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KARDINOLO MUNDELEINO J ŪBI U E
JO EMINENCIJA RYME 

MINI SUKAKTUVES

Šiandien šv. Petro bazilikoj 
laiko skaitytinas šv. Mišias

TAIP PAT ŠIANDIEN PRIIMAMAS 
ŠV. TfiVO AUDIENCIJON

ĄYMAS, nigs. 21. — Jo 
Eminencija kardinolas Monde 
lein, Chicagos arkivyskupas, 
kurs čia atvyko prieš ponį 
dienų, šiandien ryte 8v. Petro 
bazilikoj skaitytinomis Minio
mis minės savo 25 metų vy
skupavimo sukaktuves. Tuoj 
po Mišių vyks į Popiežiaus 
vasaros rūmus, kur ŠventasisX _
Tėvas Pijus XI priims jį au- 
diencijon.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad kardinolo Mundeleino vy
skupavimo sukaktuvės čia bus 
iškilmingai minimos. Vatika
nas ištikrųjų ir buvo besiren
gęs prie iškilmingų naujai dų 
bazilikoje. J. r

Tačiau pačiam kardinolui 
reikalaujant tos visos iškilmės 
paneigtos. Jo Eminencija lai

kys skaitytinas Mišias savo 25 
metų, kaip konsekruotas vy
skupu, atminimui ir prie al
toriaus patarnaus tik keturi 
kunigai.

Išaiškinta, kad Jo Eminen
cija Ryman atvyko ne savo 
šio sidabrinio jubiliejaus mi
nėti, bet su regulare vyskupi
ška vizitą ir ši vizitą laimin
gai supuolė su kardinolo ju
biliejum.
-Jo Emin. kardinolas Funia- 

soni-Biondi vakar aplankė 
Chicagos kardinolų arkivysku
pų viešbuty, kuriam yru ap
sistojęs.

Kardinolas Mundelein Ry
mų apleis, spalių A Gar
laiviu Rex grįš į Ameriką ir 
savo jubiliejaus sukaktuves 
pakartos namie — Chicagoj.
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CHICA60S ARKIVYSKUPIJOS KATALIKŲ GANYTOJAS

MEKSIKOS VYRIAUSYBE DIDŽIUOJAS 
BAŽNYČIŲ GRIOVIMU

MEX,CO CITY, rūgs. 20. — vyskupus, kunigus ir tikinčiuo 
Meksikos kongresas turi sesi-1 sius.
jų. Krašto vyriausybės atsto
vai raportuoja jam apie nu
veiktus vyriausybės darbus.

Vienas sekretorių raporta
vo kongresui, kad vyriausybė 
vykdo, kaip krašto konstituci
joje numatyta, revoliucijos 
“idejologinę’’
kretorius su
pranešė, kad bažnytinių turtų

Kai kurių valstybių katali
kai dažnai siunčia vyriausybei 
ir pačiam prezidentui petici- t 
jas, kad būtų nutrauktas ka
talikų persekiojimas, kad kai 
kurios užgrobtos

Jo Eminencija Kardinolas MUNDELEIN, Chicagos Arkivyskupas, 
šiandien Ryme mini jubiliejų — savo 25 metų vyskupavimo sukaktuves.

SUSEKTAS REVOLIUCI
NIS SANKALBIS ISPA

NIJOJ i

KONGRESO DARBAI BE 
REIKŠMĖS

MADRIDAS, rūgs. 20. — 
bažnyčios Ispanijos ministeris pirminiu- 

būtų grąžintos, kad būtų leista kas Ibanez pranešė, kad su
turėti didesnį skaičių kunigų. Bektas didelis socialistų komu-programūL? Se- v

pasididžiavimu tačiau vyriausybė nieko ne- Į nistų sankalbis, kurio tikslaš 
daro iš tų prašymų ir negrui ’ ——s i— za

žiną jokių lengvatų ir teisių.,j nacionalizavimas sėkmingai ve
' damas. Pafiam Meaico City Tat 8to™ lt“dien " blo«įJR-

ir kitur dėl gatvių platinimo 
sugriautos trys bažnyčios, o 
keletas bažnyčių pakeista vi
suomeniškai naudai.

Kadangi Meksikos kongre
sas yra pačios vyriausybės pa
rinktas, tad pasitenkina tos 
rūšies raportais. Kaip vy
riausybė, taip Jjrtngresas ma-1 
no, kad griaujant katalikų baž 
nyčiųs daromi varžymai tik 
vyskupams ir kunigams. Jk 
užmiršta, kad tuo būdu apva
gia ir nuskriaudžia pačių ka
talikiškų visuomenę, suvaržo

Kaip matosi, netolimoj aici 
tyje katalikams bus visiškai 
nepakenčiamas gyvenimas. O, 
katalikai sudaro apie 85 nuo
šimčius visų Meksikos gyven
tojų.

buvo sugriauti krašto vyriau
sybę, įvykdyti valdininkų sker 
dynes ir sukelti visam krašte 
terorų ir tų patį laikų įsteigti 
sovietų diktatūrų.

R00SEVE1.TAS TURI DARBO BO M 
RAP0RT4 STREIKO REIKMf

vadas nori, kad rapor
tas tuojau būtų paskelbtas

DIKIO ŽUDIKAI
NBW YORK, rūgs. 20. — 

Sųryšy su lakūno Lindbergho 
kūdikio pagrobimu ir nužudy
mu suimtas B. R. Hauptmann, 
vokiety s svetimšalis. Jis iden 
tifikuotas, kad jam išmokėta 
50,000 dol. Jo namų rūšyje 
rasta 13,750 dol. iš tų išmo
kėtų pinigų.

Hauptmann yra karpente- 
ris ir prieš 14'metų nelegaliai 
įėjęs šin kraštan.

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
20. — Prez. Rooseveltui šian
dien pristatytas specialaus 
dari*) boardo raportas apie 
tekstilių darbininkų streikų. 
Darbo departamento sekreto
rė Perkins atvežė raportų iš 
Washingtono. Atvyko čia pas 
prezidentų ir minėto boardo 
pirmininkas — New Hamp- 
shire valstybės gubernatorius 
Winant.

Prez. Rooseveltas tuojau 
ėmėsi studijuoti raportų.

NUŽUDYTAS POLICIJOS 
LEITENANTAS CHICAGOJ

Užpereitų naktį, nežinomi 
piktadariai nužudė Chicagos 
Gresham policijos nuovados ' 
leitenantų J. P. Day, 71 m.

——   „„j. 42 iitoraaTO,į po.
katalikams gyventojams reli- L. .. . 
ginę laisvę ir teises, kas neda- 1CIJOJP' 
romą civilizuotam pasauly.

Kasdien artėja Kataliku 
Bažnyčios situacija Meksiko
je Krašto ir atskiriu valsty
bių vyriausybės kiekvienam 
žingsny varžo ir persekioja

Spėjama, kad vidunaktį jam 
einant į stotį jis buvo iš pa
salų užpultas ties 85 gat., ar
ti Green gat. Vakar rytų ras
tųs jo lavonas su sudaužyta 
galva. Turėti pinigai paimti.

Policija seka piktadarius.

įVyriausybė tačiau sutrukdė 
ir snkoneveikė sankalbininkų 
planuojamų revoliucijų. Rasta 
dokumentalių įrodymų, kad so 
cialistai bendrai veikė su ko
munistais ir pasidavė pasta
rųjų vadovybei, kad tik kra
šte įvedus Karolio Markso 
tvarkų, • y

Susekus sankalbį, policija 
pradėjo pulti socialistų ir ko
munistų lizdus ir daug jų va
dų jau pateko kalėjimam Vi-' 
sam krašte išvystytas budėji
mas, kad apsidraudus nuo ra
dikalų numatomų suiručių.

Nainy b t* pati svarbiausioji 
sankalbio užuomazga. Kas 
valandų galėjo pasireikšti re
voliucija, taip toli sankalbinin- 
kai buvo nužengę.

NEW YORK, rūgs. 20. — 
Automobilių pramonininkas 
H. Ford rašo American žur
nale, kad kongresas jokiais 
įstatymais negali išvaduoti, 
arba sunaikinti krašto, kaip 
kas protauja.

Sako, kad kongreso darbai 
yTa be reikšmės. Amerikiečiai 
pakankamai sųinoningi ir stip 
rūs, kad kongresas galėtų juos 
varžyti legislatyviu keliu.

Fordas gina gamybos per
viršius ir peikia finansiniu- 
kus, kurie nesuranda tobule
snės pinigų funkcijai sistemos.

PASIKARTOJO KASMETI
NIS STEBUKLAS 

NEAPOLY
NEAPOLIS, nigs. 20. — 

Vietos katedroje vakar pasi
kartojo kasmetinis stebuklas 
— suskystėjo Šv. Januariaus 
sustingęs kraujas, per ilgus 
šimtmečius laikomas mažam 
stikliniam uždarytam indely, 
kurs įdėtas į relikvijorių.

Daugiau kaip 50,000 tikin
čiųjų suplūdo, kad pamačius

REICHO VYSKUPASVYS
ELLIMUELLER

——-- . •.
j BERLYNAS, rūgs. 20. — 
Evangelikų protestantų vysku 
pas Mueller oficialiai paskir
tas reicho evžngelikų vysku
pu. •

Jis pareiškia, kad Vokieti
ja reikalinga vienos bažnyčios, 
kad visi dvasininkai ir kiek
vienas vokietys priklausytų 
nacių partijai, kad kova prieš 
žydus ir toliau turi būt velia
ma, kad tvarkų reicho bažny
čioje palaikytų pati nacių vy
riausybė.

NEW YORK, rūgs. 20. — 
Pranešta, kad policija suėmė 
tris grobėjus žudikus, kurie 
1932 m. New Jersey valstybė
je pagrobė ir nužudė lakūno 
Lindbergho kūdikį. Piktada
riams tada sumokėta 50,000 
dol.

Taip pat pranešta, kad pas 
suimtuosius rasta 35,000 dol. 
iš tų jiems sumokėtų pinigų. 
Banknotai identifikuoti.

LIŪTAS IŠSLYDO IŠ 
NARVO

RICHM0ND, Va., rūgs. 20. 
— Hagenbeck-Watlace cirko 
parado metu miesto gatvėmis 
vakar staiga liūtas išslydo iŠ 
arkliais vežamo narvo.

Neapsakoma pašiau b a pasi
reiškė žiūrovų miniose. Ta
čiau liūtas nepuolė žmoni q, 
tik arklius, kurių keletu suža
lojo iki nušautas.

RASTAS LAVONAS BE 
GALVOS

Ravinia apylinkių bruzgy- 
šį didelį viršgamtiškų įvykį.' ne, arti Sheridan road, rastas
Dauguma žmonių netilpo ka
tedroje ir turėjo pasilikti gat
vėse.

Šventojo kraujo suskystėji- 
mo ceremonijose pirmininkavo 
mons. di Sangro, dalyvaujant 
daugeliui kunigų, Šanktuariu- 
me buvo ir J. E. arkivysku
pas J. Beckman iš Dubuque, 
Iovra,

Apie porų valandų vyko pa
maldos, pagaliau įvyko visų 
laukiamas stebuklas — susky
stėjo Šv. Januariaus kraujas.

WASHINGTON, rūgs. 20.
— Tekstilių darbininkų strei
ko komiteto pirmininkas Gor- 
man nugirdo, kad darbo boar
das įdavė prezidentui raportų 
streiko reikale.

Gorman tad reikalauja, kad 
tas raportas ko veikiat! tlė* 
šai būtų paskelbtas, kadangi 
streiko srityse bruzdėjimas di* 
dėja ir komitetas už įvykins 
nebus atsakingas, jei bus už- 
tesiamas raporto paskelbimas. 
Darbininkai privalo žinoti, ko
kias idėjas turi tas boardas.

ATLANTA, Ga., rūgs. 20.
— Šiandien šioj valstybėj are
štuota daugiau kaip 200 strei
kininkų ir jų dalis uždaryta 
koncentracijos stovykloj.

Kai kuriose streiko srityse 
atidaroma daugiau dirbtuvių. 
O Connecticuto valstybėje yra 
ramu ir milicija
jama.

NEW YORK, rūgs. 20. — 
Dažų dirbtuvių 20,000 
ninku gavo įsakymų 
kuoti pirmadienį.

PRIEŠ BUŠŲ KO/jaunos moteriškės lavonas be 
galvos. - v •

Highland Park policija pra- Chicagos aldermonų 
neša, kad rugpiūčio m. 12 d. • nusprendė tieson traukti
ji rado jaunos merginos gal
vų, kuri, rasi, priklauso dabar 
rastam lavonui.

ŠILTA DIENA
Vakar Chicagoj buvo tikrai 

šilta diena — 86 laipsniai šilu
mos 3 vaL popiet. Prieš tre
jas metus rūgs. 21 d. buvo 91 
1. šilumos.

SUSPROGDINTA BOMBA

Railmay Express prekių san 
delis, 621 W. Monroe gat., 
labai nukentėjo susprogus 
bombai. Visų langų štiklai iš- 
trupo sandėly ir aplinkiniuose 
namuose.

Tai vykstančio tarp vežėjų 
karo pasėkos.

WINNTPEG, Man., Kana-

cago Motor Coach 
už tai, kad ji savo 
aukštų autobusuose turi 
po vienų tarnautojų ir 1 
tarnautojai gyvena ir 
garadžių patalpose.

---- ■ ...
VIENA, .Austrija, rų

— Policija areštavo 87 
nistus, kurie steigė naujų 
vo organizacijų.

ORAS
CHICAOO IR APYLIV-

da, rūgs. 20. — Vakar snigo ; KĖS. — Šiandien rytų lietus
Albertoj. daug vėsiau.
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bimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
?radarblams Ir korespondentams raitų neffrųUna, 

una tai padaryti ir noprlaluačlamsu tam tiko* 
lenkių.

Persekiojant Katalikų Bažnyčių ir ben
drai krikSčionybę, suvaržant jos laisvę, la
biau nukentės pati valstybė negu religija 
Tat, Hitleris savo įsišokimais tikrai meškiš
kai pasitarnaus Vokietijai.

TURI PASITRAUKTI

“DRAUGAS”
UTHU AtilAN DAILY FBUMD

»pt Sunday.
— >4.®(

Pųblisbed Daily, Ebmept 
JRIPTIor ‘ -CRIPTIONS: One Tear — <4.00; 8ix Moatka 

I; Three Montbs — >1.04; Ona Manto — Tte. 
— One Tear — >7.4®; Sis Montka — >4-Ml .•to.

Kaip Lietuvos Kariuomenė 
Pirmą Kartą Įžygiavo į Vilnių

1920 metais rugpiūČio 26 jo lenkams, nes jie manė, kad 
dieną pirmieji naujai susikft-

-'V

Dosnus Dede
Kažkokiam dėdei
Koridoris sveikatą ėdė.
Visokį skersvėjai jam kenkė,
Kuriuos užtaisius buvo lenkė.
Čia dėdė taip šaltai galvoja:
— Galėčiau aš pašalinti pavojų.
Jis paną pasikvietęs
Taip sako jai: — Panele varšuviete, 
Koridoris tau buvęs, ar nebuvęs...
Klausyk, tekėki už lietuvio 1
Ir aš turėsiu puikų svainį... ♦
Uasogo duosiu Tilžę su Ragaine....
Galėsi Nemunu važiuot, kur panorėsi....
— O, mielas Adolfai, čia taria jam jaunikis.
— Toks tavo projektas netikęs!...
Ar tu žinai, kad mano širdis — vėsi!

1 didelė Lenkija galėsianti ap
saugoti Vakarų Europą nuorusios Lietuvos kariuomenės 

pulkai įžygiavo į savo senąją 
sostinę Vilnių. Tai buvo labai 
svarbus įvykis mūsų kovoje 
dėl Vilniaus. Dabar kol Vil
nius lenkų pagrobtas, nepri
klausomoje Lietuvoje ir viso 
pasaulio lietuviuose kasmet 
minimas šis įvykis, kaip Vil
niaus geležinio fondo diena.

1919 metais sausio 1—4 die
ną laikinoji Lietuvos vyriau
sybė buvo' priversta palikti 
Vilnių, nes tuo laiku dar ne
buvo susiorganizavusi Lietu
vos kariuomenė. Tada Vilnius 
atiteko* bolševikams. Atsikė
lusi-į Kauną, vyriausybė pir
miausiai griebėsi kurti kariuc 
menę, pašaukdama savanorius 
ir atidarydama karo mokyklą. 
Lietuviškos ginkluotos pajė
gos kasdien didėjo ir tvarkė
si, taip nad po kelių savaičių 
jau prasidėjo kovos su besi
veržiančiais bolševikais. Karių 
Opas buvo pakeltas, visi troš
ko kuo greičiausiai Vilnių at
vaduoti. Tai būtų netrukus pa
vykę, bet lenkai lietuviams vi
siškai netikėtai užbėgo už a 
kių ir Vilnių paėmė iš bolše
vikų 1919 metais per Velykas.

Lenkų rankose Vilnius iš
buvo daugianL kaip metus, li
gi 1920 metų vidurvasario. Per 
tą laiką Lietuaa ižVyjo bolše- i 
vikus ir bermJntininkus iš sa
vo žemės ir stiprino vidaus 
santvarką, : galvodama apie 
Vilnių. Tarp (lietuvių ir len
kų kariuomenės santarvės va
lstybės nustatė demarkacijos 
liniją, kurią* Tėhkai nuolatos 
laužė. Lenkai taip elgėsi dėl 
to, kad juos rėmė prancūzai, 
kurie tada lenkams buvo la
bai palankūs. Į lietuvius pra
ncūzai žiūrėjo su nepasitikė
jimu, nes lenkai vaizdavo lie
tuvius bolševikų ir vokiečių ša 
lininkais. O tais laikais nebu
vo , didesnio nusikaltimo san
tarvės akyse, kaip būti įtar
tam draugaujant su bolševi
kais ir vokiečiais.

Visa tai buvo lenkų piktas 
šmeižtas, nes lietuviai tuo lai
ku, kaip tik ^markiai kariavo 
ties su bolševikais, ties su vo
kiečiais. Bet‘santarvė patikė-

Sociulistams labai nepatiko, kad asą die
ną mes užsiminėm apie tai, jog ALTASS ko 
miteto viršūnės, nepajėgusios prirengti “Li
tuanikos II“ šių metų transatlantiniam skri
dimui, turi pasitraukti, nes visuomenė tuo 
komitetu jokiu būdu nebegalės pasitikėti.

Dabar aiškiai matoma, kad antruoju 
skridimu socialistai norėjo savo susmukusį 
biznį pakelti. Jiems tas pavyko, nes visas 
jėgas dėjo į populiari žavimą savo dienraščio 
ir dėl to nebeliko laiko rūpintis tinkamu lėk
tuvo įrengimu nors visuomenė tam tikslui 
aukų sudėjo daugiau negu reikėjo.

Pyksit ar nepyksit, ponai socialistai, ne- 
išsiteisinsit, nes visuomenę aiškiai suvylėte 
ir dėl to ji jums nebepasitikės. Ji savo pa
reigą atliko — sudėjo pinigų 'tiek, kiek 
ALTASS reikalavo, bet jūs nepadarėte te, 
ką žadėjote. Kitos išeities jums nėra, kaip 
išduoti smulkmenišką apyskaitą ir rezignuo
ti, pavedant visą reikalą visuomenės suda
rytam komitetui. Kol ALTASS komiteto ce
ntras pasiliks po socialistų dienraščio stogu, 
tol ji neturės pasitikėjimo. Jei socialistai ne
nori centro paleisti iš savo rankų, vadinas, 
apsimoka jį laikyti ir tas duoda dar didesnio 
pagrindo manyti, kad lėktuvas tiksliai ne 
prirengtas ir skridimas atidėtas ateičiai.

MŪSŲ BENDRADARBIO SUKAKTIS

bolševizmo. Šitų santarvės nuo 
monę lenkai sugebėjo puikiau 
šiai išnaudoti. Santarvė nesi
priešino ir lenkams lengvai 
pavyko pagrobti Vilniaus kra
štą, daug gudų ir ukrainiečių 
žemių. Jeigu Lietuva nebūtų 
stojusį su ginklu rankose sa
vo laisvės ginti, tai lenkai bū
tų užėmę ir visų Lietuvą.

Kai 1920 metais lenkai ka
riavo su bolševikais ir karą 
buvo beveik prakyšę, tai jie 
iš Vilniaus nors nenorėjo trau 
ktis, bet bolševikų spaudžia
mi, velyje Vilnių geriau ati
duoti bolševikams, negu lietu
viams. 1920 metais liepos 15 
dieną nuginklavus ties Lent
variu lenkų brigadą, Lietuvos 
kariuomenė įėjo į Vilnių, bet 
jau čia rado ir bolševikus. Ka
dangi prieš 3 dienas, būtent, 
liepos 12 dienų Maskvoje bu
vo pasirašyta taikos sutartis 
su bolševikais, tai Lietuva 
tuojau pareikalavo, kad bolše
vikai iš Vilniaus pasitrauktų, 
nes Lietuva laikėsi griežto 
neitraliteto. Apakinti trumpu 
laimėjimu kovoje su lenkais, 
bolševikai ilgai delsė, nenorėjo 
iš Vilniaus pasitraukti ir lau
kė karo pasekmių. Tik po ke
lių savaičių derybų, pamatė, 
kad ties Varšuva pralaimėjo 
bolševikai sutiko išsikrausty
ti iš Vilniaus. 1920 metų rug- 
piūčib 'Ž0 į fikrąJt' šato 
sostinę, kaipo atvaduoto jai į- 
žengė Lietuvos kariuomenės 
pulkai. Lietuvos sostinė Vil
nius buvo sayo sūnų rankose

Šešias savaites ligi nelemto* 
spalių 9 dienos, kada lenkai 
sulaužė Suvalkų sutartį, Vil
niuje Gedimino kalne plevėsa
vo Lietuvos Vytis. Tsb.
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DIENOS KLAUSIMAI
HELIGIJOS LAISVĖ IK NACIAI

————— /n - V -Jr
Drauge su Hitlerio ir jo vadovaujamų 

Šių įsigalėjimu Vokietijoj prasidėjo reli- 
gijes persekiojimai. Pirmiausia jie ėmėsi per
sekiot i žydus, suvaržė jų laisvę, jų daug pri

vertė apleisti Vokietiją ir ieškoti sau vietos 
$kUuose kraštuose,. Toks, nacių pasielgimas 

Mkbuvo žmoniškas ir dėl to ne tik pasaulio 
lūs, bet krikščionių opiniją nustatė prieš
Bteilntinn. '
Žydų persekiojimu naciai nepasitenkino. 

>, pradėjo varžyti visokį katalikų organi- 
veikiftią, smaugė katalikų spaudą, per

ėjo kunigus. Naciai ne tik katalikų lais- 
štengiąsį pasmaugti, bet ir protestantų
>s skaudžiai nukentėjo, nes jos verčia- 
pasiduoti Hitlerio pastatytam vyskupui 

‘diktatoriui, kuriam labiau rūpi nacių poli- 
įjtika negu tikėjimo reikalai. Dėl to protes- 
ti itų dvasininkų tarpe iššaukė didžiausią 

įpepąsitenkininią.

Matyti, kad Hitlerio tikslas yra panai- 
Vokietųoj krikščionybę ir įvesti pago-

Paskutinėmis spaudos žiniomis, naciai vi- 
,<u frontu ėmėsi darbo, kad kiek galima grei 

^{*iau visai panaikinti religijos laisvę. Hitlerio. 
T-paskirtas protestantij sčkttį Įtikta torius vysk. 
įt/Muelter pareiškė: “Mes norime vienos vokie
čių bažnyčios, laisvos nuo Romos. Mūsų tiks- 
2^8 yra viena valstybė, viena tauta, viena 
"bažnyčia“. Toks pareiškimas nėra krikščio- 
piŠkas, bet pagoniškas. Tai reiškiu kovą ne 

1 tien katalikams, bet ir protestantams. Su
prantama, kad visiems tiems, kurie nepasi- 
utios Muellerio diktatūrai, nebus laisvės or
ganizuotis ir veikti.

Tačiau klysta Hitleris ir jo adjutantai, 
Biaaydami, kad nugalės krikščionybę ir kad 
tao pasitarnaus savo kraštui. Nežinia, kas 

: atsitiko su protestantų sektomis, atskilusioms 
ftoo tikrosios Kristaus Bažnyčios ir nebetn- 

Sionis autoriteto, žodžiu sakant, paklydu- 
bet Katalikų Bažnyčios naciai nenu- 

ps. Ją gali suvarginti, jos veikimą suvar- 
ti ir sumažinti, bet visai jos veikimo nepa- 

sustabdyti, nes tai yra “Uola — jos ir 
kMBguro vartai nenugalės“. Taip pats Kris-

yra pasakę-.

1919 m. rugsėjo 20 d. Cbicagos arkivys
kupas įšventino kunigu Pranciškų Vaitukaitį, 
kuris dabar yra klebonu Šv. Juozapo parap. 
So. Chicagoj. Pirmąsias šv. Mišias laikė Šv. 

.Antano bažnyčioj, Cioeroj, rugsėjo 21 d. Ta 
J proga pamokslą pasakė tuomet buvęs “Dran 

l* go“ redaktorius prof. kun. Pr. Būč.ys, dabar 
tinis vyskupas, ir

Šiais keliais Žodžiais pamitihrte gėtfj. kun. 
Pr. Vaitukaičio 15 m. kunigavimo sukaktį,, 
nes jis yra uolus visuomenės veikėjas, nuo
širdus mūsų dienraščio prietelis ir nuolati
nis bendradarbis. Jo raštus dažnai skaitome 
“Drauge“ ir “Laive“. Taip pat yra parašęs 
ir išleidęs keletą religinio turinio knygų.

Drauge su kunigavimo 15 m. šukaktin 
tenka paminėti ir kitą kun. Vaitukaičio gy 
venime įvykį, būtent — jo literatinio darbo 
20 metų sukaktį. Dar klieriku būdamas jis 
rašinėdavo straipsnelius ir korespondencijas 
į lietuvių katalikų laikraščius.

Taigi, šių sukaktuvių proga sveikiname 
savo bendradarbį, linkime jam ištvermės, svei 
katos ir daug laimingų metų!

♦ , « •

Kapitalistai per spaudą ir kitais būdai.- 
kritikuoja šio krašto prezidentą Rooseveltę 
ir NBA, tačiau nei jįe, nei jų posamdytiej. 
agentai nenurodo goresnių priemonių gero- 
vės grąžinimui ir bedarbių šeimų š ‘Ipimui.

Nėra pareigos klausyti tė
vų, kada jie verčia ką blogų 
daryti.

Muzikos Pijonieriai
Rašo A. >. Stulga

EDWARDAS MACDOWELL

Edvvardas MacDowell gimė 
New Yorke 1861 m.; mirė ten jūreiviu.

pradėjo rašyti kompozicijas. 
Nors tėvai matė jo muzikališ- 
kus gabumus, bet vertė būti 

Būdamas jūreiviu,

A. P. Sandys

SUGRĮŽIMAS
(Tęsinys)

Praeityje jis mėgino būti ištikiniu ir 
? dbėjo, kiek tik galėjo, savo mamytei. 
Ljttda tik turėdavo pinigų, visados jai 
^rtsiųsdavo. Kas link dovanų, apie kn- 
^flas jis svajojo jaunose dienose, rodos, vi-

prHuntė.
Kada jam pavykdavo koks grobis, tai 

isados brangiausią dalyką pasiųsdavo 
linė’ei. Tvaikui bėgant, prisiuntė jis jai 
įsin, laikrodėlį, deimantinę špilkelę, 

»lą ir auksinę apyrankę. Nors jis žino- 
kad motinėlė tas jo dovanėles nėtic- 

visgi patiko jam tas, kad galėjo 
lųsti. Be to, jei kokia jam nelaimė Ht-

atsiųsdayo: “Gal perdaug atsiuntei!“ 
klausdavo motinėlė: “Ar pats visko turi! 
Ar vis eini į bažnyčią!“

Raulas tapo labai ne r v uotas. Jis mė
gino būti geras ir doras. Pirmiau žadėjo 
pasitaisyli, bet, nelaimei užėjus, ilgam lai
kui pateko į katėjimą. Visaip jis planavo, 
kad kaip nors tą nelaimę paslėpus nuo 
motinėlės, t. y., kad sėdėjo kalėjime. Pa
sisekė. Vieną dieną jam pranešta, kad jo 
motinėlė mirė.

Su ta 'žinia žuvo Kaulo viltis, geras 
noras ir pasiryžimas pasitaisyti. Išleistas 
iš kalėjimo jis vėl nuėjo savais keliais, 
susidraugavo su senaisiais draugais ir 
taip traukėsi po visą šalį. Besitrankyda
mas pateko į šį jo jaunatvės miestelį, 
kur daitar norėjo apvogti tą mažą, var-

lav

ghtgą bažnytėlę,
Hiuipuliąi perėjo per Kaulo kūną. Ba- 

, t..i motinėlė galės tuos dalykas par- žnyčia jiilnutėlA Pirmutiniai suoleliai bu- 
» ii sau valgio nusipirkti. vo užpildyti mažaisiais vaikučiais. Kaip
Motutė nežinojo, kad tos dovanos bu- ' gražiai jie pasipuošę: mėlyni siūleliai, ba- 

nel bsėtai gautos. Kokius malonius Ini-
jis motinėlei parašydavo! Kaip bar

ti ji, kad tokias brangiais dovanas jai

pat. 19(6 m. muzikos mokslus 
pradėjo Amerikoje. Vėliau bu
vo išvykęs į Europą; studija
vo muziką Paryžiaus konser
vatorijoje ir Vokietijoje. Ten 
būdamas turėjo progos susi
pažinti su Franz Lisztu ir 
kitais muzikais. Vokietijoje jis 
netik studijavo, bet ir moky
tojavo.

Galutinai- jis nusprendė sugrį 
Sti į Ameriką. Sugrįžęs buvo 
kaipo viršininkas muzikos de- 
partmento Columbijos univer
sitete, New Yorke. Duodamas 
muzikos paskaitas, mokyda
mas, duodamas koncertas, jis 
susilpnino savo sveikatą. Tad 
sveikatos dėlei, jis pasitraukė 
nuo sunkaus muzikos darbo ir 
savo paskntinias dienas baigė

jis neturėjo daug progos mu
zikai.

Po kiek laiko susipažino su 
geriausiais rusų muzikininkaL 
ir nutarė rimtai studijuoti mu 
ziką. Būdamas pirmojoj laivo 
kelionėj, kuri ėmė tris metus, 
jis sukomponavo simfoniją. 
Kada ši simfonija buvo išpil
dyta, žmonės labai įdomavo, 
kad jūreivis galėjo tokią mu
ziką parašyti. Paskui jis rašė' 
daug kūrinių ir buvo paskir
tas jūreivinlų dūdinių orkes
trų prižiūrėtoju. Vėliau tapo 
vedėju rusų simfoninio orkes
tro Paryžiuje.

Už klek laiko buvo paskir
tas profesoriam Petrapilio mu 
zikos konservatorijoje ir ten 

mas pradėjo kompęnuoti
ant ūkio Naujam Hampšire. j Operas j0 mpzika daugiausiai 

Jo kompozicijos yta'čėhiari- Į vr„ Knksmfl sn«lv^k* _ švie
tiškos —
čios pasaką. Jis yra parašęs

I yra linksma, spalviska — švie 
muzikoje reiškian- Nors jo kompozicijos pa

matuotos rusų tautiniais mo
tyvais, bet žymiai skiriasi nuo 
kitų rusų kompozitorių. Mirė 
1908 metuose.

daug gražių ir lengvų kūrinių 
pianui. Prie to, jis yra para
šęs sunkesnių kūrinių; dvi pi
ano koncertas; orkestracijų, 
sonatų, dang dainų ir kitokių 
kūrinių. Jo, gal būt, populia- 
riškiausia yra “To a Wild 
Bose“.

RIMBKY - K0S8AK0V

Nikolas A. Rimsky Kor- 
sakov gimė Rusijoje 1844 me
tuose. Jis yra vienas iš žymių
jų Rusijos kompozitorių. Pra- 

Kiekvienam Angelas Sargą? dėjo skambinti pijaną beda
lius patarėju ir gynėju visame į mas Šešių metų amžiaus. Bū- 
gyvenime. f damas devynių metų jis jau

Nebijokime pasirodyti Kri
staus sekėjais! Reikale ir pa- 
siaukokim!

lkininF kaspinėliai rainikuoja* galvas. Tar- Raulas mėgdavo taip giedoti, nes motu- 
nnutojai paskambiąo skambutį iri kunigas Į tei patikdavo.
išėjo iš zakristija

Ratilas pakeit| savo poziciją. Neži
nia, ar tai tėvas p.ug«stinas! Priglaudė 
veidą arčiau prie! dūrink jų. Ne, ne tas 
pats. Čia koks kitas.

Kaului ypač patiko didysis altorius. 
Daug jis buvo jų matęs, bet gražesnio už 
šį dar nematė. Nors buvo didžiausiuose 
miestuose, mažiausiose neturtingose kop
lytėlėse; Žymesnėse Amerikos ispanų mi
sijų bažnyčiose, net klausė šv. Mišių Ari
zonoje misijonierių šėtrose, bet tokio ža
vinančio altoriaus/kaip šis, nematė.

Kaulas pertraykė sdvo mintis. Kuni
gas bučiavo altorių. Mažieji vaikučiai pra
dėjo giedoti, kaip bngelėliai, “f*ulklm ant 
kelių“. Muzikos aidai ir žodžiai siekė 
Kaulo ausis. Jis žinojo tą giesmę. Kiek 
karių jis ją giedųjo, būdamas mažutėlis. 
Net solo giedojo tAažųjų chore. Vėliau jis 
buvo priimtai į didžiųjų, chorą. Kaip jo

Iti kalnieriai, plaukai gražiai sušukuoti.'1' motutė džiaugėsi!.;. Ir dabar jam rodėsi, 
Mažos mergaitės pasipuošusios baltomis lig motinėle, atsiklaupus, palenkus savo 
suknelėmis, baltais čeverykėliais, balti, ši- žilą galvelę dėkojo gerąjam Dievui. Dėlto

Kunigas pradėjo kalbėti “Kyrie”. 
Mažutis tarnautojas jam atsakinėjo. Ir 
jis kadaise šv. Mišioms tarnavo. Jo mo
tinėlė pasiuvo naują sntoną. Tai buvo 

’diona! Kaip iškilmingai jis tą dieną iš
ėjo iš aakrietijos. Viskas taip gražiai se
kėsi iki atėjo laikas mišiolą pernešti — 
užmynč (uit sutono ir. virto aukštelninkas. 
Tarnautojai pasijuokė iŠ jo. Vien jo mo
tutė jį suramino tame širdies skausme, sa
kydama, kad ir daug didesni vaikai kai 
kada parpuola, su mišiolu. Jis labai daug 
metų tarnavo šv. Mišioms. Tas mamytės 
suraminimas paguosdavo'jo mažąją sielą.

— turbūt,, dabar Evangelija. Gal pa
mokslą sakys... Laukė Raulas, bet pamok
slo nebuvo, vien tik perskaitė evangeliją 
Pliskūtinį pamokslą, karį jis girdėjo, bu
vo jo tėVo laidotuvėse. Tai buvo graudi 
diena.'Bažnytiniai rūbai jbodi, motinėlė 
apsirengtai juodai,.ji* ifgi.'Visi buvo pa
skendę nuliūdime. Kaip jo itiotinėlė ver
kė, kada kunigas , pamokslą sakė. Ramino 
kunigas ją sakydamas, kad mes visi su

GEORGE BIZET

G. Bizet gimė Paryžiuje 
1838 m.; mirė 1875. Savo ori
ginališkumu jis pastatė pats 
sau nemirštamą paminklą, su
kurdamas operą “Karmeną”, 
kuri yra viena populiari s kiau
šių. Taip pat, jis parašė daug 
gražios muzikos, bet būtų dar 
daugiau parašęs, jeigu mirtis 
nebūtų pakirtusi pačioje jau
nystėje. • . ‘'

sitiksime ir pamatysime kitame pasauly
je, kad prisikelsime ir gyvensime amži
noj linksmybėje, jeigu gerai vesime gy
venimą.

Raulas mirktelėjo. Ašaros pasirodė jo 
akyse. Negalimas reiškinys! Gaila buvo, 
kada pamąstė apie mirusią motinėlę; gai
la buvo, kad paskutinį kartą negalėjo su 
ja atsisveikinti ir paeižadėti Vėsti dorą 
gyvenimą.

Snskfembėjo varpojai.

— “Sanctus, Sanctus, Sanctus“ — 
kalbėjo kunigas. Būdavo jis tik laukdavo 
tos valandėlės, kada jis galės paskambin
ti. Kad suduodavo į tuos skambalus, net 
žvakės ant altoriaus pasijudindavo! Tė
vas Augustinas kelis kartus įspėjo, kad 
nemuštų taip smarkiai.

— Ką tu manai, R&ulai, čia ne koksa
benas, — juokdamasis perspėdavo tėve
lis Augustinas.

Vėl suskambėjo varpeliai. Pakylėji
mas šv. Ostijos ir kieliko.

(Daugiau bus)
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24-to Kongri o Užrašai A. L. R. K. Federacijos PIRMASIS PIENININKYS- 
KYSTĖS KONGRESAS

Pirmoji diena — rugpiūčio 21 d,

9:30 vai. gražioje procesijoje, kunigą ly
dimas, atvyko j bažnyčią J. K. vyskupas Juo
zapas Schrembs, didysis Amerikos kataliką 
veikėjas. Jis laikė pontifikalines mišias. Kun.
Ig. Albavičius vyskupui tarnavo kaipo archi- 
diakonas. Kun. Urbonas, kun. Sadauskas, kun. 
dr. Pauliukas, kun. J. Skripkus— diakonais 
ir subdiakonais. Vyskupo sekretorius ir kun.
J. Andziulaitis buvo ceremoniją vedėjais. 
Presbiterijoj ir pirmuose bažnyčios suoluose 
sėdėjo apie 20 lietuvių kunigą. Chicagos var
gonininkai, komp. A. Pociui vadovaujant, taip 
gražiai giedojo mišias ir kitas giesmes, kad 
visus tiesiog sužavėjo. Tuo giedojimu džiau
gėsi ir pats J. E. vyskupas Scrembs. Chore 
giedojo šie chicagiškiai vargonininkai: komp.
A» Pocius, V. Daukša, B. Janušauskas, K. Sa
bonis, J. Kudirka, A. Mondeika, K. Gaubia,
J. Brazaitis, N. Kulys. Vargonais grojo komp.
J. Žilevičius. Be to, dalyvavo Niekus, Ams- 
terdam parap. vargonininkas, V. Medonis iš 
Pittsburgho, Nekrašas iŠ Scrantono ir vie
tos varg. V. Greičius.

Laike iškilmingąją šv. Mišią, J. E. vysk. 
Schrembs pasakė įspūdingą pamokslą apie 
organizuotąjį kataliką veikimą ir pareiškė 
džiaugsmą, kad lietuviai katalikai dedasi 
prie to veikimo. 'Jis taip pat pažymėjo faktą, 
kad ąavo laiku J. Em. kardinolas Mundelein 
prisiuntęs jam Federacijos, konstitucijos ko
piją prašydamas ją peržiūrėti. 'Vyskupas 
Schrembs konstituciją peržiūrėjęs ir atradęs 
ją' tinkama. J. Em. kardinolui Mundelein pra
nešęs, kad Federacijos konstitucijoj nėra nie
ko priešingo Katalikų Bažnyčios nuostatams 
ir kad ši lietuvių draugiją federaoija yra ver
ta paramos ir pripažinimo. Vyskupas baigė 
savo turiningą pamokslą, nuoširdžiąi ragin
damas lietuvių organizacijas ir draugijas dė
tis prie Federacijos.

Lietuvių kalboje pamokslą pasakė J. M. 
gerb. pralotas Mykolas Krušas, Federacijos 
centro dvasios vadas. Pamokslininkus plačiai 
apibudino organizuoto kataliką veikimo reik
šmę ir paragino tautiečius spiestis prie Fe
deracijos.

Visos Federacijos kongreso atidarymo iš
kilmės buvo begalo įspūdingos ir gražios. Jos 
buvo istoriškos
vavimo pradžios
pontifikalines mišias kongresą, atidarant.

Pirmas kongreso posėdis
Tuoj po iškilmingųjų mišių, Šv. Jurgio 

parap. salėj prasidėjo pirmas kongreso posė
dis, kurį atidarė Ona MiheKch, rengimo ko
misijos pirmininkė. Į susirinkusius atstovus 
ir svečius ji prabilo nuoširdžiai ir gražiai. Ji 
pakvietė centro pirmininką dr. A. Rakauską 
pradėti darbą. Dvasios vadąs d. g. pral. M. 
Krušas atkalbėjo maldą. Komp. A. Pociui 
vadovaujant sugiedotas Lietuvos himnas. Vie
tos klebonas kun. V. Vilkntaitis nuoširdžiai 
pasveikino kongreso dalyvius. Pirmininkas 
dr. Rakauskas pasako turiningą įžanginę kal
bą ir siūlo centro numatytus kandidatus į 
prezidiuhią, sekretoriatą ir komisijas.

Prezidiumą sudarė: dr. A. Rakauskas, 
pirm.; Juozas Tamkevičius iš Pittsburgh, Pa. 
ir Ona Mihelich iš Cleveland, Ohio, vicepir
mininkai. Į sekretoriatą įėjo: A. Paleckis iš 
Pittsburgh, Pa. ir A. Poškienė iš Chicagos. 

Presos ir sveikinimų komisija,: kun. V.

Vilkntaitis, Cleveland, Ohio; S. Sakalienė, 
Chicago; kun. J. Simonaitis, Elizabeth, N. 
J.; kun. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa.; kun. 
M. Urbonas, DuBois, Pa.; kun. B. Urba. Chi
cago

KLAIPĖDOJE

lis tos didžiulės kūrybos, ku
rią dabar Lietuvos ūkininkai 
iaro visose žemės ūkio šako
se. Tos pastangos visiems yra 
suprantamos, nes jos eina iš 

j bendrų visų gyventojų raika-
Rugsėjo 2 dieną suėjo 10 Jų. Kalbėdamas apie dabarti- 

metų, kai Lietuvoje buvo įsteijnę pasaulio ekonominę padėtį,

PROF.

Finansų komisija: M. Tumasonienė iŠ ^°® P*1™08*08 ^operetinės pie Lietuvos ministeris pirminin
Horaestead, Pa., A. Peldžius iš Chicagos ir ”inėBl Nuo to laiko buvo pIa'
Ona Stalilionienė iš Cleveland, Ohio.

Mandatų komisija: J. Venslovas, N. Vil
kelis ir V. Šukienė iš Clevelando.

Daroma pertrauka ir po pertraukai nu
tariama vykti į Kultūros Darželį ir prie dr. 
Jono Basanavičiaus biusto padėti gėlių vai
niką.

Kultūros Darželyje
Antrą valandą po pietų prie Šv. Jurgio 

parap. bažnyčios susiorganizuoja gausingas 
paradas automobiliais, gražiai vėliavomis pa
puoštais ir nuvyksta į Kultūros Darželį,1 ku
riame yra gražus dr. Jono Basanavičiaus pa
minklas. Ten susirenka daugybė žmonių. Ke
liolika lietuviškais rūbais pasipuošusių mer
gaičių atnešė gėlių pintinę, kurią dr. A. Ra
kauskas, Federacijos pirmininkas, po turinin
gos ir patriotiškos kalbos padėjo prie dr. Ba
sanavičiaus paminklo. Po to kalbėjo L. Si
mutis, kun. A. Jurgutis, komp. J. Žilevičius 
ir adv. P. Cesnulis. Programai sumaniai va
dovavo O. Mihelich. Sugiedota Lietuvos ir 
Amerikos himnai. Clevelando dienraščių re
porteriai nufotografavo šias iškilmes ir drau
ge su plačiais aprašymais įdėjo į savo skiltis.

Sugrįžus iš Kultūros Darželio, prasidė
jo antrasis kongreso posėdis, kuriame išklau
syta daugybės sveikinimų, prisiųstų telegra
momis ir laiškais, taip pat gyvu žodžiu buvo 
daug sveikinančių. ’

Telegramomis sveikina:

eiau pradėta vystyti pieno fl 
kio šaka. Per visą dešimtmetį 
nuveikti nemaži darbai ir daug 
padaryta pieno ūkio kėlimui 
Sukaktuvių proga, Lietuvos

kas nurodė, kad dabar tarp 
visą valstybių eina didelės e- 
konominės kovos ir didelis 
susierzinimas. Viena valstybė 
užsidaro nuo kitos, užrakina 
vartus, bet tokia padėtis, ko-

ŽIŪRINT PRO DELNĄ

Išeina ant delno rokunda, 
kad Čikagos cicilistų poperos

pieno ūkio centras “Pieno ce-'kia šiandien yra negali ilgai boso e^PerYH V. A i vada turėjo
ntras” Klaipėdoje sušaukė di-1 užtrukti. Tautų tarpe turės į- 
džiulį pirmąjį / pienininkystės sigyventi kita dvasia, 
kongresą. Jame dalyvavo apie
5000 ūkininkų, kurie verčiasi 
pieno ūkiu. Kongrese dalyva
vo ir Lietuvos ministeris pir
mininkas Tūbelis, žemės ūkio 
ministeris Aleksa, Klaipėdos 
krašto gubernatoriui Navakas 
ir eilė kitų Lietuvos ūkio ir 
politikos vadovų.

Ministeris pirmininkas Tū
belis savo ilgoje kalboje nuro
dė Lietuvoje galimus verslus. 
Svarbiausiai jis pažymėjo, kad 
žemės ūkio šaka yra ne tik 
pagrindinis krašto gyventojų, 
bet ir visos valstybės verslas. 
Tačiau Lietuvos žemės ūkis 
nėra vienalytis, bet skirstosi į 
visą eilę šakų. Prieš dešimtį 
metų pieno ūkio šaka Lietu
voje buvo visiškai nežinoma. 
Tačiau po įtempto darbo šian
dien šioje šakoje Lietuva be-

kartu
baigsis ir visi sunkumai. Tu
rėdami tai prieš akis, Lietu
vos ūkininkai privalo nusista
tyti, kad nereikia stelbti tų 
gamybinių pastangų, kurios 
šiandien yra vystomos. Jas 
reikia tik stiprinti. Geriems

būt antrojo skridimo per ma
res dženitorius. Ot, dėlto, gal, 
ir Lituanikos inžinas kaito, 
kad prastas buvo pečkurys. Ba 
paduok bildingą runyti ir boi
lerį kūrenti be ekspirino dže- 
nitoriui ir pamatysi kas įšeis.

Ale turėkim nodiejos, kad, 
kol vasara ateis ir prasidės a-

Lietuvos gaminiams rinkos nie'"tras skridima8- V. Aivada 
kados nestigs. B krizės gelbė. |b"s “K8 visas Lituanikos n

tis lietuviams reikia priemo
nių ieškoti, ne svetur, bet sa
vo krašte.

Žemės ūkio ministeris Alek
sa pasakė, kad nors praėjo 10 
metų, bet dar ne viską pieno 
ūkio srityje Lietuvos ūkinin
kai padarė, ką galėjo padary
ti. Iš pradsių užsienis Lietu
vos pieno ūkio gaminiais tik 
juokėsi, o dabar jais jau ste
bisi. Reikia tik pasitikėt lie
tuvišku darbu, lietuviška va
lia ir lietuvišku protu, o bus

kūrenimo klesas.

ant balšavikų ablavą, \ ur 
lizduose randa raifelių, re 
vėrių, bombų dinamito r 
tokių žmonių kraujui liet i į į 
gią.

Prašančiam išmaldos zi 
gui, Martynas Kudis m 
10c ir sako:

— Še dešimtėlis, tiktai, 
simildamas, nepragerk jo 
tolimam saliune.

— Ale kur ten, tamstele 
sako žmogelis, — netoli s 
namų aš žinau geresni b
mente taverną, kur už kvoi 

lvisą pantukę parduoda tol
.P®1 naminės, kad išgėrus net vi 

savo gazietas kasdien vajevo- ,0? 
ja prieš Vainas, ale patys yra** 
didžiausi razbaininkai. Ba kur 
tik koks guvermanas padaro į P, CONRAD

Lietuviški balšavikai

visų kalbų suvažiavusius ūki
ninkus sveikino daugybė Klai
pėdos krašto organizacijų ir 
valdžios Atstovai. Po posėdžių 
apsvarstę savo reikalus, ūki-

TWOGRAFA8 
Atsidarė >nuoR&vų, mo- 
dermtka atudlo su Hol- 
Iywood ivtėaomla.

490 WEST Mrd ST. 
Eaglevrood 5840—SSSS I

Cordial greetiugs from Califormato the Į k- t’ t Pn... ® • j v _x»Lenkiją. Bet tai tik da- ir garbingą Lietuvą. Po
delegates and my numerous fnends. My best.
wishes for the suecess in your deliberatious' 
for the good of Lithuania and the United 
States. J. J. Bielskis

My best regaras and tribute as the 
Ukranian to the Lithuanians. I hope that this 
Congress will bring glory to the Lithuanians.

Vasile Avramenko

Sveikinu Amerikos Lietuvių Katalikui

ninkai dar apžiūrėjo “Pieno 
galima sukurti gražią, didelę centro” šaldytuvus,-pasivaži- 

šių i

Permit me to ezpress my sinoere wish 
(or a ‘

Rev. J. į J. Simonaitis

NOVENOS

Vietini Moterų LabdArybėšdraugija svei- 
/kina>A^ L. R; Įu Federacijos kongresą ir 

vėlina geriausių pasekmių savo nutarimuose. 
' I Jule Salasavidienė, pirm.

Tvila. Bahars kaitė, rašt.

Lai Dievas laimina kongreso pasiryžimą 
Katalikiškai Akcijai ir lietuviškai idėjai pa
laikyti.

Kun. Vaičūnas. Juškaitis. BuMys, 
Urbonavičius

Brangūs, garbingi broliai ir seserys, svei
kinu varde Amerikos Liet. R. K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities ir linkiu Dievo 
palaimos, kad padėt dirbti teisingai, išmin
tingai, broliškoje meilėje, kantriai, be puiky
bės mūsų tautoe šventame darbe.

Rašt. Benediktas Jakutis, 
_____ (Daugiau bus)

rIX OUR OFFICK

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, k-urie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yrą graži visais metų sezonais. Lietuvos mie-. 

. s&uose'rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš- 
;• rūpina Visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

nėjo jūra ir išsiskirstė po visą 
šalį naujam darbo dešimtme
čiui. Tsb.

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Iki S 

Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyčloe
vakarafe 6 iki • .r

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 8. Rockwell St. 

Telefonai KEPuMIc 8800

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111.
TEju. REPCBLIO 8489

Katrie perkate ang'i, 
draivertų, siųskite juos 
CRANE COAL CO. Ot.usli 
geresnes anglie, už mati

POPEEROOJAM Ir PINTI
Atliekame visus namų dabli 

darbus. Darbas pigus Ir ■ ? tai 
tas. 19S4 m. popleros rolė

i;■' JO8KPH AUOA1T1H
1«OS g. Mth Avė. Olcero,

Tel. Lafayctte 8719

ALEX ALEŠAUSKAS and S<
Furnitūra and Pi 

Movers
Seniausias Lietuvi
Morris Gries gojo
7188 80. T ALMA \ l'- 

7198 SO. ROCKSKM 
Tel. REPubCic 501
Mes parduod i m anai 

miausiom kainom. P. 
tas M. R. 87.00 tonas.

INSURANCE
N0TART

PUBLIC KUS B<

:tuREAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į L1 ® 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spnlką. Teiiingumu Pamatuotas
2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette

Ką tik išėjo iš spaudos
Novena, prie Šv. Antano 15c.

Novena Neperstojančios Pa
galbos ............... ........................10c

Novena prie Sv. Teresėlės, 
Mažos Gėlelės antroji laida lOo

Daugiau imant, duodame 
nuolaidą

galima gauti v

“DRAUGAS” PUB OO., 
2334 So. Oaklcy Avs.,

■ t ■ Chicago, UI.
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DETROIlfltjUETUVlII ŽINOS
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s

ANTANO PlRiPlli^*8 <yve- gai kviečia visus vietinius ir- Šimoniene. taipgi gera vei-
• MII H U IMhMMR Q|l grfcll(jį Uapidfl, Mieli. apylinkės lietuvius dalyvauti kėja, ilgus metus buvo Mote- 

taine piknike. Pelnas skiria- Į rų Sųjungos 64 kuopos pirmi-
Ų DRAUGIJŲ KOMI

TETO susirinkimas

įgs. 16 d., tuojau po su- 
mokyklos kambary įvy- 

visų dr-jų komiteto susiri- 
tas. Pirm. J. A. Blažys a- 

susirinkitnų it paftiški-

Darbai kolkas dar neina ge 
ryn. Vis kalbama, kad pradės 
automobilių dirbtuvės geriau 
dirbti, ir to nesulaukiama. Pla 
nuojama valdžios darbuose 
duoti darbo tūkstančiams žino 
nių. Bet darbo gaus tik tie,

__ „ ,.a kuriuos miestas Mtelpiu. Iš ki-
kad ii, savaitę ’ugfĮ*. „ęažiavnsiem8 ūe.

Lietuvos kleb. kun. L
Vienbalsiai nutarta '

inas daržo išlaidoms. Tylutė ’ninkė. Šimonei 
--------------------- ' dukreles-

ĮSPŪDŽIAI IS KELK |
c., . , ... - įlinkės jr žymesnes vietas,

alau: ta. bufiat. hunuos,,Uetroito apylillk888 yrs
jeigu savo gyvenime galėčiau1

augina dvi

Pasaullrič paroda — antras
miestas

Pasaulinė paroda, reikia pa 
sakyti, atrodo kaip antras 
miestas. Daugel kitų kraštų 
tautos turi įsistačiusios savo 
kaimus, kurie turi daug pa
našumo j originalus namus. 
Viduj yra daug ko įdomaus 
pamatyti. Jiegu norėtum kiek 
vienų dalykų išstudijuoti, daug 
laiko užimtų. Minus teko tik 
pereiti per. pavilijomis ir pa
viršutiniai susipažinti su esa
mais daiktais.

škos kilmės it noriai kalba 
lietuviškai, kas mau labai pa
tiko.

Atsilankymas į Amerikų 
many paliko daug neišdildomų 
įspūdžių.
įspūdžių. Noruti*.

ii dmauGAs

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas 1
uU. «aaM

»?

■■

Puktadienh, ru'fs. 21 d< HbU

Kun. A. fstfanako, M t G.

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 —s 1914 

pergyventų laikų
I dalis pnsl. 95 
U dalis pust 192

V2 ABIDVI DALIM 25c.
Priaiunttmui 5c.

“DRAUGAS” FUB. 00.* 
2334 So. Oakley Ava.*

Chicago, Dl.

LIETUVIAI bA&lAftAl: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKIABŲ DRAUGUOS NARIAI:

M, P. AMINAS
DENTI8TAJS

1440 SO. 40th OT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. lt Pttn. 10—0 vai.

>147 86. HALSTED S*., CKtCAGO 
FanetL Sered. Ir gubat b*—8 vai.
--- - — —

Dienoms Tel. LAFayette 0700 
Naktimis TOL OANal 0000

DR. A. J. JAfOB
Office: 2643 W. 47th Streėt
Vai.: > liti 6 popiet, 7 Iki 0 vak.

Nedėlioja pagal sutarti

Chicagos miestas didelis, 
bet neklaidus. Gatvės plačios, 
gerai sutvarkytos. Centro 
daug augštų namų, judėjimus 
didelis. Bet švara nepasižy- 
mii Vienu žodžiu, Chicagoj 
tikėjau matyti kų tai tokio 
nepaprasto, moderniškiau, į- 
vairiau, negu kituose miestuo- 

žinti su savo parapijonais iš 8e’

žiu vietų, kur darbo žmogui
p.maytl didmiestį dikag,. | liu08laikiu a d„,.
nes ii spaudos mat,davan, fci igi

________ , ...... .. kad ten yra -nsotitj Įvnirefly-, , ■ ,.iv. „„leisti
mgti sutiktuves ir rūgs 30 KHerika8 Paliukas - į{<ia. bi„, kokių Europoj negalima j yi8a8
Lietuvių' svet. kalbas su ___ a matyti. . '. I? •' . ..“ mas po atostogų pGS tevūs » ““*”/**• lxrl,. nuMn.mo t.ra.nb^on

JlblS.

irginituu ir šokiais. Vi- 
detroitiečiams getai ži- 

ia, kad gerb. kun. I. F. 
dšis, kaipo didelis pafcri- 

viešėdamas Lietuvoje a- 
Ikė daugelį vietų ir paty- 

i Lietuvos padėtį, galės pla- 
susirinkusiems nupiešti, 

lėl, rūgs. 30 d. svetainė jau 
ita ir visas dalbos rengia- 
Komisija: S. Luckus, va- 
gaspadorius J. A. Bla-

F. Kutulius ir M. Šimo- 
Visas pelnas eis Šv. An- 
parapijai. įžanga tik 26c. 

[uz. J. A. Blažys programų 
irgins su dainomis. Pra- 
visi dalyvauti.

I
seminarijų, buvo sustojęs De
troite pas draugų kun. L. Ptra 
spalių. Kl. Paliukas dar porų 
metų turės mokintis.

Orui atvėsus žmonės prade
da daugiau skaityti. Vaikučiai 
“Draugo” pardavėjai J. žvir
gždynas ir A. Paplihskas kai 
kada pritrūksta numerų. ‘Brau 
gų’ galės gauti kas tik norės. 
Korespondentai pasižada kas 
numeris daug žinių patiekti. 
Jei kas kų naujesnio sužino
site, praneškite koresponden
tams. « *

i ML Ca*U 0087

, u . . ivių parapijas, susipažinau su
Laikas hSga. Oyvenmas km- veikimu.ir kai kul.i8i8 Teike.

A. G. Sack parvežė tė
jus ir sesutę į Scrantoh, Pa., 
ten savaitę paviešėjo pas 

sius. Sugrįžęs vėl eina
pareigas.

ŠV, JURGĮGftRANA
Pereitų savaitę pas kleb. 

kun. J. čižauskų viešėjo sve
čias inonsig. J. Miliauskas 
Klebonui pavaišinus ir apvS- 
žinėjus po svarbesnes vietas, 
stečiūs grįžo namo.

•’ ......
Šeštadienį rūgs. 15 d., '10 

vai. ryto įvyko gražios sutuo
ktuvės Leonardo Slepskio su 
K a tari na Markauskaite.

Per šv. Mišias muz. J. ir M. 
Čižauskai išpildė muzikos da- 
lįi Smuiką grojo R. Valatka.

čias. Gavau progos įvažiuoti 
į Kanadą. Na, pamaniau, ma
no svajonės išsipildys. Išgy
venęs šešis metus, tapau Ka
nados piliečiu, nes Kanados 
piliečius lengviau įleidžia į 
J. A. Valstybes.

Šįmet nutariau važiuoti į 
Chicagų, aplankyti pasaulinę 
parodų, susipažinti su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, pa
matyti Lietuvių Dienų, kuri 
buvo skelbta liepos 28 d.

1 Detroitu
Gavęs atostogų dvi savai

tes, norėdamas matyti Kana
dos apylinkes ir turėdamas 
reikalo sustoti Detroite, nu
tariau keliauti autobusu.

Liepos 21 d., 3 vai. ryto 
išvažiuoju. Diena pasitaikė 
labai graži. Pakelini matėsi 
ūkininkai javus piauna. Der
lius nekoks*, atrodo, s^oka bu- 

likTas
Lietuvos vaizdas: gyvuliai ga
nosi, upelis, apaugęs krūmais, 
čiurlena, skirtumas tik tarp 
trobesių.

Štai, ir Vindsor’o — De
troito tiltas, kuris skiria Ka
nadų nuo J. A. V., vadinas 
siena. Autobusas sustoja, krul 
duktorius visiems įsako eiti į

jais; turėjau progos susipa-

PROspect 0000

DR. P, l, ZALATORIS
e

CrtDTTOJAJS Ir CHIRURGAS 
1001 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0000 So. Arteslaa Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
0 Iki 0:06 vakare

polo ir Onos Barchulių. 
ėlės krikštynos įvyko ru-.

16 d. Kūdikį krikštijo kun.
Praspalius. Kūmais buvo 
Barchulis ir Butifitė. Puo- 

įvyko Žemaičio vasarnamy, 
lyvavo daug svečių, bįznie- 

ir svetimtaučių, 
rchuliai — keturi broliai 
si tarnauja policijoj, val

ty užimdami žymias vietas. : Šeštadienį, nigs. 15 d. Bal- 
kauskų rezidencijoj buvo Bu

tonas ir Frencė Kairiūhai tebgta “shower° Adelei Bai- 
ufcė dukrelės. Džiaugia- ĮKfttisitaitei, kuri susituoks spa 

lio 6 d. Apdovanota gražiomis 
dovanomis, už kų dėkojo vi
soms susirinkusioms ir savo 
mamytei už surengimų partėa.

hiozais Kupris iš Grand lta 
Mich., svečiuojasi pas že

is K. Žvirgždynus ir Pan
inis. Žvirgždynai yra pla- 

įtojai “Draugo” pavienių 
icrių. J. Kupris, senas Gra- 
Kapids gyventojas* 24 me- 
ten gyvena, išauginęs 2 dm

Šį sekmadienį, Birutės darže 
bus rudeninis piknikas. Bus 
žaidimų, šokių, kuriems grie? 
smagi muzika. Kleb. kun. J. 
C*ižauskas ir komisija širdin

a.

SKAITYKITE
įDOMlAUMltJS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKU B 

LAIKRAM0IUS

tAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Ghicago, III. Me
tams $6.00.

iRBININKAS”, Lietuvių Sv^ Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

blVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Cbicago, Illinois. Metams $2.00.

IDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mase. Metams 
$2.00.

IOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi 
nis žurnalas, 23J4 So. Oakley Avė., Cbicago, 1U., Me
tams $‘2.0<i \

fTlS”, Lietuvos Vyčių nXmosinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St, Chicago, 111. MebSns $1.80.

lERlKA” savaitraštis, l.eid^p Lietuvių Ubiversalis Biu
ras, Ine. Kaina metams tyl.SO. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos balnikiečiais: Pira- 
giu ir žiogu, kurių nesitikė
jau sutikti. Vpajingų dėmesį 
atkreipė sekmadieniais atidavy 
tos krautuvės, teatrai, aludės-' 
saliunai. Mažas skirtumas 
nuo šiokios dienos.

Lankiau visur, neaplei- 
džiau nei s&liunų.

Saliunus čia gaii sykiu vi
si lankyti: vyrai,’ moterys. 
Kaikuriuos saliufttios vaka
rais orkestrą griežia ir jau
nimas praleidžia Vakarus. Į 
Vienų sallttnų įėjo pabuvus 
moteris sti vaiku ant rankų. 
Užsisakė didelį 34 uncijų stik
lų alaus. Pradėjus vaikui 
verkti, motina paėmus stiklų, 
įpylė vaikui į burnykę ir 
sako: “Naikink ir tu, vaikei, 
pr uhibicijų. ” Man labai buvo 
keista, nekultūringa, kas la
biau, kad tai žemino moters 
Įdomų.

1 Chicago
M. Šimonis davė man ke

lionei draugų-vadų K. N., ku-' 
ris gerai pažįsta Chicagos 
lniėstų.

Gaila buvo, kad negalėjau 
pamatyti Lietuvių Dienos Bar 
lem aerodrome, rugp. 5 d., 
nes turėjau išvažiuoti. /f

Grįždamas namo dar susto
jau Detroite pas M. Šimonius, 
kur turėjau progos susipažin
ti su Vyčių veikėjais: V. Ben- 
doraičiu, G. Kapecku, M. An- 
driuliunaite, Keblaite.

Išleidžiant iškėlė vaišes, ku
riose linksmai su jaunimu pra
leidom vakarų.

Amerikos lietuviai yra ku
pini lietuviškos dvasios, kiek
vienas artimas, meilus, man
dagus ir begalo vaišingas. Jau 
noji karta nesigėdi lietuvi-
itAi it f i i i.4» .4........' ■ <

CcL LAFayette «»»

DR.A.RAČUJS
o,TSBMESSr" 

nst <w«m um bw.
(Frt* AAMt ava. Mtou Mito] Vatoadoc: nuo I Iki I vnL tofMomto te ųaiftltoMto

■ r-.

Office Tel. REPuUlo 7000 
Res. Tel. GROvehUl 0017

7017 S. FAIRF1ELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
0423 W. MAR4UETTK ROAD 
OtDfTOJAS Ir CHIRURGAS 

V«L 0-4 Ir 7-» rak. Keto. Ml ryto 
ausltNedėI*>J Įtarus

Tel. LAFayette 7450

DR. F. C. WmSKttN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai. J 0—I Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th Bt 
Tel. CANal 0400*

... , ., , . , Nutarėm važiuoti naktį, hes
peręmamflj, punktą, kur TBb y metutav0 di.
dininkas ištardo ir, satO nuo
sprendžiu, įleidžia, ar ne. Pa
stebėjau, kad iš mūsų aūtdbu- 
so 30 keleivių paliko aštuonis, 
nes nėtttrėjo fortrfalių dokrt- 
mentų. Jie turėjo gfįštt ab 
gal 1 Kanadų.

Sėdom vėl į autobusų kuris 
nuvežė į DettoK stotį. De
troitu pasiekėm 0 vai. vaka
re. Iš Toronto iki Detroito 
270 mylių. Važiavom 10 va
landų.

deli karščiai.
Kelionę turėjom nelabai 

smagių, nes naktį nieko nebu
vo matyti ir visi snaudėm.

Chicagų pasiekėm 8 v, ryto. 
Važiavom 10 Vai.

Atmirkę su draugu nu
važiavom pas A. Benamius,

’ kuf it apsistojom ilgesniam 
laikui.

A B<«nai$ai yra svetingi 
ir malontfe Žmonės į gražiai

Na, manau sau, jau tfŠ ir! Priėmė lf: vaišino. Pasilsėję 
Amerikoj. Dairaus, noriu ko Pra<^j°m lankyti Visas tetu-
įdomaus pamatyti, bet niefco
tokio svarbaus. Dar prasčiau 
negu Toronte. Namai dau
giausiai mediniai, aprūkę, ne
dažyti, kas Toronte retenybė. 
Miesto centre yra skirtumo: 
daug augštų žarnų, keletas 
fontanų ir didesnis žmotdų ju
dėjimas. ) ’ *'.

Pas veikljus
Stoty susipažinau sn M. Ši

moniu, kuris lankė manęs at
važiuojant ir parsivežė į na
mus. M. Šimonis Detroite yra 
visiems gerti žinomas Veikė
jas katalikų tarpe. Veda Det
roito iv. Antano parapijos ži

Vhj katalikų' įstaigas, šv. Kry Į
Žiaus tigrinę; ŠV? Kazimiero 
vienuolynų, kai knrias lietu
vių bažnyčias, redakcijas 
“Draugo,” “Margučio. Man 
labai buvo linksma. Jaučiau 
kaip Lietuvoje, matant to
kias lietuvių įstaigas, kurios 
tikrai teikia Chicagos lietu
viams pasididžiavimo.

Patyriaju, kad čia lietuviai 
veikėjai luri dtfug lietuviškos 
dvasios ir energijos darbuotis, 
palaikyti lietuvybę.

Ttitėjau garbės susipažinti 
sa kalkiniais Chicagos lietu
viais veikėjais: kun. Albavi- 1

hias. Ibiš-n. dirba bė jo-'članų ‘‘Draugo” red. L. Ši- 
kio atlyginimo. Tai idealus močiu, Ig. Kakalu, A. l»eld- 
žmogus, kuris daug enėifcijosj žium, A. Čepu, S. Šimuliu, A. 
aikvoja ir daug pašvenčia 1J - P
ko lietuvybei. 'j-litu

’etruliu, G^erviliu, J. Nauju-'

DR. A. r. GURSKISo •
DENTISTAS
4204 ABeatR AVI.

comef Sactamento 
Vai.: nuo 9 ▼; fyto iki 8 v* vnk»

ra. OAurai eite

DR. G. L BLOŽIS
DENTIĖTAB

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt Bt) 

Valandos: Nuo 0 Iki 10 ryto 
Nuo 1 Iki 0 vakare 
Nerudoj pagal suidftį

M. GANal 0100

DR. S. RtEžiS'
OTDlTOJAJB Ir CHIRURGAS

2201 W. Ottmafc BoM
Valandos 1—S Ir 7—t yak. 

Seredomls Ir Nedgllomls pkgsl sutarti 
REZIDENCIJA

0681 S. Oalifonria Avt* 
RKFubUo 78SS

gCtao: TeL LAFayette 4017

DB. VAITUSH, OFT.
LIETUVISOPTOMKrRICALLT AKIO SPEOALUTAB * PiBenmno nkl« iteritpim*. kurtej įtempimu____

Mtl prtetaąUml palroi •kiučėjlmo, 
rtilStmo aklų aptemimo, nervaotu- 
mo, akeudemp ekiu kerAtJ. atltatoo 
txumpareg>«tę ir tollrelystp. Prtren- 
«to telatng&l akinius. Visuose atsiti
kimuose egaaaiinavlmM daromas nl 
elektra. paradanCla mažiausias klai
das. gpeototo atyda Stkteiplama I 
mokykko vilktu. Kreivos akys ati
taisomos. VailndoS Nuo 10 Iki S ▼. 
Ned«lft>] rfuo 10 Iki 11. Daugely įs

akys atitaisomos be

TOL HEMlock

DR. A. G. RAKAUSKAS
dVDYTOjAk te CHIRURGAS

4142 ABONBR AVĖ.
Ofiso valandos: 0-4 ir <-> tat Vak. 

Resldendjos Ofisas: 0080 W. 08th St 
Valandos: 10-11 ir 0-0 vai. vak. 

Seredomls Ir Nsdėllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS ']
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ABCHEB AVENUE
Ofiso vaL: 0—4 te 0—0 p. m. 

NedSttomla pagal sutarti

AIboa pigiau kaip pirmiau.
<712 SO? ASHLAND AVI. 

Phone Boulevard 7589

TeL Ofiso BOULented M10—14 
ties. VlOtory 0040

DR. A. J. BERTASH
Ofiso »al. nuo 1-0; nuo 0:00-0:10 

7S6 W. SSth Btrert

Office Phone ReA and Office 
tfeogpoct 100S 0040 80. Leavtet 84.

OANAL O70yr Į

DR J. J. KOWARGKAS
PHYSICIAM and SUROBON 

240Š W. 63rd Bt., Ohicaffo
OFFICE HOURS;

0 to 4 and V to > P. M.
Buadav by Appolntaent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4648 So. Ashland Avė.
/anvsrpsft «. 

0jK,<S£žu^arao
Namu TeL PROspect IBM

ra BOULerard 7040

DR. G. Z. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo I 1>1 0 vakaro 
Serodof pagal sutarti

DR.iRUSGBL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 W1BT 69th BT.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2.4 popiet: nuo 0.8 vakarais

Office Tel. Wentworth <010

Rea Tel. Hyde Park <000

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTg
6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: 1 Iki 4 po ptotų. 7 Iki 0 vak.

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo te
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OrrOMETHiSTAS

1801 8. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Phoae Utenai 0523

ĮVAIKIS DABTAKAI:

DR. CHARLES SE6AL
- OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
0 lubos

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Oti 10 ėti. ryto. nuo I 11d 4 
Vai. po pietų fr nuo 7 Iki 0:00 vaL

vakaro. Nodkllomls nuo 10 liti 10 
valandai dienų.

MIDvvay 0808

r>. ■< <i i ■
Ofiso TOL CALumrt 0800

Rea. TeL DRBsel 0101

DA. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgo.* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted Bt.
Kampas Slst Street 

Valandos: 1—4 popiet, 7—0 vai. vak. 
NedMlomls te tventadlsuiafc 10—10

Rea Phone Office Phone
DNGtowood 0041 TRIangle 0044

DR. A. R. MCCRADEI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7860 So. Halsted Street
ROOM 010

Tau H lt l-l m. rakacs

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 80. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARds 0004 
Rea.: Tel. Pl ArS 1400

Valandos:
Nuo 10-11 V- ryte: 0-0 Ir 7-0 v. v.

»uo it iki u Stora
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WITOLDAS YURKUS
Mirt rugsėjo 19 d. 19*4 m., 

sulaukęs 48 melų afužiau*. Ki
lo 1* Raseinių apskričio, Kal
tinėnų puru p., Yodžlų kablio. 
Amerikoje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterĮ Oną po tėvais Budroc- 
kaftė, du sūnus; Bronislovą Ir 
Juozapą, marčią Chriatiną, dvi 
dukteris: Oną Toiįd Ir Francis, 
tris anūkus, broli Martyną, dvi 
seseris Sophle Itiinkus, švogečj 
Jurai ir Pauliną Devlt, dėdę 
Antaną Yurkų, pusbroli Anta
ną Jurevlčią, dvi tetas fr gi
mines

Kūnas pašarvotas Mateikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės (vyks Šeštadieni, ru
gsėjo 22 d.. 1S koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas J Sv. Jurgio pa
rapijos balnyčių, kurtoj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtus | Šv. Kazimiero kapi- 
nea.

Nuoširdžiai kviečiame vIbus 
gimines, draugus-gee Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Siutai. Du
kterys, Si'eerys, Brolis ir Gi
nkitės.

Laidotuvėms patarnauja gra
bo rius 8. P. Mateika. Telefo
nas TARds 1138.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

VISI 1 PIKNIKĄ’
Town of Lake. — Rūgs. 23

,, . , . d. paskutinis Šiemet Sv. Kry-
Kunnvalo pradžia buvo Iru-jžilus piknikaB, Vy(au.

Užminga Minios žmonių buvo Bua n#t
atsilankę į didžiulę parap. sa
lę. I>r ko ten nėra f Ant kiek
vieno žingsnio kas nors nau
ja. Šių metų parengimas pra
lenkia visus kitus. Malonu pa 
stebėti, kad parapijos jauni
mas visur vadovauja ir uoliai 
darbuojasi. Ateinantiems šeš
tadienio ir sekmadienio vaka
rams vėl ruošiama nepaprastu 
programa, 'faigi, visi į parap. 
kairnivalų.

BRIOGEPORTŽINELĖS
Juozapa Šaltenienė neseniai 

grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės, bet dar tebėra silpna. Svei 
ka būdama daug dirbo para
pijai, Moterų Sų-gai ir A. R. 
D. 2 sk. Turinčios laiko lietu-

Praėjusį ketvirtadienį iškil 
mingai buvo palaidota a. a 
Uršulė Jakubonienė. Velionė 
ilgai k sunkiai sirgus užbai
gė savo gyvenimų, palikdama 
nuliūdusių savo šeimynėlę. 
Daug žmonių dalyvavo ir a- 
tidavė jai’ paskutinę pagarbų.

vanos tiems, kurie turės iš an
ksto nusipirkę tikietus. Visi 
važiuokime į Vytauto parkų!

jaunas biznierius
Toyuoflakiečiai susilaukė 

jauno biznieriaus. P. Zabella 
atsidarė moderniškų vaistinę,
4559 Hermitage Avė.

Padorumo Legijono paradas
Rugsėjo 27 d. visų kataliki

škų 7 ir 8 skyrių mokiniai tu
rės paradų Grant Parke. Tai 
bus jaunų padorumo legijono 
paradas, kad protestavus prieš 
nepadorias filmas. Šv. Kry
žiaus mokyklos 7 ir 8 skyrių 
mokiniai taip pat dalyvaus pa 
radę.

Mirė jaunikaitis
Rugsėjo 18 d. palaidotas iš “Pranciškų vakarienė” su 

Šv. Kryžiaus bažnyčios Šv. Ka gražia programa įvyks spalių
Marketparkiečiai savo skai

tlingu jubiliejiniu bažnyčios 
aplankymu nustebino mūsų 
žmones, pripildydami ruimin
gų Dievo Apvaizdos bažnyčių. 
Gerb. kleb. kun. I. AJbavičius

vės parapijonkos ir draugijM, paliko juoe k nooSirdHai pa 
darbuotojos lankykite veikėju i sveikino. Įspūdingos pamaldos 

Laukiame greit pasveiksiant pa-sibaigė Sv. Sakramento pa
mušų brangios darbuotojos. laiminimu.,

A. R. D. 2 sk. veikėjos visa 
širdimi ruošiasi prie “Indijo
nų Vasaros” pikniko rugsėjo 
30 d., Vytauto darže. \ -

Kuomet įvyko A. R. D. Ce
ntro išvažiavimas Marąuette

SVEIKINU

ARTINASI DVI GRAŽIOS 
PRAMOGOS

KAS NAUJO WEST 
PULLMANE ;

SVARBIAUSIAS KAL 
BĖTOJAS

So. Chicago. į— Rūgs. 14 d. j Kur nepasisuksi, visur kai 
parapijos svetainėje įvyko mė-! bama apie parapijos 20 metų1 
nesinis Sv. Kazimiero Akade- sukakties jubiliejinį pokylį, ku
mijos Rėmėjų 12 skyriaus su 
sirinkimas, į kurį atsilunkė ii 
viešnių. Gerb. klebonas kun 
Vaitukaitis suteikė daug gra 
žiu patarimų. Viešnios E. Ru 
dienfi ir M. Stankaltė iš Bri 
ghton Parko, papasakojo vei
kimo eigų ir paruoštus darbui 
planus centre ir kitose koloni
jose. Visos šio skyriaus narė* 
labai dėkingos viešnioms už 
atsilankymų ir gražius prane
šimus bei patarimus.

Skyrius visu smarkumu ruo
šiasi prie pramogos, kuri šie 
mėnesio 25 d. 7 valandų va 
kare bus parapijos svetainėje. 
Bus bingo.

ris įvyks rugsėjo 30 d., para
pijos naujai pertaisytoj svetai
nėje. Jau ir chieaglečiai u2- 
registravo apie 10 stalų. Po
kylio rengimo komisijai vado
vauja pats gerb.^kleb. A. Lin
kus ir viskas rengiama nauja 
sistema - tvarka. “Draugo” 
skaitytojai skaitėme rugsėjo 
16 d. “Drauge” mūsų klebono 
kun. A. Linkaus straipsnį, kur 
teisingai pasakoma, kaip sve
čiams būna nuobodu tokiose į 

vakarienėse, kur pradedama 
pora valandų vėliau, negu i kaktį min^nį/^rugs. 17 d., Šv 
skelbiama ir kur būna ilgoaj Kazimiero akademijos moki 
be tvarkos programos. "

Adv. J. Orish
Konstitucijos pasirašymo su

Gerb.
kun. A. Linkus neįrašė to, 
kad ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa
rapijos 20 metų sukakties ba- 
nkiete bus įvesta nauja tvar-

nės pradėjo tos dienos šventę
ypatinga dainų - kalbų prog 
raina, kurios svarbiausia dalis

zimiero kapuose a. a. A. En-17 d. Visi vyrai, kurie nešioja ka h to bus laikomasi visa-
dzikaitis, 21 m. amžiaus. Pa
čiame žydėjime mirtis jį iš
plėšė iš namiškių tarpo.

Įstojo į vienuolynų
Stakauskų dukrelė Elena į- 

stojo į Šv. Kazimiero vienuo
lynų. Vardų gavo sesuo M. Ge- 
nerosa.

Rugsėjo 22 d. J. Walis, 4625 
S. Paulina St., turės “grand
opening ju a. v.

šv. Pranciškaus vardų, rūpės-^os.
tingai organizuojasi, kad iš- j Vakarienė svečiams buę pa
kelti įspūdingų ir ilgai atme-' tiekta lygiai kaip garsinama
namų puotų. Kadangi Šv. Pra 
nciškaus asižiečio pripuola spa 
lių 4 d., tat visi šios kolonijoj 
Pranciškai, sykiu su savo kle
bonu, minės vardadienius sek 
inadienį spalių 7 dienų. Iki po
kylio dienos norima surinkti 
nemažiau 20 Pranciškų.

6 vai., grieš geriausia orkos 
tra. Pavalgę svečiai galės Ii 
nksmai pasišokti, paliktoj sVe 
tainės viduryje vietoje. Prog 
ratna bus gražiausia ir susi
dės iš nedaugiau kaip 8 nu
merių. Kas atsilankys, jausis 
kaip geriausiam viešbutyje ii 
turės “good time”.

Girdėjau, kad didelė mūsų 
geradarė Pukelienė minės 10 
metų savo darbuotės mūsų vie 
nuolyno naudai. Taigi šiuo ir

Pk., mūsų skyrius daug nesi-1 aš noriu jų pasveikinti ir pa- 
stengė, nes tų dienų buvo pa- linkėti ilgiausių metų ir sek- 
rapijos piknikas. Dabar 2 sk. mingos ateity darbuotės.

“atsigriebti”, nes kokios Tų dienų už jų ir visų jos 
šeimynėlę melsiuos ir prašy
siu Dievo visokių malonių.

Tegul Dievas laimina ir vi
sų skyrių, kuris yra po jos 
globa ir vadovybe, kad visos 
narės, kaip viena, daug, daug 
metų darbuotus Dievo garbei 
ir mūsų vienuolyno naudai.

Jus visus mylinti
Sesuo Marija Zita

non "atsigriebti”, nes kokios 
gi būtų Šv. Kazimiero vienuo
lyno rėmėjos, jei neremtų se
serų Kazimierieeių.

A. R. D. 2 sk. pikniko ko- 
misijon įėjo veiklios moterys: 
Ona Sidabrienė, V. Lukas, V. 
Batttrienė. Z.

Sunkiai susirgo Grigalaitie- 
nė, vieno parapijos komiteto 
žmona, kurios šeimyna ir prie 
teliai laukia greit pasveik
siant. Grigalaičių šeimyna y- 
ra labai pavyzdinga. Prie vi
sų parapijos darbų bei paren
gimų visucmet noriai priside
da. Raportais

REMSITE KATALIKUI 
KĄJĄ SPAUDĄ

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

' i . 1.

Vyskupo p. p. Bučio, M. I. O. KMLIONt APLINK 
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n. <
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NE PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187.‘Audeklo 
aptaisais $1.50.

in.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONES 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje. *

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas bogu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirk s visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50. . v

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuejaus siųskie mums.

Cla nuplėšti . t a,, _   , ■ ....   _ ____
Gerbiamai "Draugo” Administracijai:

Siunčiu su Biuo lalškn 9................ už kurines prašau kuogrefčteustą
atsiųsti uian sekančias Kelionių knygas;

VT8K. P. P. BOCIO KKLION68 — |1.00 
, KUM. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60

KUN. J. A. PAULIUKO — Ž. 00
arba:

Siunčiu »*.50 u* kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygaa
Mano adresas:

Vardas. Pavardė
.Street

KONSTITUCIJOS DIENOJE “Check and Balan

įmik mes
o

juos, kurios akademikt 
tingai atydžiai klausės 

Kalbos pabaigoje 
aiškiai reiškė įvertinu
fakultetas džiaugėsi ir di l ia- 
vo8i savo tautiečiu, taip nuo
stabiai sugebėjusiu klasine a- 
nglų kalba aukštai iškelti lie
tuvių advokato kalbėtojo 'ar
dų.

Tiek jau turiningu įrocivmu 
gerb. akad. kapelionas kun. 
prof. B. Urbu, lig ir vainikavo 
šių šventę. Jo kalbos ištrauka 
šiokia:

“Kiek\tena asmeninė ląi-vė 
nuo pat Karolio Didžiojo laikų 
buvo išreikalauta kraujo pra
liejimu. Mūsų konstit u,-įjos 
tvėrėjai mums tųjų laįisvę už
tikrina. Mes turime pasi-len- 
gti tusias mūsų konstitucijos 
teises apsaugoti, kad toje t ei 
sėtoje laisvėjegalėt 
toliau ramiai

ėję galėtumėm, ir 
liai įgyventi, n^s,

buvo pavesta adv. J. Gnshjeį konstitucijų su tomis 
paskaitai apie A. J. V. kons-, teisėmis prarastumėm, tada a- 
titucijų. smeninė laisvė gal vėl teks

Du šimtai penkias dešimts,turės “gocd time”. Rap. 
mokinių visų pusvalandį sekė
lietuvio advokato nuoseklia^ ir 
konkrečiai dėstomų konstituci
jos istorijų: jos kūrimo prie
žastis, kūrimų, 147 metų gy
vavimų, ir paties dokumento 
dalis. Kaipo priedų, kalbėto
jas aiškino konstitucijos

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D-- ro -J Bananai. iuiaua
Dviejose dalyse. Viena 25c, ubict 
▼i 50c. Dabar izalim,, jųg jzauti 

“DRAUGE”
.............................................. -ĮįMgv

Ar Jas Esate Supančiotas -
Ir su "suirusiais” nervais — Jaučia
tės ir pavargęs tik pusiau ima
gus. Jeigu taip, štaf yra geras toni
kas, sutelkiantis geresnes diena*.

Nuga-Tone
yra uivardlnlmas TONIKO, kuri Gy-Į 
dytojas Specialistas Išrado, Ir kuris 
dabar parduodamas visose raistiny- 
čiose. NtIGA-TONE yra kombinacija 
tam tfkrų tonikų alteratlvų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naują gyvenimą ir energiją. 
Jūs valgysite gerlaus. — miegosite 
saldžiau. Tūkstančiams vyrų ir tno-

“INDIJONŲ VASAROS”
PIKNIKAS

Užbaikime vasa^ų^šįmet su 
važiuodami^ Vytauto daržų, 
rugsėjo 30’ d. Ten rengiamas 
didelis piknikas Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Centro, i •
, . ..... ,. ‘ kaip gėlės be saules svieso?Jame bus Visokių Įvairenybių. J..-. ". ; .. , saldžiau Tūkstančiams vyrų ir mo-džiusta, taip žmonija zuna be t ^ųupo Ribėta Trisdešimtie.

♦ ilrrn*t iimilėa .dieną treatmeatas už vfeną Doleri.UKros meiles. I gaukite tlkrąjj — garantuotas.
— kontestų vaikams ir suau
gusiems. Bus bėgimų kontes- 
tai vaikams įvairaus amžiaus 
ir laimingiems bus suteikta 
dovanos; nepaprastas kontes- 
tas moterims, bet kas, nesa
kysiu, lai būna visoms “sur- 
prise”. Be to, kiekvienas vai
kas, kuris atvyks į piknikų su 
tėvais, gaus įeidamas į daržų 
dovanų. Valgykloje bus paga
minta gardaus valgio; bus 
šaltos košės ir t.t. Bus gera 
orkestrą, prie kurios galės sma 
giai pasišokti, ne vien jauni
mas, bet ir senieji. Rėmėja

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

.T*1* >• • runotis Tlraal mt «M ts- rtudMi ftto. powtt«<r. |1.M; Rnn,.. 74c. 
Tl»m« Creanf tl.M. D.p|latory tl.M, 
Pačiai Astrtnaaat Bath Salt l.M,
Tollet Watar ll.it. Parfuma U TĮ. Brll- 
llantlna 71c. Skln Whlt»a.r 71c. TotaJ Vaina »1». M. Spėtai „ic, 91.lor

ta latrndnoa tbta ltaa,
taeeeeeeeoeeeee

»er *aat« OOO 
M

Vm Mtkfth Nw Y*A

Jmpč Aure

25 ounces254

MilLIONSOF POUNDS HAVF BCtN 
USFD BY OUR GOVFRNMEHT

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Speciallbtai iškalime Ir i.štllrbi- 
me visokių rūšių pamtnk'.ų ir gia- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešios kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdlrbt-Jais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PKMSAOODA 9011 
BELMONT 3485 

. Office: HILtiSEDE SMftS
Alfied RoeelU, prea. VtameM RoselO, secr.

dlrbtavS

Suvlri M metų prityrimo

tiesiai U dlrbtuvte Ir 
taupykite pinigus

------ e
atlikome darbą daugeliui 

Lfeeuvlą.

S27 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITIe

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI:
LACHAWICH 

IR SONIOS
LIETUVIAI 0BAB0BIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bfialte uiganėdfntl 
Tek GANal 9913 arka 991S

2314 W. 23rd PU Ohioago

1439 S. 49th Ot Cicero, HL
Tek OICBRO 3997

Tel. kAFayette M79

J. Llulevičius
Oratorius

Ir >

Patarnauja Chloe- 
goję Ir apylinkSJe.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

Ava

Telefoną. TASdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visoki 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Litu&nica Avenue 
Chicago, 111.

—- • »I ANTANAS PETKUS j
ORABORIUS

Koplyčia dykai f
1410 SO. 49th COURT

Cicero, IHinois
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
ORABORIT78 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDOJ Ak
1646 West 46th Street 
•Tel. BOUlevard 3M9—«4<9

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sąryšių su finui 
_ tuo pačiu vardui

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. /
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
\Mi'f»T(uaa 

ir inbraagtm
i Street
IWS 337 7

ORABORIUS ir BAL04 
Patarnavimas garas 

718 West 18th
Telefonas MOMroe

J. F. RADŽIUS
lae. -

LIETUVIŲ ORABOKU H 
Palaidoja už 999-93 Ir ankAčlan 

Moderniška koplyčia likai 
•M W. 1SU» 8L TeA CL&Aal 3194 

Ckloago, 111,



PIKNIKAS
'Sekmadienį, Rugsėjo - September 23 d., 1934
VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawford Avė

PRADŽIA 11 V Ak RYTO. ĮŽANGA 35c.

Maloniai užprašome visus mūsų parapijonui 
biznierius j šį mūsų parapijos rudeninį piknikų 
me tikrai “good time”.

KLEBONAS ir KOMITETAI

^VARRIK PRANFŠIMA^ 8*° 8 vai. vakare adre- Jeigu būtų lietinga, praŠo-
OTRnDUO IIlHliLollTIHu gu; Center. 3223 w. me visų atvykti į J. Barausko
_ « j įRoosevelt Rd. Įžangos nebus, svetainę, pasimatyti su pažįs-

. A , T/ , Prakalbų tema: “Kovojimas, tarnais ir linksmai laika pra- 
«°’ 2ZL* ?• P“T: prieS rakieterius darbininkų I Įeiti. RamysaJiett.

»>» kalbėtojai.,n4. Todil laukiamo tomnjo; vi#. dženitoriai A|
narių susirinkimas. Visi, ku- T. „ „ . .. I

- i v™.; D- F- un,J08’ fraternalni organe įeinate į vjrsminetę, komi- . . . . . w .nizaciW nariai ir Women’s Ausija, prašomi būtinai suvažiuoti ... .• , , ... -.
oo H 8 xlhary nana1’ dalyvaukite šio 

v • ‘ se prakalbose, masiniame mi-

a a™ tinge’ snsĮP^kite su kovo-3z»ol S. Union A ve. v« • i* •• • y • •, janciais dzenitonais pneS pa- 
P. J. Cižauskas vyravusį unijoje rakieterizmų.

Kiekvienas darbininkas pri- 
Bridgeport. — Sv. Prancis- tariantis unijizmui, ypatingai 

kaus Rėmėjų 1 skyrius laikys darbininkų kovai, privalo šio- 
menesinį susirinkimų rugsėjo se prakalbose būti.
21 d., parapijos svetainėj, 7:30 Prakalbas rengia dženitorių 
vai. vakare. Visus narės malo- eįlinių narių komitetas iš lo- Lietuvių Golfininkų Sųjun- 
nėkite susirinkti. Turim daug kalo nr. 1 ir Women’s Auxi- gos sezono užbaigimo turnvJ 
svarbių reikalų svarstyti ir ri- fiary. Komitetas ras bus rugsėjo 23 d. (sekantį
nkti atstoves į Sv. Pranciškaus ----------- sekmadienį). Bus paskutinė
Vienuolyno rėmėjų 3-jį seimų,' Ramygalos Aido klūbas tn- diena Twineagiės Country C3tf 
kuris įvyks 7 d. spalių. rėš savo metinį išvažiavimų be. Pradžia 9 valandų ryto.

Valdyba'.rugsėjo 23 d., National Grove, Lošėjai prašomi nesivėtaoti,
----------- - 'Riverside, III. Daržas visiems nes, baigus lošimų, bus vaka-

Chicago Fiat Janitors Unon'žinomas; karais galima priva- rienė, programa ir dovanų da- 
1 eilinių narių komitetas rengia žiuoti daržų. Įžangos jokios j linimas. Dovanų turime daug 
’ masines prakalbas šio mene--nebus. Visi kviečiami atvykti, ir įvairių. Du geriausieji lo-

of Am. S. B. L. Institute — 
2nd V. Pres. J. P. Bwald, Lc- 
gislative Legal Advisor — 
John Kuchinskas, Work of 
Cook County Groups — John, 
J. Kazanauskas. >

8:40 Address of A. D. Theo- 
bold — Director of Research 
and Education of American 
Savings Building and Loan 
Institute. On Subjects: 1) Hou 
sing Administration vs. Bldg.; 
Loan Association, 2) What In
surance of Savings and Loan 
Accounts means to Building 
Loan Associations. »

Open Discusaions 
9:40 Election of Officers for 

next year.
10:00 Election ©t Delegates 

to: Illinois State Bldg Loan 
League Convention, to United 
States Building Loan League 
Convention; to The Banjkers 
Convention.

10:30 Appointment of Stand- 
ing Committee by the Pre/id- 
ent elect and the approval of 
šame by Convention.

Adjournment.

I IFTIlVIČIflI Q Pili III šoma aPie progas gauti pasko- U Miom a lų naudojanties ‘Housing Act’
SUSIRINKIMAS teisėmis, uigirtomis Washing-

/, . ri... tone. Čia turėsite progos pasi-.
Siuomi pranešu, kad meti- klausyti smulkmeniškai išdės- 

nis susirinkimas visų lietuvis-1 tytų galimybių.
kų spulkų (Lithuanian Build- Kviečiami netik atstovai, 
ing Loan Ass’n League of 11- bet ir visi spulkų direktoriai 
linois) bus penktadienį, rug- dalyvauti posėdyje ir pasi
sėjo 21 d., 7:30 vai. vakare, klausyti svarbaus A. D. Theo- 
Chicagos Lietuvių auditorijoj, bold pranešimo.
(mažoje svetainėj). Lithuanian Building Loan

Bus išduoti raportai nuvei- Ass’n League of Illinois
ktų darbų už praeitus metus. J. P. Varkala, sekretorius 
Bus renkama valdyba ateinan- • gMirinkim0 programa 
čiam metui. Bus renkami de- y.gg Call 
legatai į UKnois Spulkų Lygos of {hc
ir J. A. Valstybių konvenci- 7.40 ibnnrt P«,

EMILIJA URBA
(po tėvais Venckaitė)
Mirė rugsėjo 10 4. 1884 m.. 

1:80 y*l. popiet, sulaukus lt 
metų am liaus. A. a. Emilija 
g'Jriė Chlcago, III.

raliko dideliame nuliūdime 
vyrų Charles, dukterį Doloree, 
sūnų Charlea motinų Emilijų Ir 
tėvų Jonų Venckua dvi seseris: 
Joaephlne Ir Aldonų, dėdes An
tanų Stulgų Ir L. M. Norkų, 
dėdiene Venckiene, uoivlus Ma
rtynų Ir Stanislovų Urbus, ivo- 
ger| kun. Walter P. Urba Ir 
gimines.

Kūnas paiarvotas 1140 So. 
60th Avė. Cicero. tAldotuvės į- 
vyks pirmadienį, rugsėjo 14 d., 
I* namų 8 vai. bos atlydėta į 
ftv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos uf velionės siela. Po paihal- 
dų bus nulydėta į iv. Kaslmie- 
ro kapines.

Nuoiirdttai kviečiame visus 
gtmfnea draugus-ges Ir palys- 
tamue-mas dalyvauti Šiose MH- 
dotuvSse.

Nuliūdę: Vyras Vaikai. Tė
vai. Seserys. Dėdės. Dėdienė. 
VoAUai, Anpgeeta ir filmini it.

Laidotuvėms patarnauja gra
bo rtus A. Petkus. Telefonas 
Cicero 1108.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI- 

OAGOS PAŠTE

4 Buzcutei Juozapinai 
8 Genutis A. P.
31* Poehis Z.
32 Saulis Julijonas

SPORTAS

Į susirinkimų pakviestas pa 
sižymėjęs kalbėtojas Anier. 
Savg’s Bldg and Loan Insti
tuto ir profesorius Northwest- 
ern universitete A. D. Theo- 
bold, kuris išdėstys “Housing 
Act” vs. “Spulkos”. Daug ra-

šėjai gaus po trofėjų, o kiti 
laimėtojai kitokias dovanas, 
kurias Sujungsi duoda sekan
tieji asmenys: vaistininkai A. 
belskis, Grigg ir Prehodskis, 
Meller, dr. S. Biežis, Metropo
litan State Bank, dr. G. I. Blo- 
žis, Ernnest Kartje, J. Pakel, 
N. C. Počzulp, Stanley Balza
kas, J. Jay, Vilija Coal Co., 
Vanagaitis ir Asst. States At- 
torney C. P. Kai.

Moterys, kurios nelošia gol
fo, galės lošti kortomis. Lai- 
mėtojos gaus dovanas.

Geistina, kad dalyviai iš an 
ksto užsisakytų vakarienės vie 
tas pašaukdami: Canal 6122.

Dr. G. L BhtfSs,
L. G. S. rašt.. . . beveik kiekvienas cigareto rūkytojas tų 

žino—bet čia kai-kurie kiti faktai laikyti mintyję . . .
Idant cigaretas butų lengvesnis ir geresnis jis privalo būti paga

mintas iš lengvų, nunokusių turkiškų ir namie-augintų tabakų.

Mes pageidaujame, kad jūs galėtumėte nueiti į fabri
kus ir pamatyti kaip jie gamina Chesterpeld. Lengvas 
nunokęs tabakas supiaustytas ilgais lygiais Šmoteliais'
—paskui supakuotas f cigaretę, taip kad Chesterfield 
tinkamai ir lygiai degtų.

Geras cigaretas gali jums duoti daug užganėdinimo, ir mes no
rime kad jus pabandytumete Chesterfield.

RADIJO KLAUSYTOJŲ 
BALSAI ;

Jau 6 metai, kaip mus, lie
tuvius, linksmina liaudies dai
nomis J. Budrikes per saVŪ 
radijo programas.

Rūgs. 16 d. programa buvo 
pašvęsta Lietuvos pres. A, 
Smetonai, jo 60 m. sukakties 
proga. Garbė J. Budrikui, dai
nininkams ir vienam gerųjų 
Sasnausko chorui.

Žurnalistas Pieža savo an
glų kalba gražiai apibudino 
A. Smetonos gyvenimų. Sas
nausko choras žavėtinai pa
dainavo “Lietuva brangi”. 0 
kaip uždainavo “Plauti links
ma”, maniau kad mano radi
jo sprogs.

Geistina būtų dažniau išgi

rsti tų chorų per radijo.

Sužavėjo klausytojus gra
žiais balsais Barbora Dari y s, 
J. Kudirka ir Lietuvos kon
sulas A. Kalvaitis, savo kal
ba. Juozas

LENGVESNIS 
cijareta*' lu/rit

GERESNIO SKONIO

BIZNIERIAI, GARSINO. 
TĘS “DRAUGE*
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