Jotui Bagdžiunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepboae Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbaae Roosevelt 90*0 

Haiale: 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9800

JŪSEPH J. GRISlF
(Juozas J. Grisius) 
ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800 

RESIDENCIJA:
#515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

^KwiŪTCH«r~
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

82 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6960

deracijos 19 Seimų 20, 21, 22 
rugpiučio Cicero, 111. Antra
dienio vakare Aušros Varto 
mokykloje buvo Chicagos Fe
deracijos Apskričio atstovų 
skaitlingas susirinkimas.

X Seimo pirinųjį vakarų bus 
gražus teatras ‘Karolio Teta’ 
šv. Antano parapijos svetainė
je. o trečių vakarų, Šeiniui 
užsibaigus toje pat vietoje, 
bus atstovų pagerbimui ban- 
kietas su įdomiu programų 
M estsidieėiai. kad vietos ne
pritruktų, tepaima iš anksto 
tikietus parapijos olise arba 
“Drauge”.

Clierry). šios kolonijos juuni-1fios 7:30 val- nedėlios rytų ir ■ 
n,as visas iš vien dirba, todėl išvažiuos 8 vai. Bridgeport ir- 
ir narii) turi virš 31X1. 8' susiriiits prie bažnyčios,

Rezignavo. 7:30 vaL 15 '-'to ir trauks 8
Atsilankęs pirm. Stovk.ua i'“1' > Bli8'>fon taip-pat

pareiškė, kad apleidžiąs mies-isuseis pTO 'laž".''' los 7:30 val- 
t,) ir dėlto rezignuoias iš kuo- “-81 ‘rauks 8 vaL ‘ lalvli 
pos pirinininkystės. Priimta. Lalvas i5 Mdrvaukea giųž lt

Vice-pirm. Vyšniauskas baigs 
metus, eidamas pirmininko pa
reigas.

Seiman delegatai.
Šios kuopos nariai labai 

susidomėję Liet. Vyčių XVII

10
vai. vak. Visi kviečiami daly
vauti.

Vytis.

Brighton Park. — Apašta
lystės Maldos draugija turėjo
šeiminiška piknikėlj, parapijos 

Seimu, kuris įvyks Cleveland, da,.ž(s 2S (| ,icpos
Gino ir, nenorėdami kuopai I Už tai draugija vrn
išlaidi,,padaryti, siunčiant d,-ilallai (|-killgu jaikina„, k,,..

--------------------- . legatus, ka,kurio nariai, pasi-! kun ,, Vaitukaičiui už
X Pus A. Aitlltį, barbernėj, ’nt‘ >avo va^uiijas, trauks Į (jarjo j,, svetainės diičirm) ir 

22l!3 W. 22 si., pas A. Jlusi- lki 5ia,n laikui X™ „ž gražu vi,kuro vedimu bei
linu,) 2311 So. Leavitt, pas J.l"onia’ kad ™ži>!os: Stov- prak,(aip.gi „,-.iu jr k„.
fleižunskį 2334 Ko. Ilayiioave. , "s A' ,,uzilll<-, J- 1-atl,raitė
ir pus K. Kalni, 2345 Ko. Loa- ir E l:rai,’“i‘1“- Kiti tyli, bet 
vitt st. gulimu gauti nusipirk- •i’“ pa<lur}-s. Taip

DR. VA1TUSH, 0. D. 1446 S. 49 Ct. 
10-12, 2-4, 7-9

OFISAI:

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

J
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avc.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 lki 12

į TELEFONAS MIDWAY 2889

2 92 4 VVashlngton
12-2. 4-6. Blvd. Tel. Boulevard

Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. 1VALLACE STREET

Teiephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSal 1 e Street 
CHICAGO. ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Vscal Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

pusipi
t i “Draugų” atskirais nume
riais.

X Dabravalskis ir Karlavi- 
ėius, Mest Sidės biznieriai, 
žinodami, kad artinasi para
pijos piknikėlis, grįžo Chiea- 
gon iš vakaeijų. *

X J. Balsevičius, turįs ma
liavų ir geležinių daiktų 
krautuvę 2.525 So. Hoyne avė. 
“Drauge” pradėjo skelbti 
savo bargetius.

pat važiuoja musų kp. įr Cen
tro dvasios vadas kun. P. 
Vaitukaitis.

“Excursion”.
Labai ’ didelis įvykis

prakalbas, taip 
nigui J. Mačiulionini už pra
kalbų.

Dėkinga draugija visiems 
sveteliams už paramų ir vi 
siems darbininkams už para
mų ir pasidarbavimų.

Lietuvis Akių Specialistas
Palengvins aklų {tempimų ka

rts esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo. skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų re- 
gystę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

Offloe Boulevard 7949

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

6046 Bo. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 21
'metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 

inuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
| Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Phore 
12238, arba Randolph 6800.

25 METU PATYRIMO
i K. Anužis su lietuviškomis'pritaikyme akintų dėl visokių aklų

bu- saldainėinis padarė gražaus 
rugp. (Aug.) 4 d. Tai bus ne pelno.
vien musų A yčių 36 kuopos! M. Bliudžienė su Rydzevi- 
jauninio “boat excursion” į Jčiene ir-gi gero pelno padarė.

MiBvaukee, Wis., bet ir Gice- Kitos darbininkės buvo
ro’s ir Bridgeport. laivas šios; J. šamoškienė, M. Anu-
‘Christoplier Colunibus” turi

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 9222

DR. O. I. BLO2IS 
dentiitai

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt st.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryt®
nuo 1 iki 9 vakare

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. I>a Šalie St , Room 2091 
Tel. Randolph 0331-0232 Vai. 9-0 

Vakarais
1241 80. HAIySTED STREET 

TeL Victory 0662 
7-9 v. v. apart Panedėllo ir 

FAtnyčloa

X Kun. Urbonavičius, Ke-'su visokiais valgiais, “parlo- 
nosbos lietuvių klebonus, du- rius”, vietų valgyti tiems, 
lyvnus Aušros Vartų par. pik- (kurie vešis su savim vnlgius. 

įnikę. Lnukiamn ir dauginu Tikietų ir rezervacijų daug

gružių šulę šokinius, ręstom nų ir O. Kazlauskienė. Visos l

svečių iš įvairių kraštų. jau išparduota.. Katrie da no-
X Aušros Vartų par. pikui-j i užsirezervuoti vietų, kreip

imui jau pradeda plaukti dova-.kitės į J. Clierry, 2517 \V. 43

vienybėj dirbo.
Labai malonu, ka4 dr-ja

taip sutartinai dirba.
Daugiau tokių pramogėlių.

Komisija.

SKAITYKITE IR PLATIN-
nos. Ne vien lietuviai, bet ir ;>St. Chicago arba į Adolph La- KITĘ “DRAUGĄ”.

žienė, M. Petkienė, O. Gužienė

Tel. Briinsvrlck 0024
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1570 1IILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-11, 1-5, 0-8:89 

■ekmadlenlals tr trečiadieniais
pagal susitarimu.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Ncdėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki 3 po pietų.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
' Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas
; Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki II v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal Otll

Tel. Lafayette 6829

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

Ofiso Tel. Victory 1087
Of. Ir Rez. T< Heralock 2270 

DR. J. P. POŠKA
1138 S. HAIjSTED STREET 

Antras ofisas ir Rezidencija
#604 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-6 
po plet: Utarn. Ir Subat Nu® 
1-9 vak. Šventadieniais pagal su
tarimą.

burvkjauni.no
Stovk.ua
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Zuini Žineles

Eurp 1 1929

X Rugp. 22 d., Šv. Antano sustabdytas — dėl lėŠij sto
kos...

(latvės apie Vienuolyną 
dar ne visos ištaisytos — 
pavasaryje reiks jas būtinai 
pradėt “paivyti”.

Koplyčia Vienuolyno apni
kus. Nors prieš Pasaulinę 
Parodą Seserys norėtų matyt 
ją' išnialevotą, kad parodos i- 
žymieji svečiai nesistebėtu pri 
rakusia koplytėlė.

tABDARYBĖS RINKLIAVA šeiminiško išvažiavimo ir ki-; M/rtles bausmė dar atidėta 
tokiais reikalais. Miriop nubaustiems trims

Labd. Sąjungos Centro pik
nikas jau praėjo.

Dabar kuopos turėtų pasi
rūpinti šv. Antano dienos rin 
kliūva, šv. Antano diena jau 
praėjo, bet rinkliava da nebu
vo padaryta.

Todėl prašiau visų kuopų 
ir gerb. klebonų paskirti die-

Valdyba. negrams plėšikams žmogžud
žiams mirties bausmė atidėta 
ligi rugpiučio IG d.

X Visos katalikiškos drau
gijos, organizaciją skyriai, 
parapijos, kliubai privalo iš-

parap. salėj bus šaunus ban
ketas. Rezervacijoms tikietų 
galima gauti “Drauge” ir 
visuose Keik skyriuose.

X West Sidės biznierius J.
KongTesan atstovus. Misevičius su šeimyna leidžia

tu parap. mokyklos kambary jšiame " Draugo” numery (3 vakaeijas Spring Foreste, kur
įvyko Kat. Federacijos Chi- me pusk) telpa ištrauka iš prie 90 avė. turi užeigą. Pas
eagos Ap.-kriėio priešseiminis Federacijos konstitucijos, jį atsilankę svečiai gauna ice-

X Lie Aušros \ ai - 'rinkti

Susirinkimas.
X Komisija

pranešimą, kas nuveikta 
veikiama busimo 
Kongreso reikalu

padarė platu
Ule kuri draugija gali atsto
vu rinkti.

Chieagos
Fe<ieracijos | atstovais išrinko: kun. J. Mu- 

įčiulionį, B. Nenartonį ir A. 
X Šįmet Federacijos Kon- Bacevicnj.

gresas įvyks rugpiučio 20, 21 
ir 22 dd. gražioje, veiklioje
lietuvių kolonijoj. Cicero, 111.

GRABORIAI:

S, D. LAGHAWiCZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido- >

tuvėse kuopiglausia.
Reikale meldžiu at-i
atšaukti, o tnajo 
darbu busite užgo-i 
oedlntl.
Tel. Roosevelt 1515 į 
arba 2518 
2314 W. 23rd Plane 

Chlcago. Iii.

creamo, šaltu gėrimų ir Ha
vanos cigarų. Ten dabar pila-

, .. • i i- i ,...........................ii- nas tai rinkliavai, kuri yraApskritys mas naujas kelias, vedantis i; Štai, artimiausieji reikalai . .... .
' skiriama našlaičiams po visas

lietuvių parapijas.
Kankakce, III. ir chicagieeiai turi tuos reika-

X Pirmadieny laike pietų Į lūs matyti. Visų priedermė šv.
prie MeConnicko dirbtuvių Kązinuero Vienuolynui pade-1 

X Nominuota visa eilė vyrų ‘atsirado dvi merginos. Viena ti. i
ir moterų veikėjų kandidatais iš jų dalino plakatus, o kita: “Labdarybė prasideda na-'

Fed. Centro valdy-!n"«ė karštų 
ninkams.

susirinkime daly-

A. Nausėda, C. Pirm.

Ir daug kitokių nematytų

Bridgeport. — šv. Kazimie
ro akademijos Rėmėjų 2 sky
rius turės susirinkimą penk
tadieny, rugpj. 2 d. 7:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio par. salėj. Vi
si rėmėjai ir rėmėjos maloniai 
prašomos susirinkti, nes rei
kia viską galutinai prirengti 
piknikui, busiančiam ateinan
tį sekmadienį, rugpj. 4 d. 
Marąuette Parke.

A. Nausėdienė, pirm., 
R. Maziliauskienė, rašt.

Del geriausios rųšles 
klr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1S89

pvčių” darbi- mie”. Chicagoje sukolektuoti patogumų turi tas laivas.
pinigai visų pirma turi eiti t

X Pereitų antradienį su Chieagos Vienuolynų paramai. į DR-JA PALAIMINTOS 
LIETUVOS.

navinias.

Sinipatiškas 
Mandagus 

Geresnis ir Piges-Cakfl 
nis už kitų patar-p*uos

j busimą 
bą.

X Šiam«
vavo ir svečias — Lietuvos 1 šiuo pasauliu persiskyrė Ma-į Kiekvienas sveikai gal v o- !
ateitininkų atstovas, 
kun. P. Karalius.

X Daugiau žinių apie šį 
svarbų susirinkimų patieks 
Spaudos Komisija.

X Liepos 31 d. Aušros Var
tų parap. salėje įvyko L. Vy
čių mergaičių sporto sekcijos 
susii inkimas. Išrinkta atstovė 

i i Fed. Kongresą.
Į X Kas nori susipažinti su 
j “Karolio teta”, tenuvažiuoja 
I rugp. 21 d. vakare 7:30 vai. 

į Cicero, 11 L, Šv. Antano par.
“Karolio teta” ntva- 
net. iš Kalifornijos ir

iatvež maišą juokų.

gerb. teušas Karnelski, 4601 So. jautis žmogus pripažins, kad 
Į Hermitage avė. Jisai atvažia- čia tiesa rašoma. Nereikalau- Bridgeport. — Draugija Pa- 
vo iš Lietuvos 8 metai tani jame savęs išnaudoti — tik laimintos Lietuvos laike pus- ; 
atgal pas sūnų Jonų, seną biz- .remkime vajus ir pramogas da nietinl susirinkimą, liepos 10 
uierių siuvėją. | romas Chi. Vienuolynų labui, d., Lietuvių Auditorijoj. Pirm.

X Netikėtai mirė Juozas Štai, proga. Sekmadienyje, , • Bacevičia atidarė susirinki- 
Stauis, 40 metų amžiaus, gy v. < rugp. 4 d. vykime visi pikui- In4- Neatvykus viee-pirm. K. 
4307 So. Honore st. Jisai buvo kan Marąuette Parke, kurį ^K^kauskui, tani sus-mui iš- 
atvvkęs iš St. Louis 2 mėnesiu rengia bendromis jėgomis A. už viee-pirm. J. Kaz-
atgal, kur paliko moterį ir R. I). ir Seserys Kazimierie- Suskas. Perskaityta pereito 
vaikus. Jisai rastas negyvas tės. Kiekvieno atsilankymas susirinkimo nutarimai, kurie 

lovoj. Dabar randasi grabo-

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAI 

Didysis Ofisas:
4G05-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 27 94

* SKYRIUS 
3201 Auburn Avenue

Tel. Boulevard 3201

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 48th ir Paulina Sts. 

Tel. Blvd. 5203
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatlB- 
knl, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
lykal.

pageidaujamas. Kiekvienas vienbalsiai priimti. Pusės me- 
centas aukotas bus tiksliai su- h-1 kn-vKU peržiūrėjimo rapor- 

So. Hermitage avė. Jei randa- (naudotas. Prašom tat visų Prl,|utas.
si giminių, lai atsišaukia. :konuoširdžiausiai paremti šį Priimti du nauju nariu: C. J. 

----------------------!metinį išvažiavimą. Sesutės ^uyokas ir J. A. Olshoįv. Pra-

ŠV. KAZIMIERO VIE.VUO- žmonių nevargina dažnais pik- ne*ta; kad inira nar-vs Petras 
nikais. Rengiama jis sykį į me G re viskas, 
tus, tat syki į metus kiekvie-1 Komisija praneši*, kad žie- 
na,s gali prie šios pramogos dai da rUTa gatavi, bet iki se- 
prisidėti. kančiam susirinkimui bus pa

laukiame didelių minių sve
čių A. R. D. metinin piknikan.

Kvieslys.

P. S. Jeigu lytų piknikas •boms algas už pusę metų. 
įvyks šv. Kazimiero Vienuoly- į Susirinkimą, uždarė 
no Auditoriiųne, kur po pas- p Bacevičia.

riaus Eudcikio koplyčioj, 4G05

LYNO ARTIMIAUSIE
JI REIKALAI.

Dalis tvoros apie Vienuoly
no žemę aptverta ir darbas

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA ‘

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

902 Banaitis A.
903 Balčiūnui J.
910 Bucinckas Kostantas 
910 Pobilmskiene J.
919 Francukiewicz A.
925 Gudauskaitė R.
931 Juiskai Bolislavui
932 Juikai Stanislovui
934 Kačerauskas Peter
935 Kaminski John
937 Kamarauskienė V.
938 Kaupas M.
951 Macekonas Vincas
952 Matauseis Aug.
953 Melakatiskas Frank 
9G2 Petkeni Mrs.
971 Saigaila G.
972 Šaltine ris John
973 Šankus AVm.
990 Vaidinas Leonardas 
997 AVisniauskas John

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par- 
davinėti naujus NASH “400”, kuria 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes telkiamo visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais Ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

AUGUST SPECIAL
Geras vamish ku 
ris džiuna j ke
turias valandas.
Galima vartoti 
ant medžių ir 
fliorų arba kli- 
jonkų. Duodame 
trijų colių brušį 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

St. Louis '‘Duteh Boy” whlte
lead 100 svarų ........................... $11.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4G89

daryti.
Išmokėki

pos.

P ARDA ATM FI grocernė 
ligoniams pašei-J turi būt ]>arduota į trumpą

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie gralių iš- 
dlrbrstės.

OFISAS
88 8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
■KIBIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Vtctorv 4088

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko /, 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

METINĖS SUKAKTU! i:S

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patari avimą.

Paturnavinins 
vlsoso Clilca 
goa dalyse 1' 
prtcmlegiuost 
Graliai pigiu i

net už $25 
OFISAS

3238 South 
Halsted St

Victory 4088- 
89

AUGUSTAS
MIKALAUSKAS

1121 So. Ro«'kwcll St. 

Virginia 1290

E Z E R S KI
LIETUVIS GP.ABORIUa 

Ofisas:
4818 S. MARSHFIELD AVENU® 

Tel. Boulevard #27 7

Mirė rugpj. 3. 1928, Indiana 
Hurbor. Ind. Palaidota* Sv. 
Kazimiero kapinėse.

Kilęs iš J’lungi's miesto. A- 
m< rlkoj Išgyveno 25 įlietus. 
Fi,romanu ištarnavo 15 metų. 
Paliko dideliame, nuliirdlme mo 
tori Marijonų. 2 sunu Augustą 
Ir Praną, 2 dukterį Marytę ir 
Birutę

Ag nintinės šv. Mišios (vyks 
lietuvių Sv. Pranciškaus bažny
čioj Ind. Harlvor, Ind. rugpj. 
2, 1929.

Visus gimines, draugus ir kai 
myntis maloniai prašome atsi
lankyti ) tas pamaldas.

Nubudusi
Mikalauskų šeimyna

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, III

J. Dimša 
3221 Lime Street.

M. Šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

toge galės Seserų prieteliai ir 
rėmėjai maloniai laiką praleis
ti ir smagiai paviešėti.

K.

PAPASAKOJO APIE NAU
JĄ LAIVĄ.

i laiką. Gera vieta, biznis se
Nutarta, atmokėti valdy- '"ai Uetuvių apgy-

, v , ventoj apvhnkėj. Arti bažuiv-Iinu lllotle 117 nnte motu v. .
cios ir mokyklos. Kaina $2ui 
Kreiptis:

1802 W. 46 St.
Tel. Lafayette. 5313

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

pirm.

Nut. rašt. G. P.

PARĖMĖ PARAPIJOS PIK- 
AIKĄ.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
blan| } savo rankas ir duos visose šio 
blsnio Sakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters & Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7261

Užlaikau visokių auk- i 
ainių Ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radlo, pianų rolių, re
kordų Ir t.t. Taisau 
laikrodžius ir muslkoe 
instrumentus.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 552#

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

A l A.
MATEUŠAS
KARNELSKI

mirė liepos 30, 1929 m., 8:30 
vai. vak. Kilo iš Raseinių Aps
kričio, Tytuvėnų I’ar. Skipičių 
Katino. Amerikoje išgyveno 8 
metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 3 
duktreis Ona. Olese ir Anelę, 
3 žentus Juozapų Augustinų, Do 
minikaa Kasputi Ir Pranciškų 
Misiūnų, 2 sūnų Jonų Ir Vin
centų, marčių Marijonų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4601 So. 
Hermitage avei laidotuvės |- 
vyks pėtnyčioj rugpj. 2. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtus i Av. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
stelų. Po pamaldų bus nulydė
tas Į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NUlIudę; dukterys, Žentai, 
annai, marti Ir giminės. 

Laidotuvėms patarnac.'a gral-. 
Eudeikis. Yards 1741.

DLK Getlimino spulka, ku- 
iiios sekretorium yra pagarsė- 
jjęs biznierius real estatininkas 

P-nas P. Baltutis peieitą p justjnas Mackevičius, Anš- 
savaite buvo nuvykęs Į New ros V{irtŲ par piknikui< knrs 
Yorfcą pamatyti naujo North jvyks rugpj 4 d Aušros Var- 
German Lloydo laivo Bremen. hj par dar?e, užsakė kubilą 
Važiavo pakviestas kompani- > ice.creaino. Be to tos spulkos 
jos kartu su kitais tos kompa-’Val(lyba _ M Jasnauskas, J.
nijos svečiais. j Mackevičius, St. Svnikevičiiis Per vL<* i (August)

Laivas Brenien atplaukė įr kjtį dalyvaus tame piknike, mėnesį kas pirks musą krautu- 
į New Y orką pirmu kartu su- katj prįe |os progos sudarius vėj ILK) svarų Hammer Bro- 
nuišdamas visus greitumo re-. daugiau pažinčių savo spnllęos thers AVhite Lead, tas gaus 
kordu';- ' . išgarsinimui. colil} gTynų €llijlijos 5erių

Vokiečiui, kaip p. Baltutis j DLK Gedimino spulka ofisą '» ,• (jvkaj
sako, minėjo tą įvykį kaipo turi 2342 So. Leavitt St., ten 
naują vokiečių triumfą. Ant pat kas antradienį įvyksta Pristatom visur
naujo buvo bankietas, kur spulkos narių susirinkimai,
dalyvavo augšti New y’orko Šiaip jau paskolos ir morgi- 
miesto valdininkai ir svečiai čių reikalais galima kreiptis 
iš įvairių valstijų. kasdien.

Laivas, kaip P. Baltutis sa- Pikniko rengėjai yra labai 
ko, ne vien greitumu. pasižy- dėkingi DLK. Gedimino spul- 
nii. Naujasis laivas Bremen kos valdybai už paramą’ ir 
ypatingas dailės žvilgsniu, prie progos visada nurodysime 
Garsus Vokietijos artistai iš- taupymo ir paskolos reikalais 
puošė jo vidų. Pasažierių sau- kreiptis į Gedimino spulkos 
gurnui laivas turi plienines ofisą.

J. BALSEVICIS

2325 So. Hoyne Avė.

Telefonas Canal 6850 

Chicago, UI.

Telefonas Canal 7231

PETRAS CIBULSKIS
llallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų Ir Popieros Krautuvė 

S334 8. LEAVITT ST. Chlcago

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORN 

Paint, Oil ft Oloss
S7O1 West 47th Street 
Tai. Lafayette 1237

Phone Virginia 2054 
JČSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

motorines valtis, kuriose ran
dasi konservuoto maisto, dra
bužių ir kitokių reikmenų., 
Tos valtys momentaliai gali | 
būt nuleistos į vandenį. Kiek-| 

vienai tokiai valčiai yra pas

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — I)r-stės 

Saldžiausios širdies V. J. N.

1 PAIEŠKAU sesers Malvynos 
Macaitės po vyru Bublienė'. 
10 metų atgal gyveno De- 
troit, Mieli. Pati ar ją žinan
tieji praneškit. Turim svarbu 

! reikalą.

SOFIJA GRINEVIČIENĖ 
R. No. 3, Box 37 
Three Oak, Mich.

Tai. Boulevard #314

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4884 80 PAULINA

MORTGECIAI-PISKOI0

kirti jūreiviai kurie pinai ži- 1 mėnesinis susirinkimas įvyks PARSIDUODA Grosemė ir 

no, kaip jomis plaukti. Ant nedėlioję, rugpiučio 4 d., 2 Saldainių krautuvė. Biznis iš- 
laivo denio tam tikroj vietoj vak P° P>etų, Nekalto Prasidė- dirbtas, lietuvių • apgyventoje 
randasi orlaivis kurs bile mi- .iimo Parapijos mokyklos kam- apielinkėje, taipgi yra nema- 
nuta gali išlėkti į padanges ir ^’y* Visi nariai malonėkite žai ir svetimtaučių, 
skristi, kur reikia. isttsirįnkti ir pasitarti kas link t 4354 S. Maplewood Avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate. kontraktus.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 00 
SŠ04 80. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayetta 6738-8716


