
Katalikai paaaullonya turi kilnų ui- 
davinį, — Jneitl | ielmynaa ir J rl- 
luomenj Kristaus mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasią. Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotis. “Draugas” padės Jums tų 
apaėtaiavlmo darbą atlikti Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugų.’•
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RYTUOSE PADANGĖS NIAUKIAS 
SAKO MASKVA

Į SIBERIJOS PASIENĮ KINIJA SIUNČIA 
KARIUOMENĘ

“Graf Zeppelin” Siberijoj

Venezuelai Gręsia Revoliucija; Valstybės Brita
nijai Daro Nusileidimų; Baigės Streikas Bri
tanijos Audiminėse

PATOGIAUSIA MAUDIMOSI VIETA J. VALSTYBĖSE

KARO DEBESYS T. 
RYTUOSE

“GRAF ZEPPELIN” NE
KLIUDĖ MASKVOS

&

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonljaa “Draugas** 
džiaugiasi dldeib katalikų parama te 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellfikl Jausmai.

36 A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NUVIRTO VAGONAS i kėtis, kad kuomet naujas ar- 

------------ j telis susitvarkys jie liks nuo-
Važiuojant traukiniu į Aly-1 latiniais, gi senieji bus pa

tų, netoli Šeštokų stoties nu
krito nuo bėgių prekinis va-

liuosuoti, ko jie diena iš die
nos laukia, nes sako kam tiek

gonas prikrautas druskos. Su-j daug priėmė naujų tarnauto- 
ardyta apie 300 metrų gehžke- į jų. Reik pasakyt, kad labai 
lio, bėgiai sulankstyti, pabė-įdaug pretenzijų naujam arte- 
giai sulaužyti, vagonas jstri-1 liui kelia savanoriai, nes vis
gęs iki ašų.

Nukritimas įvyko važiuoja-

kas, perimant, buvo daromai 
jų vardu, o vėliau beveik

MASKVA, rugp. 17. — Čia 
pripažįstama, kad karo debe
sys nuolat tirštėja T. Rytuo
se. Sovietų valdžia nuo gyve
ntojų jau neslepia, kad Ry
tuose kila pavojus, kad Man
džiurijoj gyvenų rusai orga
nizuojasi ir darbuojasi gadi
nti ir nukirsti geležinkelį tar
pe Blagovieščensko ir Vladi
vostoko.

Tuo būdu ir kitokiais so
vietų valdžia ir laikraščiai pa
ruošia gyven tojus numatomų 
karų sutikti ramiai.

KINIJA SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ

LONDONAS, rugp. 17. — 
Reuterio žiniomis iš Mukde
no, Mandžiurijoj, Kirino gu
bernatorius Chang Ilsue-liang 
ir mirusio maršalo, Chang Tso- 
lin sūnus 60,000 Fentien ka
reivių pasiūntė į Siberijos pa
sienį. Tai kariuomenei vado
vaus du generolai — Wang 
Shih-chen ir Ho Yu-kwan.

SUSIRĖMIMAI VIS 
DAŽNESNI

SHANOHAI, rugp. 17. — 
Iš Mandžiurijos ir Japonijos 
pareina žinių, kad Siberijos— 
Mandžiurijos pasieniu vis da
žniau įvyksta bolševikų su ki
niečiais kruvinų susirėmimų.

Ligšiol dar nebuvę atsitiki
mo, kad nors vienas susirė
mimas būtų įvykęs Siberijos 
pusėje. Visuomet Mandžiuri
jos pusėje, į kur persimeta 
bolševikų kareiviai.

MASKVA, rugp. 16. — Vo
kiečių orlaivis “Graf Zeppe
lin” Rusijon įskrido per Dvi- 
nskų ir leidosi tiesiog ant Ma
skvos. Bet greitai susidūrė su 
smarkiu vėju ir pasuko Į šiau
rius — ant Vologdos, iš tenai 
ant Uralu kalnų ir i Siberijų.

SKRIDO PER KLAIPĖDĄ 
IR LIETUVĄ

TILŽĖ, Rytų Prūsija, rugp. 
16. — Orlaivis “Graf Zeppe
lin” vakar praskrido čia pa
dangėmis tiesiog ant Klaipė
dos. Iš tenai per Lietuvų ant 
Dvinsko (Daugapilio) ir Į Ru
siją.

JAPONŲ KARO LAIVAI 
SARGYBOJE

DAUGIAU RUSŲ PA
ŠALINA

TOKYO, rugp. 17. — Anot 
žinių iš Harbino, Mandžiuri
joj vis daugiau rusų komuni
stų suimama ir siunčiama per 
sienų j Siberijų.

APLANKE BENEDIKTINŲ 
VIENUOLYNĄ

’ARYŽIUS, rugp. 16. —
Eksc. arkivyskupas Mag- 

įe, Popiežiaus nuncijus Fra 
jai, andai aplankė Benedi- 
nų vienuolynų — St. Ma-

de la I’ierre Qui Virė.

, , ..... .v . . ,. ... ; nieks iš savanorių nebuvo pri-int traukiniui iš kalnelio del to,’... „ . . ., v. .įimti. Savanoriai naujojo ar- kad bėgiai buvo per plačiai A .. . , , ,teko buvo pastatyti paskuti- 
nėn vieton. Dabar a ink i.
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išsiskėtę ir laisvai besitrau
kiant sunkiai prikrautam va- . . v ,...... ... savanoriai žada si ki.,gonui i bėgių sonus pradėjo .

..... t, T • kelti savanoriu sus-...v. .: lūžti seni pabėgiai. Betempia-1
Ši vieta, kaip čia atvaizduojama, yra Balley,pakraščiai, Newporte. Pakraščiai dai- „t nukritusį v»gona išardytas' Kybartuos nors ir vasaros

liai nupuošti keliais ir keleliais. Daug puoš niy namų, prigulinčių turtuoliams. Taigi lžkelis ‘ ‘ metas, bet galima pastebėti ir
maudimosi vieta ne vien patogiausia, bet ir puošniausia. !«•.... . . r. t v- N . , .------- ----------------------- _r---- p--------------------r----------------------------------------------------- 1 )Greitai j vietų sutraukta bedarbių, nors ęiabar tunu me-
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ŠVENTOJO TĖVO AU
DIENCIJOSE

ROMA, rugp. 16. — Anų 
dienų Šventasis Tėvas audien-
cijon priėmė 150 maldininkų,

CHICAGOJE
NEPAVYKO KUNIGĄ 

APIPLĖŠTI

Evanstone ežero pakraštyiš AVashingtono ir Baltimore, 
kurių priešaky buvo Šv. Pat-'užvakar ant suolelio sėdėda- 
riko bažnyčios AVashingtone , mas ramiai knygų skaitė Lo- 
rektorius kun. F, Hurney. lyola Universiteto prof. kun.

C. Hoffman.' Visai netikėtai

DIDINAMA LIGONINE -gelžkelio darbininkai iš Kai- tu jų mažai yra? Kybartų ii
________ į varijos, Mariampolės ir k. ir apylinkės darbininkų padėtis,

I Pietinėj Evanstono daly di- gelžkelis jau pet pereitų na- kurie dirba padieniniais ne-
| dinama Šv. Pranciškaus ligo- ktį ir dabar skubiai taisomas, pergeriausia. “R.”
i ninė, kas atsieis pusė miliono Surysi su tuo ir ruožuose Į
' dolerių. Pašventintas kertinis Alytus — Kaimas ir Virbalis j 
akmuo. Naujam ligoninės* spa- traukinių judėjimas kiek šu
nie bus koplyčia, vienuolėms sitormazavo. Ėjęs į Alytų 
namai ir šimtui ligonių vietos, traukinys kursuoja tik tarp “Id. Štime” rašo, kad Ma-|

--------- ---------  j Alytaus ir įstrigusio su drus- žeikiuos sustojo veikusi fabri-1

SUSTOJO FABRIKĄ 
MAŽEIKIUOS

Kitų dienų audiencijon pri
imta 30 italų Seserų vienuo
lių, kurios darbuojasi tarp 
italų Newarko, N. J., diocezi- 
joj. Jos Romon atvyko su di- 
ocezijos vyskupu Walsh.

Paskiau priimta 70 kanadie
čių maldininkų.

TOKYO, rugp. 16. — Ja
ponijos karo laivyno minis
terija parėdė karo laivams bū
ti sargyboje, kada orlaivis 
“Graf Zeppelin” pasirodys’ 
ant Japonijos vandenų. Parė-J 
dyta greita pagelba, jei galė-j 
tų kas bloga įvykti su oriai-1 
viu.

ATRASTA DAUG AUKSO 
AFRIKOJ

DARĄ NUSILEIDIMŲ 
BRITANIJAI

HAGA, Olandija, rugp. 
17. — Francijos, Belgijos, I-

i ka vagono, o nuo vagono- ke- ka, kuri gamindavo įvairiųjr 
T,v > ... . 2 ‘leivius šiandien paėmė speci- šiaudų gaminių ir degtuku*dė-

p NT v i A + i -ialus traukuiys> kuns atvyko žutes. Be darbo liko apie 100
/ary ew °r * ra g1-61 j Kazlų Rūdų žymiai vėliau, darbininkų. “Uk.”
tasis traukinis sudaužė auto- . , , , , , . Tr I,, . . i ir del to traukinys Kaunas—;---------------------------- ■------

“Esame policmonais. Mes lnoblh«; Žu™ du vyrai. dvl, Virbalis turėjo šio laukti Ka-
turime prieš tamstų nusisku-, moteriškes. Sakoma, visi iš Mi- Rūdoj, Q gito laukė pilyi 
ndimų. Eik šen.” i nnesotos. Matyt, važiavo na- gkiuog kit&g traukinyg atvykg.

prie jo prisiartino du vyrai 
ir vienas jų jam ant peties 
padėjo rankų sakydamas:

Žuvo keturi

Nustebintas kunigas ėmė tei ni° P° atostogų, 
sintis, pareikšdamas, kad jie' 
suklydę. Bet tie atsakė, kad, 
jis galėsiųs teisėjui pasiteisi-1

Agentų įspėjimai

Prohibicijos agentai aplei
sti. Ir paėmė kunigų į savo ' do East Chicago, Ind., palikę 
automobilių. j ten keliasdejSimts warantų. Jie

įspėjo, kad ir kiti miesteliai 
bus puolami, jei nepaliausiu

Važiuojant vyrai pradėjo
talijos ir Japonijos delegatai su kunigu derybas- Jie atsi' 
valstybių konferencijoje Bri- beP^’ ka(Į pri(;a jį kaltinimas šinkavę svaigalų, 
tanijos delegatams patiekė no-ies^s ^aba^ r'rr,tas- Bet, gir^b
tų-memoraudumų. Valstybės Su dolerių galima iš to iš-
daro nusileidimų, kad tik ko
nferencija nesuirtų del Bri-

sisukti.
Kun. Iloffman suprato, kad

YPATINGA INDIONŲ 
PADERME j

f

NEW YORK, rugp. 17. — 
Iš Venezuelos parvyko tyrinė
tojas ir naujanybių ieškotojas 
Dr. II. Spencer Dickey.

Išilgai Orinoko upės, Vene- 
zueloj, jis atrado ypatingų 
indionų padermę, kurie esu 

Šiemet Palangoje vasaroto- lakai bailus, kad net žuvų bi- 
jų kur kas daugiau kaip pe- J4- Maitinasi vien augalais ir

tųs nuo Virbalio, kuris ir pa
ėmė keleivius, atvežtus nuo 
Alytaus.

Del vagono nukritimo žmo
nės nenukentėjo. “ R. ”

VASAROTOJAI

Suimtas kaipo beglis • reitais metais. Pernai Palan- i visokiais vabalais. 
Anądien pranešta, kad iš gų aplankė 2,100 vasarotojų. į 

Laivyno prieplaukos pagrob- Šiemet vasarotojams oras pa
tanijos griežto nusistatymo su pagrobėjais nėra ko juo-; tas radį0 operatorius Coman. togesnis. 
gauti sau didesnę dalį iš at- kautb Tad J1S pareikalavo j} Dabar jis atrastas irareštuo-j į Klaipėdos krašto kuror-

DRAUDŽIA SUSIRIN
KIMUS

JOHANNESBURG, Pietų 
Afrika, rugp. 17. — Witwa-' 
tersrand plotuose rasta daug 
aukso naugių, sakoma, vertės 
5 bilionų dolerių.

STREIKAS BAIGĖS 
AUDIMINĖSE

LONDONAS, rugp. 17. — 
Medvilnės audiminėse baigės 
590,000 darbininkų streikas. 
Abi pusės sutiko pasiduoti ar- 
bitracijos teismui.

NAUJAS ATSTOVAS 
KUBAI

HAVANA, rugp. 17. — Spė 
jama, kad nauju J. Valstybių 
atstovu Kubos salai ar tik 
nebus paskirtas Amos C. Mil- 
ler, advokatas iš Chicago.

530 asmenų žuvo nuo auto
mobilių Cook apskrity ligi ru- 
gpiūčio 16 d.

pildymo.

PLINTA REVOLIUCIJA 
VENEZUELOJ

.nuvežti į Commercial TrustĮtas Pasirodo> jis pabėgęs jg'. ir pajūriug faip pat atyyJ NEVV ORLEANS, La., ru- 
and Savings bankų, kur jis,Dėdės Šamo kariuomenės. ko nemažas vasarotojų skai- £P- 17* — Po įvykusių strei-

P ANAM A, rugp. 17. — A- 
uot žinių, Venezuelos respub
likoj revoliucija nuolat didė
ja ir gali kartais apimti visų 
šalį, jei valdžiai nepavyks 
greitai nuslopinti pirmųsias 
liepsnas.

J. Valstybės į tos respubli
kos pakraščius pasiuntė karo 
laivų.

NUSIGINKLAVIMO KLAU
SIMU KONFERENCIJA

LONDONAS, rugp. 17. — 
Valdiškuose sluogsniuose už
tikrinama, kad Britanijos mi
nisterių pirmininkas Washin- 
gtonų aplankysiąs spaly, gi 
gruody būsianti sušaukta čia 
penkių valstybių konferencija 
karo laivynų mažinimo klau
simu. , . ' i i. t .. .. . II

gausius reikalaujamus pinigus I 
ir jiem išmokėsiąs.

Nuvažiavus į bankų, vienas

čius. Daugiausia svečių yra iš kuojančių gatvekarių darbini-
Sudegino garadžly (Vokietijos. 'Pasitaiko vienas nk4 riaušių miesto bute, po-

. . .. , Plėšikai naktį įsilaužė į ga- kitas ir iš Vakarų Europos. Iš bcija griežtai draudžia strei- 
vyrų pasiliko automobiliuj, ki-į ra(1?hj, 7?33 gQ Chi(!ag0’ave.'Klaipėdos gauta papildoma'kininkams turėti visokius sd- 
tas kunigų įlydejo į bankų irkT , , . atidflryti iaikn kad Nidni ;r Tllndkran. sirinkimus. Po riaušių miesto. . i Negalėdami atidaryti laiku žinia kad Nidoj ir Juodkran- MrinKimus. ro riaušių miesto
pasiliko laukti ties durimis. <<ge^Q,,^ meĮę dirbę, garad- tėj visi viešbučiai pilni vasa- k°misionieriai atsisuko prieš
Jam n( reikėjo ilgai la 1* žįų padegė ir pabėgo. Nuos- rotojų: kiti, negavę kambarių, anijų.
Bankos policmonas jį tuojaus-^ giekJa 25>Q0() doI
sučiupo ir areštavo. Buvęs gi (____________
automobiliuj kitas vyras pa-

turi net grįžti atgal. Užimtos 
ir žvejų lūšnelės. Tik kažin

bėgo.
Areštuotas pasisakė esąs 

Leo Angelo, 6034 Ingleside a- 
ve. Jis uždarytas kalėjimam 
Kol-kas atsisakė iš<luoti savo 
sėbrų.

ILLINOIS KARIUOMENES kodėl lietuvių ten yra maža. 
PARADAS * Matyti, visi subruzdėjo į Pa

ROCKFORD, III., rugp. 17. 
— Illinois valstybės kariuo
menės (Nntiotial Guard), ku
ri turi čia stovyklų įvyko pa- 
radas, kokį matė gubernato-

Suimti trys plėšikai į rjUfl Emmerson su savo paly- 
Trys plėšikai užpuolė vai- dovais. J. Valstybių kariuome- 

gyklų, 324 No. Michigan avė. nės gen. Parker pripažino, 
Laiku pranešta policijai. Visi kad valstybės kariuomenė pui- 
trys suimta. įkiai išlavinta.
-------------- —----------------= | BERLYNAS, rugp. 17. —

CHICAGO IR APYLIN-|Čia atvyko italas gen. Nobile.
KĖS. Išdalies deliesiuota; ne- Sakoma, jis ruošias naujon į 

pastovus oras; šilčiau. šiaurinį žemgalį kelionėn.

PAŠAUKTI KOVOTI 
GAISRĄ

1R n VVENATCHEE, Wash., ru
gp. 16. — Chelan apskrity 

PERĖMĖ GELŽKELIO AR- Kaisraa palietė dailų .n ų —

langą.

TELIO DARBUS

Kybartai. Perėmus iš “Lai
do” ir gelžkelio artelio dar
bus B-vei “Pasitikėjimas” bu 
vo paliuosuota apie 15 tar
nautojų. Visi kiti gi tuo tar
pu dirba padieniniai gauda
mi 8 lit. į dienų. Nors ir nau
jai priimti, o jų priėmė labai 
daug dar nesiskaito nuolati
niais tarnautojais, bet reik ti-

12,000 akrų. Šiaurinėj pskri- 
ties daly gaisrų kovoti pašau
kti visi vyrai.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — P»-

BQ| Metų —* |8.B0. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
gtaeslul — 7 Be. Europoje — Metams >7.00. Pusei Me* 
h| «- K 00, Kopija .08c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negre* Mm, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

ReCaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi 
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Szcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS; One Year — 81.00. Slz Montbs 

— 18.60, Tbree Montbs — 82.00. One Month — 7B«. 
■urope — One Year — 81-00, Slz Montbs — 80.00, 
Geny — .08c.

. Advertlslng in “DRAUGAS” brlngs best reeulta
Ądvertlslng rates on appllcatlon.

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

monių, kuriomis butų galima įtraukti Federa 
cijos darban daugiau ržlmonių, daugiau draugi 
jų, daugiau musų parapijų. Kol musų daugu
ma tik per pirštus žiūrėsime į bendruosius A- 
merikos lietuvių katalikų reikalus, tol žymaus 
pagerėjimo musų vienybės atžvilgiu nesusi
lauksime.

Šis Kongresas daug padarys, jei kiekvie
nam didesniam lietuvių centrui suras bent 
po vienų veikėjų, kuris, susiradęs sau ben
dradarbių, apaštalaus lietuvių katalikų vie
nybės idealams. Neturint tokių žmonių ir ne- 
parūpinant jų darbui tinkamų priemonių, pa
siliksime ant vietos. Negelbės čia nė vardo 
keitimas, nė naujos reformos. Tik darbu ir 
pasišventimu tegalėsime atsiekti tų tikslų, ku
riij siekia musų Federacija.

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

Kongresas prasideda antradieny, rugpiučio 20 d., 10 vai.

L. R. K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS
L. Vyčių dvasios vadas, 

gerb. kun. Pr. Vaitukaitis apie
tų ir stengtųsi 
lyviais nariais -

būti jos ak- 
- šiandien vi-

BESIRUOŠIANT PRIE KONGRESO.

Lietuvių Katalikų Federacijos Kongresas 
jau už kelių dienų. Kongreso iškilmės bai
giama ruošti. Skyriai ir draugijos renka at
stovus, duoda jiems naujų sumanymų. Iš vis
to išrodo, kad šis Kongresas bus skaitlingas 
ir Įvairus. Dienotvarkėje matyti tokių klau
simų, nuo kurių išrišimo labai daug priklau
sys šios Vyriausios musų organizacijos veiki
mas.

Nei prieš vienų Federacijos Kongresų ne
buvo tiek daug keliama spaudoje įvairių min
čių, pasiūlymų, kiek prieš šį, busimųjį. Ir ben- 

rai visoj katalikų visuomenėj rodoma daug 
susirūpinimo vienybės reikalais. Mes skaito
me^ kad tai yra sveikintinas reiškinys.
.. Yra siūloma sumanymų net Federacijos 
vardų kitokiu vardu pakeisti. Iš esmės ir tam 
sumanymui nebūtų prasmės priešintis, jei bu
tų numatoma, kad tai padės sutraukti dau
giau diaugijų ir žmonių į bendrų lietuvių ka
talikų veikimų. Nors pati organizacijos svar-

i
ba Re varde gludi. Priežodis sako: kaip va
dinsi, taip nepagadinsi.

Musų nusimanymu, vardo pakeitimas val
gu pakeis tų asmenų nusistatymų, kurie iš es- 

jnėg priešinasi visokiam lietuvių katalikų or
ganizuotam veikimui, kurie nori matyti musų 
visuomenę esant palaida minia. Jei toks men
kai dalykas galėtų tokių žmonių nusiteikimų 
pakreipti teigiamon pusėn, juk nesunku butų 
tokia atmaina padaryti. Bet tuo atžvilgiu ste
buklo nesitikėkime.

Galime daryti pakeitimus, priimti naujas 
reformas, bet padėtis tol nepagerės, kol nepa
šalinsime iš savo tarpo apsileidimų. Didžiau
sia šio kongreso pareiga yra — surasti prie-

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI.

................— Rašo J. J. ■ — -■ ■

(Pabaiga)
Skaitydami Šv. Raštų mes matome, 

kiek gero mūsų Išganytojas darė tėvy
nės sostinei Jeruzalei. Jis ypatingai my
lėjo jų, dažnai lankydavo jos gyventojus, 
mokindavo juos savo dieviško mokslo ir 
gydydavo įvairias ligas. Jis turėjo nepa- | 
prastų prisirišimų prie savo tautos. Jis 
pirmiausia tarp savo tautečių skelbė Die
vo žodi. Jam buvo labai gaila, kai Jo tau
ta priešinosi dieviškam mokslui. Jis ne
kartų verkė, žinodamas, kad Pievas nu
baus jų už jos atkaklių širdį ir neprielan
kumų Dievo Simui.

Mes, būdami Kristaus sekėjai, krikš
čionys, taipgi privalome rūpintis savo tė
vyne, jų mylėti ir žodžiu bei jėga jų už

stoti, nes meilė tėvynės yra paties Dievo 
įdiegta žmogaus širdyje. O kų Dievas j- 
diegė, žmogus neprivalo naikinti, bet ug
dyti.

ryte, iškilmingomis šv. Mišiomis šv. Antano bažnyčioj, Oice- j; 
ro, III, dalyvaujant J. E. Vyskupui B. J. Sheil, D. D. Mišią# so: 
celebruos gerb. kun. Ig Albavičius, Federacijos centro pirm. 4

Vargonininkų choras komp. A. Pociui vadovaujant, lai
ke Šv. Mišių giedos.

Kitomis Kongreso dienomis Mišios bus 8 vai.
Po pamaldų — bendri Kongreso atstovų pusryčiai.

— II —

'Liet. Kat. Federacijų taip ra- si kiti su mumis turėtų skai-

Vienas iš svarbiausių klausimų šiandien 
yra Amerikos lietuvių jaunimas. Del to Fe
deracijos Kongresas negalės praeiti pro ji, ne
parodys bent šiokio tokio susirūpinimo. Juk 
dažnai apie tai kalbame, deja, jokios pažan
gos nepadarome. Jaunimo organizavimo rei
kalai pas mus tebėra neaprupinti taip, kaip 
turėtų būti aprūpinti.

Apie tai, berods, nereikia daug' nė kalbė
ti. Visi žinome, kad- jei neaprupinsime savo 
jaunimo, visam musų veikimui greitai ateis 
galas.

Kongreso sesijos prasideda 1.-30 vai. po pietų. Sesijos į- 
vyksta Cicero Community Hali, (kampas 51 Avė. ir 18th str. 
Įėjimas iš 51 Avė./

- IU —

Kongreso dienotvarkė:

1. Kongreso atidarymas.
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
3. Sveikinimai.
4. Praeito Kongreso nutarimų skaitymas.
5. Centro valdybos raportai.
6. Referatas: “Už bendrųjį lietuvių katalikų veikimų.”
7. Diskusijos.
8. Referatas.- “Musų jaunimo klausimas.”
9. Diskusijos.
10. Referatas.; “Lietuvos jaunimo veikimas.”
11. Nauji sumanymai ir rezoliucijų priėmimas.
12. Valdybos rinkimas. >
13. Kongreso uždarymas.

— IV —

KONGRESO PRAMOGOS.

Pirmų Kongreso vakarų 7.-30 vai., šv. Antano parapijos 
salėjfe bus gražus perstatymas. Parapijos Alumniečiai statys

Ir Afrikoje Katalikų Bažnyčia labai gra
žiai plečiasi. Jos pasekmingų augimų rodo 
kad ir tas faktas, jog liepos mėnesy Belgijos 
Kongai, Centralinėj Afrikoj tapo paskirtas 
pirmas Apaštališkai Delegatas J. E. arkivys
kupas Jonas Dolle Piane.

Ta teritorija, kuriai paskirta naujasai Šv.
Tėvo pasiuntinys, materialiai imant, yra vie
na iš turtingiausių kolonijų pasaulyje. Kolo- . A .. _

. ., i- i u - scenoj trijų veiksmu komedijų — “Karolio Teta”mja yra pačiam Afrikos vidury. Ji labai v

Lietuvių R. K. Federacija 
šioje šalyje yra mums naudin
ga ir labai reikalinga. Nau
dinga dėl to, kad, joje susibū
rę lietuvių katalikų organiza
cijos ir pavieniai asmenys, su
daro vienų milžiniškų, organi
zuotų kūnų kuriame riša tam
prieji ryšiai visus katalikus. 
Tuomi sudaroma daugiau ga
limybės sukelti didesnę akcijų 
visam katalikiškajam veiki
mui, siekiant vienodų tikslų ir 
platinant kilniuosius idealus. 
Taip-gi einant išvien visiem 

.toje plačioje veikimo dirvoje, 
•galima greičiau ir pasekmin- 
giau Įvairius darbus atlikti ir 
savuosius svarbiuosius reika
lus aprūpinti. Gi mes lietu
viai katalikai turime darbų ir 
įvairių reikalų daugybes, ku
rie yra skubus ir butini.

Reikalinga L. R. K. Federa
cija dėlto, kad be jos neturė
dami vienybės esame bejėgiai, 
ir, kaipo tokių, daug darbo bei

j lyties. Lietuviu katalikų 
Jung. Amerikos Valstybėse y- 
ra daug ir, kad jie visi butų 
po L. R. K. Federacijos vė
liava —• tuomet butu milžiniš-

Kun. Pr. Vaitukaitis.

ka jėga ir kitataučiai tai su
prasdami labiau atjaustų ir 
nenoroms turėtu su mumis
skaitytis. Netiktai moraliai, 

pasiaukojimo tampa be reikš- k,t finaIlsinia h. po|itiniai spal.
°e’ eiai pažengtume pirmyn. Išmes išeikvota. O žinome 

rai, kad vienybėje gi utį i galy
bė. Gi Federacija tų vienybę 
tiktai gali palaikyti.

Kad L. R. K. Federacija vi-

tikrųjų kas met galėtume kų 
nors žymaus nuveikti ir dide
lio padaryti. Nes tiktai orga
nizuotai veikiant galėsime ko

Antrų Kongreso dienų po pietų delegatams bus aprodoma 
lietuvių katalikų įstaigos ir Chicagos apielinkės. Vakare pro

tai aukso. Išvystymas to rajonu, yra Belgijos gramo nebus. Delegatai galės praleisti laikų liuosai, apžiūrėti 
didžiausiu turto šaltiniu. Ši kolonija yra sep- Chicagų ir pasisvečiuoti.

Paskutinį Kongreso vakarų bus delegatų pagerbimui 
šaunus bankietas ir koncertas. < • .

turtinga daimonto, aukso, vario ir anglies ka
byklomis. 1927 metais iškasta 1,042,369 kara

si katalikai remtų, jų pažin- Įnors didelio atsiekti.

KELIONĖ Į ROMĄ.

— V

VI

tynis kartus didesnė, negu Britanijos salos, t. 
y. tūri 918,000 kvadratinių, iiųujių. gyventojų,
Bantų kilmės, turi 8,500,000, kuomet baltųjų 
žmonių tiki 20,708, iš kurių 14,000 yra belgai; 
anglų ir amerikonų 1,294 žmonės. KELRODYS; Iš visų Chicagos gelžkelių stočių važiuokite

Belgijos Kongoj katalikų augimas yra į Roosevelt Road (12th str.) Paimkite Roosevelt Road gatve- 
nepaprastas. 1921 m. katalikų ten buvo tik i karį “Roosevelt — Austin” ir juo važiuokite iki 50 Avė., čia 
376.980, kuomet 1927 metais jau buvo 552,209. i išlipus eiti į kairę (į pietus) iki 15 gatvės. Ten rasite Šv. An- 
Reiškia, į metus užaugo maždaug apie 29,000. Į tano bažnyčių.
Tai nepaprastai gražus rekordas! Tuo tarpu 
katalikų misionieriai moko pusę milijono af
rikiečių, kurie neužilgo bus apkrikštyti kata-Į Kongreso atstovams ir svečiams būtai; 
likais. Misijų darbų dil ba 13,614 žmonių, 1,375 i Kurie delegatai norėtų apsistoti pas privačius žmones, lai 
yra kunigai, broliai, seserys, o 12,239 yra pa -, kreipiasi į Generalę Rastinę 1515 So. 50th Avė., Cicero, Hl. 
sauliniai, kurie dirba katakizacijos ir bendrai Delegatai ras kas jiems nurodys būtus.
mokymo darbų. Pristeigta nemaža mokyklų, Į KONGRESO RENGIMO KOMITETAS,
kuriose mokomi 163,836 vaikai. Be to steigia-!
ma ligoninės ir šiaip jau įvairios labdaringos! PRIERAŠAS. Pirmadienio vakare, 7 vai., šv. Antano baž- 
ir kultūringos įstaigos. nyčioje bus klausoma išpažinčių. Antradienio ryte, 9 vai., at-

Bendrai, Katalikų Bažnyčia visame pa- i stovai renkasi į parapijos salę, ten užsiregistruoja, gauna Kon- 
sauly dirba išganingų darbų ir reikia džiaug- &reso ženklelius ir kartu eina bažnčion.I
tis, kad tas darbas jai tikrai šauniai sekasi.

Dabar yra klausimas, kur yra mūsų pasakoti senovės pasakų, raginti prisilai- 
tėvynė? Kur yra mūsų lietuvių ir mūsų kyli lietuvių Įpročių. Reikia juos mokyti 
lietuvių vaikų tėvynė? j branginti lietuvių kalbų. Reikia vaikams

Yra žmonių, kurie sako, kad tėvynė įdėti į galvų, kad gėdytis lietuviškos kal-
yra tenai, kur žmogus gyvena. Šitokį tvir- bos, yra gėdytis motinos ir tėvo.
tinimų mums sunku suprasti, nes nesutin- I Kokiu būdu galima šitų padaryti? 
ka su mūsų supratimu ir tikrais gyveni- Kaip mūsų vaikai gali šito įsigyt? At-
me įvykiais. Žmogus ima savo tėvynės sakymas yra, eidami į parapijos mokyk-
vardų nuo tėvų, iš kurių jis yra gavęs , lų.
savo pradžių, o ne nuo vietos, kurioje j Jie tenai mokinasi lietuviškai kalbėti, 

'jis gyvena. Jei žmogus sakytų, jog ten I skaityti ir rašyti. Jie tenai yra mokinami 
mano tėvynė, kur aš gyvenu, tai jis būtų mylėti savo tė-velių tautų. Jiems tenai y- 
žydas, jei gyventų Palestinoje; būtų vo- ra išaiškinami Lietuvos įvykiai iš praei- 
kietis, jei gyventų Vokietijoje; būtų ru- ties, jos graži ir sena kalba. Jie tenai
sas, jei gyventų Rusijoje. Pagaliau, jis bū
tų laukinis žmogus, jei gyventų tarp lau
kinių žmonių. Taigi matome, kokia būtų 
nesųmonė, jei žmogus mainytų savo tau
tų {Migai savo gyvenimo vietų.

Taigi, kaip paukštukai priklauso sa
vo motinai, kaip bitelės priklauso vienam 
bitinėliui, taip ir mes priklausome savo 
tėveliams ir jų tautai, ar mes norime ar 
nenorime.

susipažįsta su Lietuvos garsių didvyrių 
vardais.

Nereikia bijoti, kad vaikai, būdami 
tikri lietuvių vaikai, negalės būti taipgi 
geri Amerikos piliečiai.

Meilė, kurių mes turime Lietuvai, vi
sai mums nekliudo gerbti tos šalies, ku
rioje mes gyvenami'. Priešingai, ji padė 
<la mums būti gerais Amerikos piliečiais, 
rūpintis jos reikalais ir žiūrėti, kad, vis-

Ypač reikia rūpintis, kad vaikai iš pat i kas Imlų (valkoje. Visi žmonės žino,
pradžios pamylėtų tėvynę. Jų mintis rei- į kad tas, kuris nesibijo pasakyti kas jis 
kia kreipti į Lietuvų, mokyti jos dainelių, Į esųs, kokiai tautai jis priklausųs, lyra

K. R. K.

(Tųsa)

Einam prie vartų ir išsi- 
traukiam didelius, spausdin
tus bilietus su popiežiaus ant
spaudu. Parodom. Neleidžia, 
tik pamoja ranka į dešinę ir
neleidžia. Ot, manau, ir nu-1 

Įgrūs mus kur i kampų. Einam 
Į pro vartus ir vis rodom sa
vo bilietus, o tų vartų daug. 
pro vienus leidžia su gelto
nais, pro kitus su žalsvais, 
melsvais, pilkšvais ir kitokiais 
bilietais, o mūsų tamsiai rau
doni.

Galų gale pro vienus ir 
mus įleido. Kai Įėjom Į vidu
rį — čia daug gražiau, tvarkų 
daro popiežiaus gvardija da
ug gražiau aprengta, bet mes 
piktinomės, kad jie kaip “prū

saį” koki, su kepurėmis baž
nyčioje. Bazilika ištvarstyta 
tokiais kvartalais, ir bilietai 
vis atskirų spalvų ir atskiri 
įėjimai. Pranešta suolų ir vi
sur jau sėdi, o žmonių dai 
.vis eina. Šiaip taip susiran
dam savuosius, o čia, kaip tv- 

! čia, dr. Leimonas galiukų suo
lo paskolinęs, netikėta laimė.

: Neradom žodžių gerb. Nun- 
| cijaus arkiv. Bartoloni pagy- 
; rimui, kuris mums tokias pui
kias vietas parūpino. Bazili
kos vidurys, prie didžiojo ta
ko, šalia šv. Petro statulos, 
negalėjom atsidžiaugti. J. E. 
Nuncijus, pasirodo, vėliau dar 
geresnių bilietų gavo, tik mū
sų jau negalėje surasti.

(Tųsa 3 pusi).

geras Amerikos pilietis. Visi jį gerbia.
Vienas jaunikaitis buvo tik vienas 

lietuvis mokinis mokykloje, kur buvo ke
turi šimtai svetimtaučių. Jis visiems vi
sados sakė, kad jis esųs lietuvis ir per 
keturius metus negirdėjo jokios panie
kos. Priešingai, visi jį gerbė, su juo drau
gavo ir klausėsi apie Lietuvų, jos praeitį 
ir jos papročius.

Taigi, jei patys amerikiečiai netiki, 
kad mes esame blogi Amerikos piliečiai, 
jei mes mylime savo tėvynę, Lietuvų, tai 
mums taipgi nereikia taip manyti. Prie
šingai mums reikia rūpintis, kad ne tik 
mes mylėtume Lietuvų, bet taipgi ir mūsų 
vaikai jų mylėtų, kaip myli tikri lietuviai. 
O šitų tėvynės meilę vaikai ypatingai į- 
gys lietuviškoje im rupijos mokykloje.

Šaulė ir vanduo, smėlis geltonas...

Poilsio valandų trumpų, bet mielų, 
Mylimas saulės — su ja gyvenu, 
Dienų vaikystės svajonėj menu 
Poilsio valandų trumpų, bet mielų...

Žiema ateis, ir iš ledo grandiniai 
Ieškančius saulės visus nubaidys, 
Pusnys svajones manas užpustys, 
Prisiminimai pradings paskutiniai..

Žygintas.

KANKLĖMS.

Leonas Vitkauskas. 

PAUPY.

(Trioletai).

Saulė ir vanduo, smėlis geltonas, 
Trykštanti gyvas aplink sveikata, 
Kūno tamsėjanti vis rudumą,

Mano kanklės suskambėjo... 
Skrenda balsas jų aukštai,
Jos man siela sužavėjo 
Ir nudžiugo ji ūmai.

Alano kanklės suskambėjo 
Vėl įmiki, puiki daina, 
Mano širdį sužavėjo, 
Širdis laimės kupina

Tat skambėkit mano kanklės, 
Skelbkit dainas jūs tėvų; 
Nenutilkit sidabrinės 
Laiko ašarų skausmų.



šeštadienis, Rugp. 17 d., 1929

f Prašau Į Mano Kampelį
L.

Prof. Kampininkas dargi neužginta — kvak 
kvak!

Arba: ,
Dabar man aišku — 
visa tai nuo kojinių priklau-

•»’ .ii iii
E, jūs
erotika, estetika, religija 
žmoniškasis privalume 
(Kaip atrodytų pats 
Belzebubas 
senom, vilnonėm 
blogai užadytom 
kojinėm ?).

Jums gal bus naujiena, kad 
kaikurių J. A. viešųjų moky-

GABUS JAUNIKAITIS.

Tai Walter H. Huston, 16

Laisvamanių “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis skundžia
si, kad prasikeikęs Chicagos 
komunistų Valonis jį koliojąs, 
o Valonis atsako, kodėl, esą,
Vitaičiui nepasakyti daugiau, 
būtent, kad Valonis jį mušęs.

Juodu, ištkrųjų, smarkiai anarkistai 
koliojasi ir vienas kitam neuž- 
sileidžia. Kolionėms baigti, ar 
nereikti] kur nors surengti 
Vitaičiui — Valoniui kumšty
nių. Prof. Kampininkas apsi
imtų būti “referi.”

kl, mokytojai yra: bolševikai,:111- iS Seattle> Wash- kuris iš
ir anti-krikščio-i burl° ™kt“iaasili ®tuden- 

nyg , tų geriausia išlaikė šešių va
landų egzaminus, kurie buvo 

“Jeigu yra Amerikoj viena!surengti po Tliomas Edison 5

D B X U O K 8

VASARĖLĖ!

institucija, kuri privalėtų f gioba, West Orange, N. J., ir i I 
būti liuosa nuo politikos ir gavo pirmą dovaną. — pilną': 
švari doriniai, tai musų vie- j Edisono stipendiją j pasiren-į1 
šiosios pradžios ir aukštesnė-' kamąją bile kurią aukštąją 1;

Laikraščiai rašo, kad Lie-1*“ m°kJkloS auW«3ami>3i ^'technikos mokyki,, Huston 
tavoj viešėjęs jaunas švedu I aka7ks«al “^‘o- pasirinko Massachusetts Ins-
poetas Henry Parland. Jeigu Ja.‘ buV° patrlotai ,r tMsh! be’ titute ot Technology, 
jus poeziją skaitote gražiais silaiką piliečiai.Daugelis musų 

šių denų mokytojų yra: bol-zodziais išreiškimą, gražių dai-L ... . . ; . skupų. Čia Kristaus Vietimn-, . v., . -r, sevikai, anarkistai ir antį- , . 1JV.ktų tai pasigrožėkit ir p. Par- , .. vv. . i , , , . , kas pasimeldžia naujam šven-i .. kriksdonvs ir todėl nelojalus , . ,. , . . . . .lando poezija: v / tajam, kiek pagieda ir duoda. v. , tavo saliai, kuri juos maitina -v, • .. ....Geltonos kvarkiančios var- . ... .. iškilmingąjį palaiminimą.,. i? apsaugos teikia”. -
i

lės
iš burnos kiekvieno 
skrenda staiga:
Taip netinka 
taip neleista
(pavyzd, rašyti taip kaip 

aš)
Tinka kvak i katalikiškas parapijines
leista — kvak Į aukštesnes mokyklas.

Vėl pasigirsta sidabro tri- 
Taip yi a pasakęs tūlas Rev. mįtai, komanda gvardijai ir 

i komas E. Kiltie iš New Vor- nepaprastoji procesiia atsi- $

KELIONĖ I ROMA.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

nepaprastoji procesija atsi- 
gręžia durų link. Vėl iš 80,-

Aišku kaip diena, katali- '100 krūtinių pasigirsta “Viva jj) 
kains tėvams saugiausia yra ii Papa,” vėl triukšmingiau- 
leisti savo vaikus mokytis į sias plojimas. Įt

Neatsiliekame ir mes. Lie- [Ž 
.tuviškasi valio atkreipia Jo 

1. Šventenybės dėmesį ir net 3 ŪMI
rką. Šiandien priimtas palai- kartus ^gnoja mūsų nepapra- ' 
mintųjų skaičiun Francesco'stu entuziazmu užsidegusius 
Maria da Camporosso mažų- maldininkus. Dabar nė sargy-

ko.

įr
'.-v-r i

Buvo jau penkta valanda ! bro1^ kaPucinM ordeno na- i Bniai nleko nasako> ziaon«s 
po pietų, apie 6 turėjo pra-į kurl° Peiksiąs kabo hPa ant suolų, kad dar kartą 
gidėti iškilmės. Turėjome pro-' Prieš mus ir kuriam pirmą Pamatyh! vVaxtlkana Senelb , 
gos prisižiūrėti pačios Bazi- ^ki Paslmelsti atvyks šven- ikuns Pamazu lsnyksta is akių.:,
likos, jos papuošimų ir publi
kos. Ir ko čia nebuvo!.. Tur 
būt, tik Senojo Įstatymo išpa
žintojų trūko, o šiaip visokių 
tautų, visokių kalbų gali iš
girsti, tikras Babelio bokštas.

Užsidega šimtai puikių ži- 
randelių, vidurinio tako abiem 
pusėm sustoja popiežiaus gva
rdija, visų akys kripsta į du
ris, per kurias turi atvykti 
Šv. Tėvas. Kai kas jau nori 
lipti ant suolų, bet rūstus sa
rgybinio žvilgsnis palaiko tva-

tasis Tėvas.
Sugroja sidabro trimitai, 

pasigirsta gvardijai komanda

Vėl tvarkingai, gražiai visi
skirstosi. Dar kviečia pažiū
rėti pačios bazilikos, bet vi-, 

gerbti, ir nuo didžiųjų durų' S0i neturime noro. Ir taip per-' 
pasirodo iškilmingoji procesi- i pildyti tik ką matytų nepa- 
ja. Pirmiausia eina gražiais į prastų iškilmių įspūdžių, no- 
rūbais gvardijos kareivių bū- risi dar tuo pasidžiaugti, pa
ryš, toliau melsvais rūbais mąstyti. Einame beveik tylė- 
visoki tarnai, kurie neša kry- j darni, spraudžiamos pro juo- 
žiaus pavidalu sudėtus šv. Pe- dūkūs, girdime kalbant pran- 
tro raktus, paskui šambelio- cūziškai, tai vėl žiūrėk pilė
nai, kunigaikščiai, diduomenė,' šais, koks rytietis ištysusiu 
vis puikiai savotiškais rūbais veidu, bet neturime noro žva- 
pasipuošę. Dar toliau šv. Ko-1 lgytis į tuos visų pasaulio da- IMI 

legija—raudonai apsirengę ka-' lių atstovus. Negreit toki į- gg

PASKUTINIS, DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR 
APIELINKĖS LIETUVIU Į LAUKUS 

IŠVAŽIAVIMAS IVYKS:-

RUDENINIAME

DraugoV?
* ——

PIKNIKE
Sekmadienyj,

August 25 d„ 1929
BERGMAN’S DARŽE 

Riverside III.

PILNAS EGZAMINAS ; 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIALIBTA8

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
nos tikrą specialistą. ne pae koki 
nepatyrėlj. Tikra* «p«d*l Intas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno ISegzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
1,e neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Uano Kailio — Seope — Raggt 
X-ltay Roentgeno Aparatas Ir vl- 
slftkas bakterlologiftkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu a* pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryS Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, ftlrdlea reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kia užsisenėjuslą. JalkerėJuatą. 
chroniška Ilga. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėle pas mane.

DR. J E. ZAREMBA
RPECIAIzISTAB 

Inėjimas Rūmas 10!«

>• W JACKSON BOULEVARD 
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 8 Iki 1

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

rdinolai ir popiežiaus prela
tai. Už jų tarp gvardijos ei
na vad. bussolanti, kurie ne-

spūdžiai išgaruos.
Po miestą. Mitresnieji mū

sų “nelaimės” draugai jau
ša kilnojamąjį sostą (sedia ge- j buvo suspėję įsigyti po 2 li- 
statoria), ant kurio sėdi Jo j ras kainuojančius Romos pla- 
Šventenybė ir į visas šalis že-; nūs, tiesa, nubraižytus aukš-1 
gnoja žemai nusilenkiančias( tyn kojomis (pietūs į viršų), 
žmonių galvas. Į bet spalvuotus, o įžymesnes

Vos pasirodžius Bažnyčios1 bažnyčias ir rūmus nupieštus,1 
Galvai, Bazilikoje pasigirsta' kaip tikrovėj ir užtat lengvai 
didžiausios ovacijos: ploja ra- surandamus. Jau anksčiau jie į 
nkomis, mojuoja skarelėmis, surasdavo mūsų lankomas vie-! 
šaukia “Viva ii Papa, viva tas, o kai kas mėgindavo pa-' 
ii Papa Re.” Į gal planą namo vienas parei-

Per šitą procesiją labai gra- j ti. Kai viena panelė, nuėjus 
žiai ir galingai gieda bazili-1 artimiausion gatvėn, nusipir-' 
kos choras, taip puikiai ska-; ko pusę klg. abrikosų ir pa- 
mba skliautuose šventos gies-' rėjus pasiskelbė be plano iš
mes, kad nebežinai žmogus vaikščiojus beveik visą Romų 
kur esi, ko žiūrėti ir ko klau-' — mūsų šauniajai kompanijai 
syti, apsvaigsti nuo įspūdžio ūpas nukrito žemiau nulio, 
grandioziškumo ir, rodos, lyg Nutarė žūt būt išeit vieni ir, 
sapne viską matai, jauti kaž-1 nesiklausę jokio fašisto, sveiki 
ką nepaprasta. sugrįžt, tik dėl mandagumo

Atvyksta prie altoriaus. A-' laukė, ką paskelbs komitetas 
plink sėdynės kardinolų ir vy- šiai dienai.

Grįžtančios Saulės Spindulių Auksiniai 
Nuvarsuotų Medžių Lapų Pavėsyje Visi 
Suvažiavę Pasilinksminsim, Pasikalbė
sim, Pasisvečiuosi m, Savo Laimę Išban- 
dysim Ir Vasarėlę Atsisveikinsim.

LAIMĖJIMAMS SKIRIAMA 

35 DOVANOS

Grieš Rinktinė Orkestrą

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.
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Žmonių Sveikata kuomet jis pradeda stotis i į KIEK' PINIGŲ PRALEISTA
vaikščioti.

Vaiko kojos updengimas lu-Į 
; 50,000 mirė cholera. bai svarbus. Kaulai greit iš-

Vengrijoj laike tos pačios kraipomi, jei vaikai dėvi ne- 
Kaip senai sergą žmonės epidemijos, cholera mirė vie- tinkamas kojines ir čeverv- 

pradėjo gydytis, nėra tikrai nas žmogus iš kiekvieną ke- kus. Vaikai turi Imti kuodau- 
žinoma. jturiasdešimts šėšią žmonių;'ginusia basi, ypač kuomet jie

Žiloj senovėj, laukinių žmo- Montrealy — vienas iš dvide-'esti namuose. Kojinės turi bu-

KOVA SU LIGOMIS.

nių protas sekė tuos pačius 
kelius sveikatai pagerinti. Vi
suose atsitikimuose nemoky
tas, neišlavintas protas sten-
giasi ligą nugalėti 
magija.

burtais,

šimts. New Yorke 
šimto; Albanv — 
septyniasdešimt.5.

vienas iš ti užtektinai didelės, kad ne- 
I . .vienas iš veržtų kojų. Tai]) pat reikia 

septynių.! atsargiai išrinkti čeverykus.
Net 1873 m. choleros siautė j Kerpant
devyniolikoje
stybių.

nagus, patartina
šios šalies vai- juos kirpti skersai, nenuker-

ipant kampų, nes kuomet tas
1
daroma nagas pradeda augtiIstorikai mėgsta priminti šiltinė būdavo kaip kokia 

faktą, kad senovės žmonių rykgtg> kuri.} sekdavo skurJj vidų. Žmonės, kurie turi In
tarpe buvo mėginimai viešos jdas 
sveikatos darbuose. Egyptie- Į 
eiai filtriucdavo Niliaus u-

IŠDEPORTAVIMUI
NEGEISTINŲ

ATEIVIŲ.

ibai daug ant kojų vaikščioti, dalis

Pereitais fiskališkais metais, 
baigiant birželio 30 d., 1929 
m., viso 12,908 ateiviai išde
portuoti iš Suv. Valstijų. Tas i 
jų išdeportavimas valdžiai į 
kainavo net $926,040, arba 1 
$71.47 už kiekvieną išdepor- 1 

tuotą. asmenį.
5,600 buvo išdeportuoti Į 

Europą; 2,800 — j Kanadą, • 
3,300 — į Meksiką ir kiti į A- 
ziją, Afriką ir kitas pasaulio

Prieš civili karą geltonoji
Į turi labai gerai jas prižiūrėti. 
■Jie turi kas vakaras, kuomet

. . T šiltine būdavo paprastu daly- . • , , • ipeš purviną vandeni. Juozapo , ;pareina nuo darbo, nusiplauti
f ... ... . . ku New Orleans, Galveston.', • • • .- v .- ,šulinys, netoli Gizeli, buvo ,r ,., ,, , kojas ir apsimauti svarias ko-
kastas tris snntus pėdų per , J’nes ir kitus čeverykus. Kyt-
akmeni, kol prieita prie tvraus . . . ’. v mėtį, taip pat reikia svarias

’ . nas vietas, kai kurie rašyto- , ,- ri, . ,randens. Visi žinome, kam . . v .. " kojines apsimauti. taip da-.... . J jai rašo, kaipo epidemijos cen- , , , .v ...įziniai sveiki buvo senovės ' ’ /, , .. „ ’ . iant, bus galima išvengti dau-
. , „ _ . . . . trus. Plnladelpliija, Baltnnore, , , . , . ,
Irekai. Romėnai pirmiausia T n - kY*3? nemalonumų, kuriuos ko

vandens 
fizini
Giek,... - r.......~ perĮsin0UĮ], Xew York ir ki- • . • v..
suprato ventiliacijos verte. , ij°s tari panešti.

.... i • ti miestai košdavo nuo dau-' n,k, • i i • *Jie atvede tyrą vandeni nuo .... ! Dabai tiniais laikais cevery-
kalnų ir įtaise požemines ry- i |kai daronudauggeresni.Aug-

Paktinai, nemažiau kaip de- štos kulnys ir smailus galainas srutoms išmatoms nuleis
ti. vyniasdešimts geltonosios šilti eina iš mados. Kaikurios

Nėra abejonės, kad visi tie' n^s epidemijų pasirodydavo 

žygiai, buvo fabai svarbus ^uv- Valstijose.

ee-
verykų dirbtuvės daro tik 
tokius čeverykus, kurie pti-

■ / sveikatos palaikymui. Faktas, Kaip skirtinga yra padėtis gelbsti kojoms atsitaisyti, 
kad- jie rėmėsi beveik vien ant šiandien. Moderninė medicina ' dei norima turėti sveikas 
intuicijos nesumažina jų ver-^tikrai pradėjo veikti nuo di-. ,<0.ias» galima tai atsiekti tik
tos. Gižiojo Prancūzo Louis Pasteur tai dėvint tinkamas kojines ir

Vėliau, viduramžy, karai,: laikų, nuo 1857 iki 1885 m. j čeverykus, vaikščiojant gerai 
bloga valdžia, fanatizmas ir • Pasteur sėkmingai išrišo klau-j1r nepervarginant jų perdaug, 
begalinis ištvirkimas nustūmė šilinį, kad puvimas, rūgimas. F. L. I. S.
žmonių progresą keliais šimt-4r panašus procesai buvo sek- RemWte tuos prtfesfonalUS 
mečiais atgal. Tuo laiku, vi- jnie, apie kūną kalbėdavo kai- ,r Biznierius? kurk garsinasI 
šos sanitarės priemonės buvo po apie gyvenime žemesnės ! dienraštvj “Drauge” 
suspenduotos ir žmonės gy- formos ‘‘savaimingą, generaci- :_________
vendavo tokiose vietose, kur jų”, tai yra, kad tokios for- j 
buvo tinkamos tik gyvuliams. ‘mos galėjo atsirasti išnaujo iš 
Jie retai kada prausdavos ir,negyvos materijos. Pasteuro 
skalbdavo drabužius. Išmatos darbas inemė ir išradimą, kad 
būdavo metamos ant gatvių, i kaikurios ligos žmoguje, ir.
Visos ligos buvo skaitomos kai-kuriuos žemesniuose sut-, 
kaipo Dievo bausmė ir maža vėriniuose, kįla iš augimo ii 
buvo daroma, kad apsigynus nesuskaitomas dauginimasis jų 
nuo jų. į kuliuose mikroskopinių auga-

Keturioliktam šimtmety už-*'■'«’»« kaiP° "M I*™
, puolė maras aršiausioje formo-:at 'aikt,]ijos. ,

je ir per trumpą laiką krito Toliau medicinos darbas sek 
ketvirta dalis visų žmonių 'mingai vystėsi ir vis dar la 
gyvenančių tame laike pasali- hiau vystosi nešdamas žmo- 
ly. Tas tęsės per kelis šimtus nėms neapkainuojumą pagal- 
metų ir iš priežasties to maro, ,ją.

f. l. I. a.

Iš tų išdeportuotų ateivių, 
1,900 liuosnoriai išvažiavo. 
Viename atsitikime, valdžia 
turėjo užmokėti net $1,107.43 
išdeportavimui vieno ateivio.

Daugumas tų ateivių buvo 
išdeportuoti todėl, kad netu-' 
rėjo tinkamų imigracijos vizų. 
Bet kriminalai ir asmenys, 
kurie tapo visuomenės sunke
nybėmis, ir-gi sudarė gan di
delį skaičių.

F. L. I. S.

Pas gydytoją.
— Ponas daktare, pasakyk 

man, kuo aš sergu, bet ne lo
tyniškai, o paprastai lietuviš
kai.

— Tamsta esi visai svei
kas,- tik Tamsta esi besotis, į 
girtuoklis ir tinginys.

— Labai dėkui. O dabar pa
sakyk, kaip bus lotyniškai, 
kad galėčiau savo žmonai a- 
pie ligą papasakoti.

KELIAUK j LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

arba “Juodosios Mirties, kaip ’ 
tuo laiku jis buvo vadina J 
dinamas, žmonės buvo su.ju-J 
dinti apie reikalingumą apsi-i 
saugoti nuo to ligos. Tuo lai-!

KOJŲ HYGIENA.

Kojų liygic-na yra nors pa
ku raupai buvo labai išsiplė- prastas dalykas, vienok labai 
toję ir raupais sergantiems bu svarbus. Dabartinė civilizacija 
Vo parūpintos vietos, kur jie!priverčia kai kurioms kūno 
buvo prižiuromi ir atskirti (dalims daugiau dirbti, neg bu- 
nuo kitų. Įvo gamtos skirta. Musų kojos,

Išpalengvo žmonių padėtis )s P'iežasties įvairių užssiėiui- 
pradėjo gerintis, nors pro- ,,lll ’’ nemalonių aplinkybių, 
gresas buvo nepaprastai ma-!11™** nusilpneja ir turi būti 
įag 'gerai prižiūrimos, kad butų

1628 h,. Ilurvey turėjo >" "žluikyti geram

Hunkenybių, net ir inokrlininkų P'°'S

pusės, kol privertė pripažinti K°j’J priežiūra turi prasi- 
.jo išrastą kraujo cirkulaciją. dėti kūdikystėje. Visi iškrypi 
Kol Jennerio nebuvo simiany- 1)11)1 biri būti gydomi kuoank- 
ta, 1798 met. raupai buvo taip kiaušiai. Paprastai, g>’dyto
pu purst u dalyku, kaip šian- jams labai lengva atitaisyti 
dien tymai. Nuo 1830 iki 1860 kojas be jokios operacijos, jei 
m. cholera Suv. Valst. dau-’V)))l<as esti atnešamas gvdy- 
gimioje vietų buvo paprastu )l,l,) pilniuose amžiaus nietuo- 
dalvku. Pirmutinėj devvniolik ‘
to amžiaus daly, gydytojai a-1 Nusilpnėją riešai ir kojos 
pie kaikurias ligas (ik spėti kūdikystėje dažnai esi i iš 
tegalėdavo ir tai dažniausiai priežasties kokių nors truku- 
klaidingai. ^nų. Vaikai turi guuli tinka-

1831-32 metais Europos mą maistą, tokį, kuris turi vi- 
ąktuoniolikoj miestų, kuriuose sus reikmenis kimo augimui, 
buvo upukuitoma apie kiduii Jei tas daroma, vaiko kaule- 
r pusė milijonų gyventojų, liai sutvirtėja ir nelinksta,

/

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

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 į ten ir

atgal, tik ....................... 216.00
Cabin.................................. .. 147.50

“Revenuc Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo 
Rugpiueio 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.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
“Litunnia” Aug. 31. 
“Poloniu” Sept. 7

“Eatoniu” Sept. 17 
“Eituanin” Oct. 5

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALUS AIOICA LINE
315 So. Dearbcm Str. Chicago, III.

II

1ELE 
TENYBĖ

Šiemet RUGP.zo,znrzz
ĮVYKSTA

VYRIAUSIOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATAL&Ų OROANIZACIIOS

Federacijos Kongresas
CICERO, ILLINOIS

TA PROGA YRA RENGIAMA KONGRESO 
DELEGATŲ PAGERBIMUI RETOS IR 

ŠAUNIOS PRAMOGOS.

ANTRADIENY, RUGP.- AME. 20 i 7:30 vai.
ŠV. ANTANO PAR. SALĖJ

CICERO Jaunimas Philadelphijos Operos Artisto 
RAPOLO JUŠKOS Gerai Išmokintas Stato Scenoje 

Juokinga Trijų Veiksmų Komediją:

“KAROLIO TETA"
Sv. Grigaliaus, vietinis choras tarp 

kitų gražių dainų, padainuos ir 
“Mes Be Vilniaus Nenurimsim!”

Chorui vadovaus 
Muz. p. A. MONDEIKA

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

Šaunus Bankietas
♦

Ir Koncertas
Dalyvaujant Visiems Delegatams. 
Programe Dalyvaus Žymiausios 

Dainos Ir Muzikos Meno Jėgos, k. t.:
Art. R. YUŠKA, Chieagoj Kaip Ir 

Negirdėtas, P-ni M. JANUŠAUSKIE
NĖ, Art. J. KUDIRKA, P-lė SKIRRŪT6, 
P-nas A, ČIAPAS Ir Kiti. Kalbės Žy
miausi Amerikos Liet. Kalbėtojai.

Kongreso Rengimo Komitetas Šir
dingai Kviečia Chicagos Ir Apylinkės 
Lietuvius Skaitlingai Šiose Retose 
Pramogose Dalyvauti. Tikietai Pi
gūs. Galite Gauti Pas Vietos Veikė
jus.
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DRAUGAS

Dievo Apveizdos n V WJF WT T ¥Z B ri 
Par. Rudeninis Jt A AM 1J1A»

Milžiniškas Išvažiavimas |
CHERNAUSKO DARŽE

JUSTICE, ILLINOIS

Nedėlioja, Rugp.
Puiki muzika Įdomus įvairumai

Rengia Visos 
Draugijos

1929
Visus kviečia

Klebonas ir Rengimo Komisija.

&!

FRANK L. SAVICKAS 
736 West 18th Street

Sports Editor, 
Phone: Canal 1603

TRACK MEET AND 
TENNIS.

.AJA the councils \vishing to 
enter the Second Annual K oi’ 
L Trach Meet and Tentils 
Tournanlęrtt are reąuested to 
send in to: Al Jesulaitis, 4623 
So. Wiiichester Avė.,' Cliica-

ve walks \vbereupon ‘Heinie’ 
Sliulz relieved liim giving the 
next man also a walk. Sliulz 
tlien tried a fancy eurve and 
hit the folloivin'g player wliiėli 
scored the second run of tliis 
inning for So. Chicago and 
left the bases loaded-. Tlien 
Heinie put- the bąli over the 
plate for tbe first time and 
it wfent for a long double seo- 
ring two more men, four rutts 
in all during tbies inning — 
and no outs. Tlius tbe game 
was won vvliich plaeed So. Clii-

HOME RUN SLUGGER

Z

i port on top.

go, Plione: Lafayette 7699, an
entry fee of $3.00 and a list!ca^° *n ^le second place of 
of tlieir entrants. tbe South Section.

S. CHICAGO 
C. Regašius 
ę. Kibei kis 
B. Pečiulis

AB R I I

to even the score in the lašt Two base bits: Žukauskas, Team’s batting Average 
three innings būt met witli P. Laurinaitis, F. Lapinskas.
(lisapj)ointment aiter eacli ral- Three base liits: Martinoni?, 
ly’s start due to the unusuallyį Budrikas
good. pitching of Černauskas

338
Team fielding 907

John McGraw, Scorekeeper

and the spectacular fielding 
of “Curly” Markūnas. Jurgai
tis raised Cicero’s kopęs coa- 
siderably būt not for long.

Home run: Jurgaitis
I Sacrifice liits: W, Rubis
i

I liits; off Černauskas 8; ofi 
i Lapinskas 13

Tliis game plaeed Cicero in i Bases on balls: off Černaus- 
second place of the Northern kas I; off Lapinskas 2 
Section and shoved Bridge- Struck out: by černauskas 

11; by Lapinskas 8 

First base on errors: J. Lau

NEW MANAGER.

Council Five of North Side

lifls eleeted Mr. Al. Manstavi- 
eius to finish the baseball sea- 
son as tlieir manager. Mr. 
Manstavičius has lieki the post 
Severai tiines previously and 
made a good job of it.

Good luck Al.

Cbtlck Klein, Pbiladelplna 
ciouter and leader of tbe big 
league Home run kilters. lie 
gives promise of eąUaling 
Ratli’s recol'd of lašt year.

PROVIDENCE

G. Daniels 2b 
J. M artinoms cf 
W. Rubis 3b 
P. Mičionis rf ss 
W. Rodokas c 
J. Markūnas lf 
F. Laurinaitis rf 
J. Bakutis ss 
J. Belskis lb

.... „ , . A. Černauskas p
so Plovidence won 6 to 4.
Černauskas showed tbe fans j CICERO

J. Žukauskas 3b

AB R II 

4 12
rinaitis .d ta

II it. by pitclier: P. Laurinai

JUS MYLĖSITE PASIDŽIAUGTI j 
SU SAVO DRAUGAIS

tis

MARQUETTE’S FINAL 
BATTING AVERAGES.

W, Regašius 
F. VVistort 
Iiakauskis 
Živatkauskis 
A. Kibelkis

I 0 ivhut lie cotild do Avlieit per- 
tnitted to piteli tbe nliole 
game, aliotving onlv 8 sent-M X 4^ j J

4 į 3 'tered liits to Cicero and issu- 
o 1 j ing būt on pass. John Marti-
5 g q nonis and AV. Kondokas did
4 1 i Itlie lieavy work vvitli tbe stiek 
2 0 O igatbering 4 and 3 bits respec- 

° tively. Cicero tried verv bard

J. Jurgaitis 2b 
P. Laurinaitis lf 
P. Vaitikaitis lb 
1>. Budrikas cf 
F. Žukauskas s s 
I*’. Juknis c 
J. Laurinaitis rf 
F. Lapinskas p

<01

AB Ik H 
4 1 1

4 () 0

Player:

VV. Zubrickas 
J. Moskus
B. Krivickas 
V. Strakalaitis
C. Jancauskas 
VV. Laurinaitis 
A. Dargis 
J. Poniškis 
S. Pocevičius 
A. Evans 
J. Stegvvell

0| F. Norkus 
1 J. Janka uskas

AB R II Fct.

36 11 21 383 
30 4 13 300 
33 10 14 423
99 3 9 409

3 1 388 
0 2 333
4 6 313 
6 8 307 
4 5 277 
0 3 272 
3 3 214 
2 4 206 
1 2 181

RADIO*
PIRKSITE |

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS 
KRAUTUVĖSE

Nes pirkdami iš šią didžiausią ir pilnai atsakančią
Lietuvių Krautuvių, jus įsigysite užtikrintą RADIO, 
mokėsite teisingą kainą, ir gausite mandagų ir skubų 
patarnavimą vien tik per jmtyrusius Žmones.

Tlie meet and tournament 
takes place on August 24-th,
1929 at Dovis Park and un 
less tlnF entry fee is paid in 
advance ahd the entrants are Eryėr
K of L įlieinber?, theV will not F Regašius 

be perrtiitted. to participate.
Therefore the Atliletie direc- 
tors of the Councils are urged 
to see that all tliose who par- 
ticpate in sports are paid up 
members, as our by-laws pro- ’
vide. ' -BRIGHTON

_______________* Mas i ana-
T0-M0RR0W S GAMĖS. Al Manim,

__________ Kand i s
West Side vs Totvn of Lake Kaminską-? 
Providencd vs North Side. J b Sliulz

AVliete and \vhen tliese ga-; Mikais 
mes wlll be plaved tbe editor Kelmės 
has been unable to ascertain.

n

SEASON S LONGEST 
GAME

On Jane 30th of tliis year 
Brighton Park started to play 
tlieir scbedaled game against 
So. Chicago and during the 
first three innings werc leu- 
ding the So. Chicagoans 6 to 
1. However, fate intervened— 
rain stopped the game wliich 
was replayed. August 4tli at 
Bessemer Park. Bat, during 
the second attempt the Brigh
ton Parkers were not so suc- 
cessful, tbe score being 7 to 
6 after twelve innings of in- 
cessive narfąre, in favor of 
the Ko, Chicagoans.

It was a pitebers’ battle ail 
tbe way until tlie 12th inning. 
W. RegitšiUs tlien uenkened a 
little giving ii liomer aini onc 
hit iuixed \vitt!i n conple of 
errbrs to let Brighton Park 
score 3 raus. Ifowever, ulien 
tbe soutli enders w<t»t to bat 
M r, Grigiškis Trcnkcned so 
bud tbat lie Issued 3 suecessi-

Ivans 
Grigiškis 
Šeputis

Tlie Score By Innings 
So. Chicago

0 0 0 2100 0 0 004--?! 
1 1 0 1. 0 0 0 0 0 0 0 3 — (i

Errors: So. Chicago >8; Bri- į 
gi i ton 7

Two base liits: B. Pečiulis, | 
Kaminskas

Three base liits; Šeputis
Home runs: Kaminskas, Ati

kais
Struck out: by Bėgusius 13; 

by Grigiškis 10
Double plavs; So. Chicago: 

3rd base to 1-st unassisted; 
left fiehl to 3n1 base; Brigh
ton: sliort stop to J-st nnassis- 
ted; 2nd base to sliort stop 
to first base. . .

CICERO FALLS TO 
SECOND

Lašt Sanday at McKinley 
l’rtrk Cicero was unable to | 
ovcrcotr.e the onsiaught of 
PmvideVire and tlie siijM’rb 
pitching of Anton černauskas, j

Baltic America Line
Pranešame, kad sekanti šių metų lietuvių ekskursija

Į Lietuvą Išplauks
RUGPIOČIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA

Rudens laikas kelionei yra smagus. Keliauti į Lietuvų BALTIC 
AMERICA LINIJOS laivais yra patogu. Jau daugiau, kaip tu
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
liauti į Lietuvų dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų kelionės visi 
reikalai bus tvarkoj.

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

MAJEKTIC RAD1OS nereikalauja rašyti juos girian
čius skelbimus, jie patys šneka už save, ir PEOPLES 
FFRNITVRE KOMPANIJOS rekomendacija pilnai už
tikrina jų gerumą, kas nedaleidžia turėti, abejonča apie 
šiuos radios.

MA3ESTIC RADIOS mes turime pilną eilę madų, 
didžių, ir apkainavimų. kurią kaina yra labai prieina
ma ir musų lengvus išmokėjimo badai yru daleistini 
kiekvienam įsigyti. Ateikite šiandienų į PEOPLES 
KBAFTlA'ES, pamatykite, išgirskite, ir pasiskirkite 
naują 1936 melų mados MAJEKTIC KABIO.

CHICAGO, ILL.

Telefonas YARDS 4669

1^, ę SOUTH į A (MEST STO«t

" bf.TTER 
thinC For Ine iiomF.H

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Brighton Park Marųuctte Park

____
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JAU RYTO! JAU RYTO!
škilmingas

RAMOVA
Atidarymas

3518 SOUTH HALSTED STREET - CHICAGO

Sekmadieny, Rugp.-August 18, 1929
Išgirsite Didelę Symfonijos Orchestrą Griežiant Lietu viii Dainas Ir Pamatysite Save ir Savo Draugus Kru tarnuose Paveiksluose.

Vitafone Girdėsite Vėliausi Muzikalį Veikalą “Fox Follies”

“Muvėsė” pamatysite “Draugo” namą, redakcijos, administracijos ir spaustuvės darbininkus, Šv. 
didingą milžiniški) minių maršavimą per Chicagos Lietuvių Diena ir kitas lietuvių įstaigas ir paveiks

GEORGE DASCH, dirigentas Litt.le Sympliony Orchestros 
Per 22 metų buvęs antruoju dirigentu garsiosios Chicagos 
Civic Sympliony orchestros. Patieks savo ir kitų pasau
linių symfonijos veikalų.

Laisvės Varpo išleistuvės.

Kryžiaus ligoninės pašventinimą, 
ikslus imtus 1919 metais per Lietuvos

PROGRAME DALYVAUJA GERIAUSI MUZIKOS IR SCENOS TALENTAI

fe a
CITTLE SYMPHONY ORCHESTRAS grieš lietuvių dainų poupori ir A. Vanagaičio galin
gųjų dainą “Mes be Vilniaus nenurimsim”.

ANTANAS VANAGAITIS “Juokų ir linksmybės karalius” 
talentingas artistas muzikas. Krės fones ir dainuos kupletus. H0WARD PRESTOH, Chi

cago Civic Operos baritonas. 
Dainuos su symfonijos or
chestra prologą iš operos 
“Pagliacci” ir kitus klasi
nius kurinius.

TIKIETŲ KAINA $2.00 IR AUKŠČIAU 
Tikietus bus galima gauti tą pačią dieną šalę teatro įėjimo 

Programa prasidės lygiai 7:30 vai. vakare

[skausmą, ir geriau jaučiuos, nui, A. Linkus ir Dr. K. Ma-
Daktaras L. Remzal, peržiurę- tulaičiui, kurie Oak Forest, 
jęs pirmo gydymo reikalą, nu- III., prieglaudoj aplankė ir

TnRflNTfl KANADA važiuoti į W ir privažiuosite ėmė X-Ray nuo sužeistos vie- per juos gavau pašelpos. Ma-
IUmUIiIUj iMMlMLJHi Jjgi pat parjęo> 0 parĮ<e jeng. tos ir pasiuntė gydytojų ko- žu ir kiti atjaus mane ligoje.

------------va rasti minima vieta, nes 'misijai. Nežinia, koki gausiu Todėl atsišaukiu i visus lie-
| plevėsuoja lietuviška ir Kana- Iatsakymą. Bet gydytojas deda tuvius, į jumis, brangus bro-

LIETUVIAI AMERIKOJE

Linksmas piknikas. 
Toronto L. II. K. Jaunimo dos vėliavos. Važiuojant au-

kuopa “Švyturys* rengta ton,obiliais iv.gi tos pats ko,. 
paskutinį šios vasaros sezone1 .js 
linksmą pikniką. Todėl iai, 
mieli lietuviai — amerikiečiai, 
proga daugeliui iš jūsų šiame 
piknike dalyvaut, nes 1929 
m., rugpiučio mėn. 23 d. ati
daromas Toronto miesto “cx- 
sibišinas”, milžiniškas para-

pastangų mane išgydyti. liai ir sesutės, prašydamas 
Atvykus čia su maža auka aukos. Gal organizacijos, ar 

ir išbuvus 6 savaites ligoninėj privačiai asmenys, surengsite
Tat tikimės kuodaugiausia [nebeturiu daugiau lėšų. Ačiū'tam reikalui kokią, kolektą, 

sulaukti brolių — seselių ame-1 tvarkos vedėjoms, Šv. Marijos ar padarysite kokia kolektą, 
rikiečių minėtoje dienoje, kur I seserims, paaukojo vieną sa- susirinkimuose, ar tarpe savo 
turėsime progos vieni su ki- vaitę laiko. Kupinuos, iš kur pažįstamų. Kad ir maža auka, 
tais pasipažinti ir užmėgsti «§ gausiu finansinės pagelbos daugumoj daug man, ligoniui, 
santykius. į da nors dviem mėnesiam.’ Yra

Pastaba: Jeigu minėtą die- vilties pasveikti. O jeigu nieks
pagelbės ir iš šios nelaimės 
išliuosuos, už ką esu ir busiu

n i ja Chicagoj, jau pasipuošė 
naujo Ramovos teatro atida
rymo iškilmėms. Halsted gat
vė nuo 31 iki 36 gatvių iš
puošta vėliavomis. Pats teat
ras ir-gi tirštai išpuoštas vė
liavomis. Teatro angoj viršuje 
amerikoniškų vėliavų tarpe 
kukliai plevėsuoja lietuviška 
vėliava.

Apie atidarymą daug kal
bama. Nors teatras erdvus, tu
ri 1,200 sėdynių, bet rytoj va
kare vargu sutilps visi no
rintieji į teatrą patekti.

Rap.

gailestauja, kad jos paveiks
las ten pakliuvo. Rap.

Šiais metais buvo apvaikš
čiojamas 100 metų sukaktuvės 
prancūzo Braille, kuris ištobu
lino neregiams skirtą raštą. 
Tas raštas susideda iš tam 
tikrų pakilių ženklų, kyšan
čių iš storo popieriaus. Nere
gys, vedžiodamas pirštais po
pierių ir pirštų galais palies
damas tuos ženklus, gali skai
tyti.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

das, kur suplaukia iš visų n;) igfjktų lietus ar šiaip ne- nepagelbės, liūdna bus esant jums dėkingas ant visados, 
tinkamas piknikui orasj tai, 33 amžiaus ligoje ir ašaros [melsdamos Viešpaties Dievekraštų milijonai žmonių, o v- 

pae iš Suvienytų Valstijų. 
Daug atsilanko tame skaičiuje 
ir lietuvių: vieni atvažiuoja 
pas giminės, kiti į paradą, va
kacijas praleisti ir t. t.

Todėl iai mes visus atvyku
sius j Torontą lietuvius, nuo
lankiai kviečiame atsilankyti 
į rengiamą linksmą pikniką, 
kuris įvyks rugpiučio mėn. 31 
dieną, 2 vai. po piet, Higb 
Park Nr. 12.

pikniko programa ir šokiai į- 
vyktų parapijos svetainėje, 
170 Nr. Dundas str.

Visus širdingai kviečia
Draugijos komitetas.

MANISTEE, MICH.
Atsišaukimas!

Atvykęs čia į ligoninę (se- 
nntoriją) minerališkom su- 

Norint pasiekti minimą vie- riom vanoin pasigydyti (nes
tą, reikalinga imti Rundas į dauguma čia nuo visokių ligų 
karas ir važiuoti ligi Bloor

laukt paskutinės gyvenimo va 
landos. Neturtas sutrukdo vi
sas pastangas.

Žinodamas, kad lietuvių mie 
laširdystės ranka daug žmo
nių iš nelaimės išliuosuoja, 
prašau laikraščių patalpinti šį 
mano atsišaukimą, o skaityto
jų įnešti organizacijose, cen
truose bei kuopų susirinkimuo 
se. Nuoširdžiai prašau gerb 
kunigų, visuomenės veikėjų 
nors žodį tarti susirinkimuos 
ar į geros širdies žmones.

Taip-gi tariu širdingai ačiū

didžiausių turtų, sveikatos ir 
laimės.

Joseph Lapinskas.
Aukas prašau siųsti sekan

čiu adresu:
Mr. Joseph Lapinskas, 

Mercy IIosp. and Sanitarium
Manistee, Mich.

CHICAGOJE
PASIPUOŠĖ IŠKILMĖMS.

str., čia persėsti į karą Bloor,
pasveiksta) paėmiau gydyto
ją ir vanas. Palengvino man gerb. kunigams TI. J. Vaičių-

Bridgeportafi, lietuvių se
niausioji ir didžiausioji kolo-

MARQUETTE PARK. 
ŽINELĖS.

X Parapijos choras turės 
antrą išvažiavimą sekmadie
ny, rugp. 18 d. Važiuos po 
sumos į tą pačią vietą, kur 
pirmą kart turėjo.

X Girdėt, p-lė J. Silkiniu- 
tė žada apsivesti rugp. 18 d. 
įJulia yra parapijos choro na
rė, taip-gi L V. “Dainos” 
choro narės.

X P-lė Konstancija Mickai- 
tė, kaip buvo “Drauge 
syta, kad stoja j “jienų 
testą, visai nedalyvavo ir ap

— Londone atidaryta tarp- 
i tautinė aviacijos paroda. Da
lyvauja Anglijos, Vokietijos, 
Italijos, Prancūzijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių fir
mos. Pažiūrėti parodos suva
žiavo daug žmonių iš įvairių 
pasaulio kraštų.

*” ra- 
” kon-

IV.

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, Ui.
J. Dimša

3221 Lime Street.
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

CUNARD LINIJA LIETUVON
GretClausl plaukimai per okeanų. pasauly. lSplauklmal 15 New 

Torko | 8outhampton kas Sereda vienu 15 milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui sau žemi u Į Kauna. 
Pamatykite Londonu pake
ly. Taipgi tiesiai l Londo
na kas PėtnyClų nauji, alie

jų varomi laivai. Trečios 
klesos laivakortė* I abu ra-

CUNARD LINE

lu Ii New Yorko J Kaunu |203 
Ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis. mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Cliloago, ni.
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CHICAGOJE Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

MUSŲ RADIO.

West Side. — Ryt Aušros

no patarimo žmonės paklausė 
ir daugelis įsigijo.

Knyga daili, papuošta gra-
Vartų parapijos mokykloje | įiais paveikslais ir padalinta 
tuojau po sumos priešseiminis

Susivienijimo Brolių ir Se
serų lietuvių draugija laikė 
mėnesini susirinkimų rugp. 
iii d. purapijos

įgaliotinių bei draugijų atsto
vų susirinkimas, kuris paga
mins nuo savo parapijos ir 
visų jos organizacijų 19 sei
mui adresų ir pasitars savo 
vietiniais bendraisiais reika
lais.

X Ryt tuojau po mišparų 
Altorių Puošimo draugijos su
sirinkimas mokykloje.

X Ateinančio: pirmadienio 
vakare Aušros Vartų parapi
jos komiteto susirinkimas.

X Seserų namo'» komisija 
jau pabaigė tvarkyti: padėji
mo požemyje įtasė pravedini- 
mui langų, visus kambarius at
naujino dažais, prakiuriusias 
paipas pamainė naujomis ir iš 
lauko nutepė langus ir duris.

Rap.

mokyklos
į keturias dalis, kurios apima į kambary, Dr-jon įsirašė M.

Blankienė, P. Kurauskienė, B. 
Amiruškienė.

svarbiausias tikėjimo tiesas.
Turime džiaugtis sulaukę 

tokios naudingos knygos ir 
Vupintis jų įsigyti. Kaina 
tik 25c.

Kurie nori įsigyti, gali už
eit* Federacijos knygynam 
Nedėliomis prie bažnyčios ir
gi buria pardavinėjama.

Northsidietis.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS.

NAUDINGA KNYGA.

North Side. — Rugp. 11 d. 
gerb. klebonas kun. J. Svirs- 
kas bažnyčioj paragino žmo
nes įsigyti labai naudingų 
knygą. “Musų Kelias“, išleis
tų kun. .T. Jesevičiaus. Klebo-

North Side. — Nedėlioj, 18 
d. rugp. Jefferson miškuose, 
kol da medeliai žaliuoja, žoly
nai gražiai žydi, įvyks links
mas išvažiavimas, kurį rengia 
Federacijos 23 skyrius.

Bus visokių įvairenybių, 
gera muzika, lenktynės. Kas 
bus greičiausias, laimės do
vanas.

Bus įvairiausių žaidimų ir 
dainų.

Kviečiami visi atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

Padaryta pranešimas apie 
ligonius. Vienas jų, būtent J. 
Šimkus dovanojo dr-jai vienos 
savaitės pašelpų 7 dol. Ačiū 
jam.
""Pranešta, kad mirė jo mote

ris Petronėlė. Nutarta, kad 
kiekvienas narys sumokėtų po 
50c. (Ligi Naujų Metų drau
gija mokės už moteris po 50c.) 
Po Naujų Metų nebus mokama 
dėlto, kad kiekvienai mote
riai duota proga priklausyti 
prie draugijos.

Pranas Norbutas draugijai 
padarė veltui gražių dėžę 
knygelėms ir gražų medinį 
kujalį pirmininkui vartoti lai
ke sus-mų.

Komitetas pranešė, kad dr- 
jos ženkleliai moterims yra 
jau paduoti ir sekantį susi
rinkimų bus gatavi.

Įstatų komisija pranešė,

'kad knygeles rengiamos pa
duoti spaudui.

Išklausyta pranešimas iš 
draugijų atstovų susirinkimo 
parap. pikniko reikale. Klebo
nas prašė, kad draugija duo
tų 5 darbininkus. Išrinkta: 
J. Bacevičių, J. Grigalunas, S. 
Abromaitis.
' Draugija yra nutarus prisi
dėti prie rengiamo draugijų 
parapijos naudai pikniko, ku
lis bus rytoj, rugp. 18 d., Cer- 
nausko darže. Atvirutės na
riams nebuvo siunčiamų, tat 
per dienraštį “Draugų“ kvie
čiami visi nariai ir narės pa
remti piknikų savo atsilanky
mu. Valdyba.

4MBHBIBHIRHIBHB

; Reumatizmas sausgelel
B Neaikanltykite savęs skanu * 

mals. Heumi.iimu, Sausgėle. I
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu .
■ — raamenų sukimu; nes skau-
_ dėjimai naikina kūno gyvybę I 
™ tr dainai ant patalo paguldo. |
■ CAPSICO COMPOUND mo- .
■ etls lengvai prašalina vlršml
_ Dėtas ligas; mums šiandie dau- I 
_ gybė žmonių siunčia padėka- |

vonea pasveikę Kaina 6»c per 
paštų 66c arba dvi už 21.*6. ’

Dukart tvirtesnė 76c. I
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- |

KATO8” augalais gydyties, kai
na 69 centų. 1

dustin Kulis !
3250 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.!■■■■■■«■«■»■

ADVOKATAI: NAUJAS

X West Sidės biznierius ir 
politikierius M. Meldažis ga-/ 
vo iš K. St. Louis, III., tele 
gramų, kad ten mirė jo pus 
brolis Kazimieras Meldažis.

K

NUOLATINIS TROŠKULIS
Vasarų verčia prie tankių van

dens perniainų, kas sugadina vidu
rius.

TRINERIO KARTUS VYNO
yra malonus tuisytojaa. Jis išvalo 
vidurius, pagerina bendrų padėt}, 
paakstindamas apetitų, virškinimų ir 
eliminacijų. Imk kas pusvalandj 
prieš valgį. Visose aptiekose.

Res. tel. Van Buren 6868

Telefonas Boulevard 1939

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

dienų, ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, Iii.

Ofiso Tel. Vietory 3687

Of. tt Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 

Ir Ketvergais vakare

DR. T. DUNDULIS DR*J*KOWARSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 208 1570 Mtlvvaukce Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

■iflso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L.
• 098

3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Wcstern Avenue 
Tel. Prospect 1028 

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2 330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. V. 
Nedėlioj pagal susitarimų

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Tel. Hemlock 8151

l DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

A. A. OLIS i
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 2001 į 
Tel. ^jįtandotph 0891-0332 Vai, 9.6

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0 562
7-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

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

JOHN B. BORDEN
(John Be^dziunas Borden)

ADVOKATASt

105 W. Adams St. Rm. 2117!
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclcphuae Roosevelt 0000 

Mamle: 8 iki 0 ryte Tel. Repub. 0600 I

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

Atwater Kent

Radio
PUOŠNIAUSIAME CONSOLE .

Ideale Radio kombinacija — Atvvater Kent 
Screen G riti Radio, žinoma, Electro-Dynamic, 
puošniame specialiai dėl Budrikė darytame 
Console! Tas setas daug daugiau išgauna iš 
oro! Jautriausias, kaip per plaukų, nustatymas 
užtikrina gražiausi ir aiškinusį balsų ir gerinu
sį pagavimų.

• Pilnai su CUNNINGHAM 
TŪBOMIS

Ir Įbudavotu
ELECTRO - DYNAMIC 

KALBĖTU VU
Pilnai

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

Tel. Kenwood 5107

Val.^nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

OPTEMITRISTAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

, Tel. Canal 0257 Res. Prospect <669

DR. P. Z. ZALATORIS
i

Gydytojas ir Chirurgas
Į \

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 

Valandos. 11 ryto Iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. VAITUSH, 0, D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

$159

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashlngton
10-12, 2-4, 7-0 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 

i Atitaisau trumpų regystę ir tolimų

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. IBeulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

#10 Įmokėti
Dykai Aptarnavimas Per Dvejus Metus 

Dykai Įvedimas
Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova

b

regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

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. VVALLACE STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėie aa,vi> olusų, pu uuiueriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Nedėliomis Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2__4 po

■ ■■ pietų; 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEl/GiNAa illUiVAl 2s80

Tel. Doulevard 1401

DENI i S T A 1

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

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

7—9 vakare

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street 
Room 921 

Tel. Franklln 4177 
Nuo S iki 9 vakare 

61 E. 107 St, Katnp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6950

I

Nebus daroma pastangų pa
lenkti jus prie kito radio. Kų nud
rikus skelbia, tų jis ir parduoda. 
Jus perkate su pilnu pasitikėjimu 
ir pasltenkinjmu, kad Jus gausite 
čia geriausias sąlygos geriausius 
rųdio ir geriausi aptarnavimų.

Dykai demonstravimas namuose.
Telefonuoktto Boulevard 4705 

Stale Modelicf Recelve- <Į» 
ris 53 be tūbų OCS
Vartojantis naujas Screen Grid 
tubus.
Electro-Dynamic Stalo 
Kalbėt uvas

25 METŲ PATYRIMO
’rltalkyme akinių dėl visokių aidi

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal <222

DR G. I. BLOŽIS
DENTI0TA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt st.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 1J ryte
nuo 1 iki 9 vakara

$34

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Į Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST‘ 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. P h ore 
2238, arba Randolph 6800,

Geriausia vieta Radio pirkti

Telephone Central

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

6926

134 North LaSaile Stroet 
CHICAGO, ILLINOIS

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

Td. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Avė.

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas Bonlevard 4705

Tai. Brnnsvrlck <624
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1679 MILWAUKEE AVENUE

Valandos; 9-11, 1-1, 6-8:16
■akraadletilais ir trečladlenlala

pagal susite rimų.

i Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 at. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:10 ryto iki 8:26 va
karo. Seredomis nuo 9:10 iki 12 v.

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
I bous Canal »!>il \

Tel. Lafayette 6820

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3?00 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 3 po pietų.
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RUDENINIS PIKNIKĄ'’■
5 Rengia Šv. Jurgio Par.
Į Rugpiučio-August 25 d., 1929
5 ČERNIAUSKO DARŽE
S
B 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
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Tai jau ir baigiasi vasara ir kartu jos linksmybės. Bet štai jums dar pui
ki proga pasidžiaugti vasaros pasipuošusia gamta. Štai paskutinis musų pa
rapijos piknikas. Suvažiuokite mylimieji ir gerbiamieji pasilinksminti ir ge- 
r? darbą 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, Čemausko Darže.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

ZiniuZineles
X Į Federacijos Kongresą 

iš Indiana Ilarbor, Ind., tapo 
išrinkti sekantieji delegatai: 
A. Glemža, J. Masedauskis, p. 
Tamkutonienė, p. Šalkauskie
nė ir p. Vaupšiutė.

X J. Pašvenskas, L. Vyčių 
24 kp. pirm., rugp. 17 d. iš-

X Į rudeninį “Draugo” pik 
niką — vasarėlę atsisveikinti 
rugp. 25 d. Bergmans darže, 
ruošiasi lietuviai iš visų Chi
cagos ir apielinkės kolonijų.

X Plėšikai, kurie bandė ap
vogti Fabijono ir Okso expre-
ssų, jau nubausti. Teismas pri kėlė sumigusius žmones gel

tos parapijos dr-jų pastango
mis. Pramatomos gražios sėk
mės. Piknike svečii) bus iš į- 
vairių kolonijų ir iš “Drau
go”. , i

X Naktį iš ketvirtadienio į | 
penktadienį buvo užsidegę na
mai po No. 2338 So. Oakley. 
Gaisrų pastebėjo naktiniai 
“Draugo” darbininkai ir pri-

bėtis.
X Town of Lake Federaci

jos Kongreso pramogų tikietų

18 d, rugp., Jackson parke, Marąuette Park. — Šv. Bar- 
priešais senųjį muziejų. Vi- boros draugija rengia rudeni- 
sos sąjungietės prašomos da- nį piknikų rugpiučio 18 d., 
lyvauti su savo užkandžiais. Marąuette parke, prie 71 ir

Eglaitė.

Bridgeport. — Liet. Teatr. 
dr-jos Šv. Martino mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
ny, rugpiučio 18 d., 1 vai. die
nų, Šv. Jurgio parapijos svet.

Nariai malonėkite visi laiku 
suseiti, nes randasi naujų rei
kalų svarstymui. Taip-gi atsi
veskite naujų narių.

P. K., nut. rast.

California Avė. Visi, kaip 
jauni, taip ir seni, kviečiami 
dalyvauti ir linksmai praleis
ti laikų. Koresn.

Išrendavlmui 2 ruimai dėl 
2 vyrą. Labai gera vieta, 
naujas namas, su valgiu, ar
ba be valgio.

7150 So Mozart St. 
2-ras aukštis

NAMAI -- ŽEMĖ

PRANEŠIMAS

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells šviežių kiauši- 
nlų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

teisė užsimokėti po $50 ir 
kaštus. Kadangi jie neturėjo 
iš ko užsimokėti, tai turi at
sėdėti. Vienas plėšikas buvo 'galima gauti pas kun. A. Lin 

vyko atostogoms pas tėvus į Motinai prašant ir kų klebonijoj po num. 4557 S.
Pennsylvania. prižadant aštriai ji laikyti bu- AVocd St. Federacijos susirin-

■——-s-—r-=rr_   ...........—( vo paleistas. Kitaip būt ture- kinie buvo nutarta, kad kiek-
jęs eiti j pataisos namus. viena kolonija išpirktų po 25 

X IVestsidietics Ciprijonas tikietus Federacijos vakaro 
Norvaiša, sugrįžęs iš Lietu- ir 25 Federacijos vakarienės, 
vos, pasakoja, kad ten jam Townoflakiečiai skaitlngai ke- 
labai patikę. Sako, nuvyki- tina dalyvauti Federacijos į 
mas į Lietuvų tai geriausios Kongrese ir jo parengimuose.

■ vakacijos. t
| X Rytoj Černausko darže ’
1 įvyks Dievo Apveizdos parap. 1 -----------
•piknikas. Jis rengiamas visa, RĖMĖJŲ CENTRO SUS-MAS 

—. — j A. Rėmėjų dr-jos Centro sus
inąs bus rytoj, rugp. 18 d., 2 į 
vai. po pietų, Šv. Kaz. Se
serų Vienuolyne.

Visų skyrių atstovės malo
nėkite suvažiuoti, nes turim 
daug užbrėžtų darbų ir bus 
pikniko raportas.

Šiame susirinkime dalyvaus 
daug viešnių iš Bostono, Wor- 
cesterio, Pliiladelphijos ir ki
tų musų tolimesnių kolonijų.

S. D.
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido 

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o majo 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 3616 
arba 2516 
1814 W. 23rd Place 

Chicago. IU

PRANEŠIMAI.

Bridgeport. — Leib, (1. D.

CICERO, ILL.
Pranešu visiems savo drau

gams, pažįstamiems ir visiems 
lietuviams, kad aš nupirkau 
nuo p. Rashinsko vyriškų ir

L. K? Vytautų laikys mėnesi- 'moteriškų drabužių krautuvę, 
nį susirinkimą nedėlioj, rug- Taipgi laikysu vyriškų, mo- 
piučio 18 d., 12 vai. dienų, Lie- teriškų ir vaikų čėverykų. 
tuvių Auditorijoj, 3133 South j Numažinu kainas 1-3 ant 
Halsted St. Į visų daiktų.

Visi nariai teiksitės atvyk- Kviečiu atsilankyti ir per
ti laiku, nesrandas daug sitikrinti apie kainas pirm 
svarbių reikalų- svarstymui.

Į trumpų laikų noriu par
duoti 2 flatų namų geroj vie
toj West Sidėj priešais Aušros 
Vartų bažnyčių. Savininkų ma 
tykite nuo 9 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų.

Kaina $6,500.
F. BUDRECKIS

2322 West 23 Place
(14-21)

whlte 
. $11.50 
80c. gal.

AUGUST SPECIAL
Geras vamlsh ku 
ris džiuna 1 ke
turias valandas.«
Galima vartoti’ 
ant medžių lr 
fliorų arba kll-
Jonkų. Duodame LKWlKCOTE VARNiSL 
trijų colių brušj ““— 
su kiekvienu ga
lionu.

I Tiktai $3.00 Gal.
St. Louis “Duteh Boy

lead 100 svarų .....................
Pure Turpentine .................

Valdyba.
negu kitur eisi.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GT'ABOKIIJS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfi- 
dlrbvstės.

OPJ8A8
668 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
■K IRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vletory 4088

CARL GLOBAS
N A 0 JI R A D10 4903 w 14 st Ci“r°’111

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui muro namas su 

ice cream parlor ir mažu gro- 
ceriu. Randasi 2320 So. Lea
vitt St. Parduosiu labai pigiai. 
Ateikite pamatyti namo ir 
biznio. Savininkų pašaukti '

HemJock 5599

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet Sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

i

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tek Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

GRABORIAI

Simpatiškas —
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. i Todėl chicagietėms ypač indo-

mus yra šis susirinkimas ir 
visų skyrių prašoma skaitlin
gai atstovauti. Valdyba,

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos šeiminiš- 
kas išvažiavimas bus nedėlioj,

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

u
Mes sutel

ktam manda
gų. draugišką 
patarnavimą.
Patairnavlmas 

visose Chica
gos dalyse lr 
priemlesčuose.
Grabai pigiai

net už |25.
OFISAS

8238 ROUth 
Halsted St.

Vletory 4088- 
89

4424 8o. RockvreU St. 

Virginia 1290

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 Weat 46th Street

Kampas 46th lr Paulina Sts. 
Tel. Blvd. 5203

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai. .

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 8161

Telefonas Yards 1188

A. | A
JONAS ŠEŠTOKAS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUi*

O f 1 a a n:
46*1 S. MARSHFIELD AVENU® 

Tel. Boulevard 927 7

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

mirė. rugp. 13 d., 1929 m. 11 
va'., ryte, 12 metų amžiaus. A. 
a. Jonas gimė. liepos 13, 1917, 
Chicago, III.

■Paliko dideliame nulludimo 
motiną Kotrlną, tėvą Baltra
miejų, seseris Marijoną 15 mo
tų ir Julijoną 2% m. Ir brolj 
Andrių 5 m. ir pusbrol) Izidorių 
Radzevičių, dėdę Joną Šeštoką 
lr gimines.

Kūnas pašarvotas 8849 So. 
Houston Avė. Laidotuvės (vyks 
subatoj rugp). 17. Iš namų s 
vai. bus atlydėtas Į Sv. Juoza
po bažnyčią, kurioj |vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti fitoso laidotuvėse.

Nubudę:
Tėvai, Seserys, Brolis Ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp, Boulevard 5203

j Per visų rugpiučio (August) 
mėnesį kas pirks musų krautu- 

Į vėj 100 svarų Ilammer Bro
thers White Lead, tas gaus 
4 colių grynų Chinijos šerių 
šepetį dykai.

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850

Chicago, UI.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų ir 1.1 Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

R . C. A. Radiola 46

$175
It. C. A. Radiola 44

$11O
R. C. A. Radiola G6

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

JOS. F. BUDRIU
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

y t

J

PRANEŠIMAS

Turime garbės pranešti lietuviam* 
kad mes dabar esame paskirti par- 
davinėti naujus NASH "400”, kurU 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes telkiamo visiem* 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales rulmis atdara* 
vakarais lr šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Žiūrėk Kas Gia Bus?

NAMAS PARDAVIMUI 
Tikras Bargenas Marąuette

Parke

Parsiduoda kampinis namas: 
štoras ir trys gyvenami fletai 
po 5 kambarius. Savininkų 
galite matyti vietoje ant ant
ro aukšto.

2558 W. 69th Str.

BRIGHTON PARK.
Su $500 įmokėjimo turime 

medinių cottage’ių ir 2 flatų 
namų. DidVli bargenai.

2 fl. po 5 kamb. muro na
mas, specialis bargenas. Kai
na $7,500.

Reikalaujame 100 lotų už 
easli arba ant mainų.

‘ B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47 Street ir

4405 So. Fairfield St.

PARDUODAME su nuosto
liais 5 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, ant 
40 pėdų loto, 1 karo gara- 
džius. Išlygas pritaikinsime. 
Kreipkitės:
1530 So. 5S Ct. Cicero. III.

ŪKĖS, ŪKĖS

Ar nori kad nuo $3,(XX) iki 
$5,(XX) pareitų į tavo kišenę. 
Taje jei nori, pasiskubink. 
Pirtntfc tikrai pareis. 55 akrų 
ūkė $1,200. 340 akrų ūkė $6,- 
500. 110 akrų $2,500. 159 akrų 
ūkė $2,900 greitase pirkimasa. 
Matyk mane Rugpiučio 17-18

P. D. ANDREKUS
3052 W. 54th Street 

Chicago, III.

ĮVAIRŪS ęONTRAKTORIĄI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
blsnj J savo rankas Ir duos visose šio 
biznio šakose plrmoa klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPFR
Palnterg & Decorators 

J. S. Ramancionls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vletory 7261

M. ZIZAS
Namą Statymo Kontraktorius

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. California Avenne 
Telef. Hemlock BS2«

Telefonaa Canal 7289

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

>184 8. LEAVITT 8T. CMoago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namij Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockvrell Street

Tel. Bonlevard *814

M. YUSZKA & CO.
PL1TMBTNG A HEATTKG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4M4 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas >600,000 00 
>804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. lAfayette <788-6716


