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Katalikai paaaullonya turi kilnų ul- 
davlnĮ, — (neiti | ielmynaa Ir | vi. 
suoment Kristaus mokslų, atnaujinti 
įmonių dvasių. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas” padSs jums tų 
apaštuiavlmo darbų atllktL Užtat 
skaitykite lr platinkite “Draugų.”
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HAGOJ PRASIDEDA EUROPOS 
VALSTYBIŲ KONFERENCIJA

Vokietija Darbuojas Už
Pareinio Paliuosavimą

“GRAF ZEPPELIN” RYTOJ GRYŽTA 
ATGAL Į VOKIETIJĄ

SKRISTI ĖMĖ 93 VA
LANDAS

LAKEHURST, N. J., ru- i 
gp. 5. — Vakar vakare apie , 

'9.00 vokiečių orlaivis “Graf. 
iZeppelin” čia nusileido pir- 
jniiau apsukęs Xew Yorko did- 

i miestį.

| Kelionė iš Friedriehsliafen 
•į čia atlikta į 93 valandas ir 
skridimo laiku jokia nelaimė 

(neįvykus.

Atvyko 19 apmokami} ke-
Britanija Susitaikius Su Egiptu; Olandijoj Ne- liauninkų, kurių tarpe dvi mo 

sudaromas Ministerių Kabinetas; Bolševikai t,irys- TaiPat susektas vienas 

Nemano Pasiduoti Kinijai

ATPILDYMO SUTARČIAI 
VYKINTI KONFERENCIJA

IIAGA, Olandija, rugp. 5. 
— Rytoj čia prasidės karo

17 metų slapukas vokietėlis, 
kurį orlaivio komendantas Dr. 
Eekener pavedė policijai, gi 

EGIPTAS SU BRITANIJA Si ateivybės žinybai.

SUSITAIKĖ r <7 r ,» z- * -Graf Zeppeun” sj trečia
dienį gryžta atgal į Vokieti
jų. Iš tenai per Siberijų lei
sis skristi aplink pasaulį ir

CAIRO, Egiptas, rugp. 6.
Egipto valdžia skelbia, kad

atpildymo sutarčiai — žino- ji su Britanija pagaliau susi- •• , . -r
mai Youngo sutarčiai, vykin- taikius. Taikos sutarties smul- van enynų j .

ti konferencija. kmenos būsiu paduotos vėliau.

Dalyvaus Britanijos, Fran
cijos, Vokietijos, Italijos, Be
lgijos ir Japonijos atstovai.

Kaip žinoma, jau visi me
tai kaip Egipto valdžia gy
vuoja. be jokio parlamento.

Valstybes.

PARĖDYTA GRAŽINTI 
BAŽNYČIAI TROBESIUS

GAISRININKŲ VIRŠININKŲ SUVAŽIAVIME

Gaisrininkų Viršininkų Sąjungos suvažiavime New 
Yorke parodyta, kaip čia atvaizduojama, kaip gesinti 
gaisrus ir kaip gelbėti pritroškusius žmones.

FRANCIJOS ATSTOVYBE 
KONFERENCIJON

BOLŠEVIKAI NENORI 
PASIDUOTI

CHICAGOJE
Šoko iš policijos stoties
Iš centralinės policijos sto

ties, State ir 11 gat., penkto
jo aukšto per langų iššoko ir 
žuvo įtariamas automobiliaus 
vagis AVilliam Barry, kurs 
jau kelis kartus kalėjimu bau
stas ir praeitais metais sųly-

PASIDAVĖ OPERACIJAI

MEXICO CITY, rugp. 6.
,— Vidujinių reikalų departa- 
menus parėdė visoj šaly gri>- pj|^snota"
žinti kai kuriuos bažnyčioms 

Ma- prigulinčius trobesius. Trijų

Šiandien daktaras S. A. 
Brenza darys operacijų gerb. 
kun. Baltučiui, Šv. Panelės 
Gimimo parapijos klebonui. 
Jis išims jam tonsilus. Mūsų 
brangus klebonas turės sau 
kambarį ant trečio aukšto Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Kamba
rio numeris 300. Parapijonas.

'Draugas' mstovaujs <>rganiiuu>. 

Katalikų mint), remia nuoširdžiai k* 
rankiškas draugijas sujungus pan. 
pijąs lr lietuvių kolonijas 'Draugas 
džiaugiasi didele kataliku oaraine • 
nori kad toliau pasilaikytu H» on> 
tellškl jausmai

3C A COPY
C tie fona»: Roosevelt ii n

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
GIRTI DARBININKAI UŽ
PUOLĖ POLICIJĄ SIMNE; 

12 AREŠTUOTA

LENKŲ KARIUOMENĖS 
MANEVRAI

-PARYŽIUS, rugp. jį. — MASKVA, rugp. 6.
Konferencijon i agų šiandie miestelio geležinkelio metų laikotarpiu daug tų tro-
išvyko Francijos atstovybė, stoty w8evikai su kiniečiais besiu paėmė savo naudai fe- 
kut'ių sudaro <>6 nariai. , ų derybas Mandžiurijos ge- deralė valdžia ir atskiriu val-
piiesakv yra ministerių pu- }e£jnkeij0 reikale. Praneša, stijn valdžios. Tai visa pakei-
mininkas Briand. , ,, . . v. ; . . • . . • •bolševikai griežtai stovi uz te nuosavomis įstaigomis. Ka- 

savo reikalavimus — pilnai da dabar katalikams grųžin- 
atgauti sakomų geležinkelį be ta bažnyčios, prisieina grųži-PAREINIO APLEIDIMO 

KLAUSIMAS jokių nusileidimų. nti ir savasčių dalį.

Du vaikaHr jaunas vyras 
nuskendo

1 Sekmadienį du maži vaikai 
nuskendo apsivožus valčiai 
kūdroje šalę Lemont. Su jais 

'valty buvęs tėvas J. Latkovic.
J. Artner, 23 m., 6215 So. į Chicagos policija įsigijo 

Rockwell st. nuskendo Michi- motorinį laivų ežero pakraš- 
gan ežere. čiais patroliuoti.

78 metais nubaustas
Už policmcmo J. Sweeney 

nužudymų John AVysocki tei
smo nubaustas 78-iais metais 
kalėjimu.

Policinis laivas

PARYŽIUS, rugp. 6. —
Šiandie prasidedančioj vals
tybių konferencijoj mieste 
Haga, Olandijoj, be kitko bus 
sprendžiama Pareinio aplei
dimo klausimas

Y
Pareinis (Rhineland) būtų pa tas Ernesto Belloni išėjo ryti nepavyksta. Kadangi ko- sužeista, 
lroosuotas. Britanija stovi Vo .. , x , L-' x i

. .. „ .. , įs parlamento, kur buvo at- alicinio kabineto sudaryti ne
kietuos puseje. Francijos vai-1 . . v . v

BELLONI UŽSIGINA 
KALTES

ROMA, rugp.
terįų pirmininko

5. — Minis-

NEGALI SUDARYTI MI- 
NISTERIŲ KABINETO

HAGA, Olandija, rugp. G.

Trys sužeista
Septyni jauni asmenys per 

naktį po kabaretus trankėsi. 
Vakar anksti ryte važiuojant

Mussolini—Jau visas mėnesis kai Ola- automobilius smogė į žiburio 
u pašalintas iš visokio valsty- ndijos ministerių kabinetas stulpų ties Cottage Grove a-

• • pi/ n-t binio velkim° finansinis eks- atsistatydino, gi naujų suda- ve. ir 39 gat. Trvs pavojingai

Kiniečių tarpe Chieagoj ki
lo nesutikimai. Vienas nušau-I

Į tas, kitas sužeistas, 
i ....... —..............—
Į KATALIKIŠKA ŠALIS, 

KATALIKAI VARŽOMI

džia apleidimui priešinga.
stovu. Jis griežtai užgina, kad galima, gal bus mėginama su-

MEKSIKOS BEDARBIŲ 
ŠELPIMUI

'būtų kaltas už papirkimus sų- organizuoti, taip vadinamų, e- 
įryšy su amerikoniška pasko- xtra—parlamentarinį 
■ la. ta.

SAN JOSE, Costa Rica, ru- 
Tik 4 policrnonai areštuoti , gp. 6. — Iš pusės miliono sa- 
Už brutali apsiėjimų su a- 'los gyventojų 95 nuošimčiai 

kabinę-’ reštantais tik 4 policrnonai iš yra katalikai. Nežiūrint to, 
Meksikoje katalikaiLawn Chicago stoties areštuo-. kai-kad

MEXIC0 CITY, rugp. 6. 
— Meksikoj yra apie 300,000 j 
bedarbių. Jų šelpimui prezi- j 
dentas Gil parėdė sudaryti fo-1

ŠAUDĖ j KARALIAUS 
VAIKUS

MINĖJO VOKIEČIŲ 
ĮS1BRIOV1MĄ

Įti tikslu juos pavesti “grand varžomi ir valstybinėse moky- 
jury.” Kiti trys nukreipti į klose neleidžiama turėti tikė-
civilinės tarnybos komisijų.

BRIUSELIS, 
vienas

rugp. 5. BRIUSLEIS, rugp. 6. Bombininkai kovojami
Chieagoj išvystoma kova, .v . , . Ostende vienas komunistas Praeitų sekmadieni Belgija

ndų is visų valdžios tarnaus . .. „r ±
, . . .. , . . , , . paleido kelis šuvius į reziden- minėjo 15 metų vokiečių jsi- pneš bombų gamintojus
’u dienu ai i C1J^’ klir g5’vena kara- (briovimo Belgijon sukaktu- plaišmtojus. Policijai pagei

- • li;-,.„ ...... jbon pakįla nukentėjusios firves.

2 ŽUVO, 4 SUŽEISTA mos ir kiti.

ir

CATANIA, Sicilija, rugp. 
6. — Ugnekalnis Etna ver
žias. G asmenys perarti priė
jo prie kalno žiočių. 2 žuvo, 
4 sužeista.

jimo pamokų.
Salos kongresui įteikta pe

ticija. Reikalaujama į mokyk
las įvesti verstinų tikėjimo 
mokinimų. Taipat atšaukti į- 
statymų, kuriuomi einant Jė
zuitams draudžiama salon in- 

(eiti.
------------------ I Respublikos konstitucijoje

Suvažinėtas vaikiukas aiškiai pažymima, kad valsty-
— — — Į ----------------- Į Automobiliaus sužeistas ir bės tikėjimas yra Romos Ka-

LISBONA, Portugalija, ru- LOUISVILLE, Ky., rugp. st. Paul ligoninėje mirė R. talikų tikėjimas.
gp. 6. — Mirė kardinolas An- 6. — Arti Kosmosdale kubi- Tamosinas, 3 metų, 3746 So. j -------------------------
tarne Mendes Bello, Lisbonos liniam laive (baržoj) įvyko Union avė. Vaikiukas žaidė MIRĖ NUO SAUSAINIŲ

MIRĖ LISBONOS
DINOLAS

KAR. NUSKENDO KUB1L1NIS 
LAIVAS

Iš Simno gauta žinia, kad 
vakar vakare apie 8 valandų 
išsigėrusių darbininkų būrys 
iš 12 žmonių pradėjo kelti 
triukšmų, užkabinėti praeivius 
ir juos mušti.

Vietinės policijos punkto 
vedėjas vyr. polic. Švetkaus- 
kas su policininku Dudavičiu 
norėjo triukšmadarius nura
minti, bet tie išsyk manė prie
šintis, paskui išbėgiojo ir pa
sislėpė. Liko tik keturi “drų- 
sesnieji”, kurie nenorėjo po
licijos klausyti.

į Kai policininkai norėjo juos 
areštuoti, darbininkai juos 
puolė su peiliais ir akmeni
mis. Svetkauskui perpiovė ke
lnes. Kai vienas iš triukšma
darių priselinęs visai arti puo 
lė policininkų, norėdamas įdu
rti, tas kiek atsitraukė ir, ne
matydamas kitokios išeities, į 
publikų paleido šūvį. Puolikas 
mirtinai sužeistas. Tuo mome
ntu triukšmadariai išlakstė, o 
sužeistųjį pasisekė nugabenti 
pas artimiausių gydytojų.

Bet po keliolikos minučių 
išsigėrę darbininkai, iš viso 
apie 12 žmonių, vėl užpuolė 
policija. Policija buvo priver

kta užsidaryti vietos pašto į- 
staigoj, iš kur paskambino ne
toli ganykloj buvusiems ula- 
nams, kad tie atvyktų į pa
galbų.

* Atjoję 30 ųlAnų su polici
jos pagalba triukšmadarius 
nuramino ir visus 12 suėmė.

| Į įvykio vietų išvyko Aly

taus apskrities viršininkas, 
karo komendantas ir policijos 
vadas. Nukautasis puolikas 
nuo žaizdų mirė. Tai Jonas 
Vilkavičins iš Naujamiesčių 
kaimo, Turžėnų valsčiaus, 
Kauno apskrities. “R.”

NAUJAS GELŽBETONINIS 
TILTAS

Liepos 20 d. Rokiškio aps
krities valdyba atidarys nau
jai pastatytų Naujasody tiltų. 
Tiltas yra gelžbetoninis ir pi
rmas toks toje apskrityje. Jo 
pastatymas kaštavo daugiau 

i kaip 30,000 litų. “R.”

I PERSIKELS GYVENTI 

' LIETUVON

Liepos 15 d. vakare į Bara- 
raukavos kaimų atvyko lenkų 
19-to ulonų pulko vienas eska
dronas ir į Mazūriškių kai
mų — 22-to pėstininkų pulko 
viena kuopa. Kiek teko nugir
sti, tos dalys atvyko iš Pa- 
brodės paligono daryti mane
vru ir atvaizduoti puolančius 
lietimus. Manevrai prasidės 
liepos 19 dienų.

Be to, į Pastoviškių kaimų 
žada atvykti dar ir daugiau 
kariuomenės. Dėl to lenkai 
mūsų piliečiams leidžia dirb- 

j t i darbus savo laukuose ana- 
' pus demarkacijos tik nusta
tytomis valandomis. “R.”

TIKRAI BAISI NELAIMĖ

LOS ANGELES, Cal., ru
gp. 5. — Ties Newhall nuo 
aukšto vieškelio į pakalnę uo
lomis nusirito automobilius. 
Važiavo Daniel Vargas, jo sū
naus žmona Mrs. S. Vargas 
ir pastarosios penki valkai.

Mirtinai sužeista moteriškė 
uolomis per 200 pėdų užrėp- 
liojo atgal į vieškelį ir tenai 
ėmė šauktis pagelbos.

Pravažiuoju žmonės atrado 
automobilių sudaužytų. Tėvu
kas su 5 anūkais žuvęs. Mrs. 
Vargas taipat mirs.

MAŽIUKAI AUTOMO
BILIAI

NEW YORK, rugp. 6. —
Viena kompanija padirbdino 
kelis mažų automobilii} mode
lius, kurie bus išmėginti ir pa
skiau jų daug bus dirbdinama. 
Jų kaina bus apie 200 dole
rių. Svers 600 svarų. Bus ga
lima važiuoti dviem suaugu- 

, šiem arba trims asmenims.I
Sn gazolinos galionu bus ga- 

i Įima atlikti 50 mailių. Turės 
' keturių cilindrų šaldomųjį mo
torų.

MEKSIKOS KATALIKAI 
SAUGOJA KATEDRĄ

MEXIC0 CITY, rugp. 5. —’ 
San Andrės Tuxtla mieste, 
Vera (’ruz valstijoj, miesto 
valdyba vakar norėjo vietos 
katedrų pavesti neprigulmin- 
giems Romai katalikams. Su
plūdę katalikai apstojo kate
drų ir neleido tai atlikti.

patriarka. sprogimas. Laivas nuskendo gatvėje ties namais. Automo-

SUŠAUKIAMA FAŠISTŲ 
TARYBA

ROMA, rugp. 6. — Fašistų 
aukštoji taryba sušaukta susi
rinkiman į rugpiūčio 30 d, JI 
sušaukta partijos reikalais. 
Turi patvirtinti Mussolinio 
parėdymus.

JAPONŲ KASYKLOJE 
NELAIMĖ

ir 7 vyrai įgulos žuvo.

SNIEGAS MASSACHU- 
SETTS’E

TOKYO, rugp. 6. — Sumi- 
to Bantan anglių kasykloje, 
Yezo, įvyko sprogimas. 10 da-

biliaus valdytojas nežinomas. MONROE, La., rugp. 5. — 
------------------------ Nuo nuodingųjų sausainių va

itojimo mirė ūkininko Wal- 

i lace žmona, jos sūnus ir sam-

Žinomas lietuvis dailinin
kas Jonas Mackevičius, kelio
lika metų išgyvenęs Capri, I- 
talijoj, dabar yra pasiryžęs 

(persikelti gyventi Lietuvon.
“R ”

Rastas nužudytas pa
naktinis

Tuco Products įstaigoje, dininkas. Pats AVallace su pe- 
Mass., 11509 So. Sangamon st., ras- nkiais vaikais serga.NORZTH ADAMS,

rugp. 6. — Užpraeitų vakarų tas nužudytas panaktinis H. Suimtas AVallace kaimynas 
rbininkų žuvo ir 69 užgriau-lčia pasirodė sniegas. Apie 5 Stage, 51 metų. Piktadariai; ūkininkas Leonard. Kaltina- 

ta. minutas snigo. nežinomi. imas miltų užnuodijimė.

GAISRAS VEISĖJUOS

Iš Veisėjų gauta žinia, kad 
ten įvykęs didelis gaisras. Su
degę apie 15 namų. Tačiau iš 
oficiališkų įstaigų žinių apie 

'gaisrų dar negauta. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ga
li būt lietaus ir griausmų; 
maža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų &L0.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų 13.89
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markiu 23.8
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DRAUGAS
Ifieina kasdien, išskyrus sekmadienio*

PRENUMERATOS KAINA; Metams — $$.#•. Pu

sei Metų — $3.50. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui - 7 6c Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tu — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams tr korespondentams raštų negrų- 
tina, jei neprašoma tai padaryti lr neprlsluučiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Rer'aktorius priima — nuo 11:0# iki 12:00 Tai. 
Kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki &
vai. po piet

jaunimo ‘‘Ateitininku” reikalais. Jo tikslas', 
padėti augti, lietuviams katalikams mokslei
viams Ateitininkams, rinkti aukas jų namams
baigti neturtingųjų valgykloms kurti, bibl 10- T p K q * 1UQn iqąn m k - , - ..į
. , . . .. , L. K. K. b. A. 1929 — 1930 M. tai tn< po 50 centų už narf
tekoms steigti, žodžiu stipnnti ekonomiškai i VATATT®! PT • - ...

, , , ... i i • • 4i4. .,.,1-:,, ! VAJAUo PLANAb. I 1 av., asmuo prirašęs 19 naujų1
lietuviu kataliku moksleivių, studentų sunkių ' . L.. . . d

.... \. .... .. . • i 4 n i • • 4 -------------- narių gauna $19.(X) uz pirmus!padetj. Padėti tiems, kurie katalikybes ir tau- pr„„px:rnn„ nrsln-i * i 4 - ... •“ranesimas kuopoms, apstai- dešimt narių, o uz likusius de-
tvbės idealus atstovauja. tims ir nariams. vvnis po .>() centu uz naiį, ar-

{VAIRUS STRAIPSNIAI L. R. K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS

“i J5DRAUGAS’
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Published Daily, Eicept Sunday.
BUBSCRIPTIONS- One Ycar -- $6.00. SU Monthr

18.60 Three Months — $2.00. One Montb — 7so 
uropt — One Year — $1.09, SU Months — $4.00, 

• •py — 08c
Advertising tn "DRAUGAS” brings best resulta
Advertising rates on appllcatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVOS KATALIKIŠKOJI 

STUDENTIJA.

Daug esame girdėję apie Ateitininkas. 
Tai Lietuvos katalikiškoji studentija ir mok
sleivija. Ši organizacija yra viena iš kilniau
sių musų tautoje, praeity bealo didelę rolę 
lietuvių tautos gyvenime suvaidinusi, o ateity 
dar daugiau žadanti. Ateitininkus tikrai gali
me vadinti katalikiškosios Lietuvos žiedais.

Amerikos lietuviai katalikai gana nuošir- 
didžiai yra parėmę Ateitininkus. Bet toji pa
rama .jiems da yra reikalinga. Tos. reikalingos 
paramos iš musų prašyti yra atvykęs iš Lie
tuvos Ateitininkų atstovas kun. P. Karalius, 
su kuriuo nebus pro šalį šiek tiek daugiau su
sipažinti, kaipo su vienu iš uoliųjų tautos vei
kėjų, kultūrininkų ir švietėjų, o be to ir di
delių moksleivijoj prietelių.

•Kan. P. Karalius sugrįžęs iš Romos ka
me ėjo mokslus, 1922 m. Šv. Ministerijos bu
vo paskirtas Kybartų “Žiburio” progimnazi
jos driektorius.

Mus vyresniųjų inteligentų katalikų yra L. R. K. S. A. Pildomasis ba viso $14.50. Už jaanamečius
Šventu pareiga išauginti kalalikiškijją inteli- Ko||||tetas ,,)2!) m „ 24_2(. ' 2- ' ' '
..... 4 L . I.. .4-. ...... I . 1 .. i,, I t 1 r 1 . . . t 1 I. I. 11 , J 1 id d i -*•- *gentiją Lietuvai, kad ateity Imtų kam dirbti* 
tėvvnės ir bažnyčios gerovei.

dd. įvykusiame -pusmetiniame pašyto.
k."ei. . ;< no

T'. . ‘ 4it • - susirinkime, nustatė sekantį a) Organizatoriai gauna krc
Jei mes tai nedarytume, atsakytume prieš „ . . . -
v • 4 * ' Susivienymo 1929-1930 m. Va- Uitų tik už tuos narius ku-
lievii n- tunto • t»i

jaus Planų: ‘riuos prirašo. Liudys parašas
Bendros Taisyklos. (nario aplikacijoj.

1. Vajus pradedamas 1929 J- Va«il’į Išsibaigus išlei
džiama specialia “Garso” nu-

Dievų ir tautų.
Abelnai visų lietuvių katalikų pareiga

prisidėti (prie to darbo kuo kas gali.

vėl kelia monar- lu- spalių L d., baigiamas 
eliijos klausinių Lenkijoj. Pasak jo, kad Pil- ^30 llh 8e8u^ės 20 d, Prate- 
sudskio darbai pasiliktu amžiams, jis turįs snno ne^)US- , .
po savęs palikt savo autoritetų ir duoti tam - Narių prirašymo darbų . (_____ , .
tęstinumui granito pagrindų. Pilsudskių di- varo kuopų agitatoriai-organi- 
nastijn galinti duoti du dalykus, kurie duos zatoriai, kuriuos stengiasi pa- 
galimumo Lenkijai nugalėti ateities pavojus, siskirt kiekviena kuopa įr Pastaba kuopoms ir apskri- 
Tie du dalykai esą 1) sudarymas konsekven- apskritis iš savo veiklesnių tims.
tiškos ir pastovios užsienio politikos ir 2) narių tarpo; padeda apskričių . ,
pašalinimas konkurencijos siekiant valdžios, valdybos ir Centras. Centras ’ . ’ ' huot auoiau uai nio

“Gazeta AVarszavvska”, komentuodama prisideda patarimais, nurody-Uiau '.ti i da, tm, Centio
, -vi • -i -v ,» i •• /aldyba prašo kuopų ir apstuos pareiškimus, prikiša Slo\vo , kam jis niais. ■< i » į -„- 1 r

aiškiai nepasisakąs dėl Pilsudskių dinastijos, i 3. Vajaus metu įsirašantys v 1(1,1
Jei po maršalo Pilsudskio turinti eiti Pilsuds-'į Šusivienymų (pomirtinės ir 
kių dinastija, tai reikia nurodyti ir jos kandi- pašalpos skyrius) visas mo
dalus, kų padarytį “Slo\vo” vengia. Seime ži- liestis Centrui moka, kaip nu- 
nomas maršalo brolis Jonas Pilsudskis, bet jis rodo organizacijos taisyklės, 
toli gražu neturįs davinių būti lenkų karu-j 4. Vajaus metu prirašomi 
lįiun. Vilniuj taip pat esanti statybos ir pra- nariai nuo 1G iki 50 metų Į 
monės bendrovė, prieš kurių dėl telefono ir suaugusiųjų skyrius ir nuo 1 
telegrafo įstaigos statybos griežtai pasireiškė metų iki 1G metų į Jauname-

Eltos žiniomis “Slo\vo’
merks, sužymint, kiek' kuri 
kuopta yra prirašius Vajaus

ir dovanas laimėję agita^orifii į 
organizatoriai.

valstybė-s kontrolė ir kurių sudaro St. Pil
sudskis-ir artimas — “Stovo"’ Mackevičius, 
bet šito — pareiškia “Gazeta Warczawska” 
— “Slovo” tur būt ir turi galvoj, kaip kan-

iš savo pusės (iždo) 
skirti dovanas savo organiza
toriams.

Amerikos istorikai valdžios 
arkivuose \Vashingtone sura
do dokumentų iš prezidento 
V asliingtono laikų. Rado, kad 

S Jurgis AVasbington kovoda- 
Jmas už šalies nepriklausomybę

KUN. A. LINKUS
Jaunas bet energingas lietuviu taupo veikėjas taip ra.-o.

“Visi žino, kad vienytoje ir tų visoms liet. katal. organi- 
susiklausyme yra galybė ir Įzacijoms, draugijoms, kliu- 

. pasisekimas užmanymuose bei bams, sodalicijoms ir visiems 
įveikime^ -(priklausyti prie Federacijos

cių (vaikų) skyrių. uZ. B-da ticins namams kur nė- (Tada butų vienybės galy),
5. Kur tik apystovos |eį_ jastuonciius imtus is viešųjų galvos; nėra draugijos be , I a vienybes galybė pasekmin- 

anizuojami Jauname-i^oll<^a ^aI_ 1(' išleido ■ valdybos; nelaiminga ta šalis, giau gintų kaipo katalikų it
' cn - ‘ ‘ lvos JGd.D/4 dolerius. i kur n(,ra pasįtikinčios valJ.kaipo lietuvių reikalas šioje’-ių (vaikų) Skyriai.

didatų į dinastijų. Tuo būdu “Slovo” pats Į G. Vajaus konteste už pilna- į Žinovai tvirtina, kad tai ne- dįįos Taip ir Amerikos lietu-(salyje.
aiškiai nemato, ko jis nori ir ko siekia.

Amerikos Maryknoll ’ misionierių dar-į 7. Naujų-kuopų organizato- 
buotė Mandžiurijoj labai kebli. Tai dėlto, kad .riaiiis yra skiriama specialia 
tenai jie turi išmokti ir naudotis japonų ir į atlyginimas, sulig pasidarba-

(mėtį narį duodama 19 balsų; dipkainuojami revoliucijos lai- 
■už jaunametį 5; ^'9 dokumentai. Suskaites už-

kiniečių kalbom, kurios skirstosi į daugelį 
dialektu. Tad misionieriai ištikro turi Imt lin-

Matydamas praktiškųjų mokyklų reikalų geistais ty. įvairių kalbų žinovais.

vimo, kurį nustatys Susivieny
mo Valdyba.

8. Vajaus metu naujai suor-
Lietuvai, susitaręs su “Žiburio” Centro vai-
dyba 1923 m. pakeičia progimnazijų komerci
jos mokykla. Visuomenė tam pakeitimui pri
tarė.

Fušune. Tenai yra vietų, kur kunigas turi 
susikalbėti kiniečių ir jaĮ:onų kalbom. Šia< 
kalbas išmokti nėra lengva. Nežiūrint to, su- 

Mokvklai augant, reikėjo tinkami jai rii- randama priemonių.
mai. Todėl 1923 m. rudeniop kun. i’. Karalius Kalbas išmokti išpradžių gelbėjo japonas
pradėjo statyti mokyklai rūmus ir kitais me- katalikas profesorius Šato iš Mukdeno. Pa
tais mokslas pradėta naujuosiuose rūmuose. bar jis atšauktas į Japonija dėstyti vokiečių ,teste dalyvaujančios kuopos, 

Mokyklos rūmai kainavo 259.909 litų. Ši' kalbų Tokyo Universitete. ikontesto darbuotojai.

vianis katalikams butų vargas 
ir skriauda be autoritetingo 
centro.

Ncprisidedant prie Federa
cijos, butų prieštaravimas sau 
kaipo katalikui ir kaipe lietu-inia 100 puslapių. Paties J.1

Wasliingtono’^zasies~ plunksnalietuviams katėTi-i ' - • • i r‘ „ 1 v .AineiiKOh miiniams miuin , h prisl(ledunt ir remiant L.
ir tuometiniu rašalu rašytos. i-.nn< reikia turėti toki centrą ,- , •• ,_ v v. . Kailis iciKiti uinii vilu,; rederacpa dauginus gali-
Pazymeta kadir mažiausios į- })eį organa, kuris visus cen-
vairiems tikslams išlaidos. truotų ir visus jų reikalus ir

Ir tai laikais buvo įvesk: šni į veikimų vairuotų

ma
11 t

kataliku.- me.
Amerikos misionierių Misijųi centras yra ganizuotų kuopų nariai pris- pų sistema patirti priešo pa-j lietuvių gyvenimui vailovautų. (

litomi prie Vajaus konteslo. .dėtį. Tam tikslui išleista virs i Pakol kas tokis organas yra,

nešti ir laimėti aero Ame-
is lietuvių katalikų gyveni-

Kas galvojanti pagalvokite 
apie šitų Federaciją. Kas ka
talikai kas lietuviai vienyki
tės su savaisiais.

Kun. Anicetus Linkus.

17,990 dolerių. Tceiaus pačių ( jį vadinami' Liet. Katal. Fcde- 
liai skelbiami Susiv. organe šnipų asmenybės neišvardin-l, racija. Šiton Federacijon ta- 
“Garse”, kaip galima dažniau i tos. , Įretų įeiti visi lietuviai katuli
šia ir ne rečiau kaip mėnuo, i Pirmaisiais dviejais levo-'kai vadai ir veikėjai. Privalė 

19. Organe skelbiamos kon- Jiucijos metais išlaidos pažy-! =--------- •"------ —----- - •------
mėtos sterlingų svarais. Bet

9. Vajaus rezultatai oficia-

graži suma yra Kybartų ir jos apylinkės lie
tuvių ir kitataučių aukos; -taip pat mokinių' 
mokestis už mokslą. Išmokėjęs skolas, kun. 
P. Karalius 192S m. spalių niėn. Ateitininkų 
Vyr. Valdybos įgaliotas atvyksta Amerikon 
pas brolius lietuvius ne-vienos vietos Lietuvo 
je reikalais, bet visos Lietuvos katalikiškojo

Misionieriams patarnauti atsirado įžymus 
japonas katalikas Gazawa. Jis dirba Man- 
džiurijos bankoj Fušune.

1.
Atlyginimas.

Už prirašymą naujų na-

Pagalvok, sveikas, apie šių gtasi, kad buvo kam tai visa 
pradėjus 1778 metais paduota' dienų karo išlaidas. Koks di-j parduoti. Tais laikais nebuvo 
doleriais ir sterlingais. įdėlis skirtumas. Bet tais lai- pramonių. Žmonės savo lankų

Šios suskaites arti pusantro kais pinigas ne tik pats savai- darbo drabužiais vilkėjo, ir
iriu skiriama toks atlvgini- šimto metų buvo užverstos ki-įmi buvo brangus, bet ir zmo- buvo sotus, ir apsitaisę, ir lai-

Vienas Maryknoll misionierius puikiai iš- uias; už kiekviena pilną dešini tais dokumentais valdiškuose nių branginamas. Už porą do-|mingi.
1moko kiniečių kalbos ir jM'isikėlė misionie- tį naujų narių, kaip premija, (arkivuose ir niekam nei į gr,’-' 

riauti į Dairen, kur yra kiniečių katalikų pa-1 mokama po viena dolerį už va' neatėjo tuos sudulkėjusius 
lapija; narį. Jeigu mažiau 19 narių,'raštus patikrinti.

lerių buvo galima pragyventi, Gi šiandie! Ni'i didžiausi pa- 
vienų mėnesi. Kiaušinių tųzi- toguniai neduoda laimės, 
nui mokėta keli centai. Džiau-j Kupstas.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI.

■Rašo J. J.

(Tųsa)
Bet žmogus taip gi turi Viešpatį ant 

savęs. Jis turi Dievų, kuriam privalo 
tarnauti, kad galėtų pasiekti savo tikslo. 
Jis yra Dievo sutsartas, kad galėtų per 
jj būti amžinai laimingas. Jis gali užsi
imti įvairiais reikalais, |»<»t pirmas, ir vi
sų svarbiausias reikalas, bus amžinai ne- 
Jei jis Dievo nepažins, bus amžinai ne
laimingas. nes jo siela gali rasti tikrąją 
laimę vien tik Dievuje. šita tiesa yra la
bai aiški. Jau šv. Augustinas taip išsi
tarė: “Nenurims mano širdis, kol Tavyje 
neatsilsės.”

Dabar gimsta klausimas, kaip mes 
galime pažinli ir susiartinti su Dievu? 
Kitokio būdo nėra, kaip tik per tikrą 
mokslą. O tikrasis mokslas yra katali
kiškas mokslas.

Kas tai yra mokslas? Mokslns, tai 
nieko daugiau nereiškia kaip tik išlavini

mą tų žmogaus privalumų, kuriuos jis 
kuri i»rigimtyje. l.otynis žodis, “educa- 
tio” reiškia ištraukimų tų dalykų, ku
riuos žmogus jau turi savyje. Tai yra tik
ras žmogaus privalumų išlavinimas. Ne
reikia užmiršti, kad mokslas tai nereiškia 
žinojimas visų dalykų, su kuriais žmogui 
prisieina susidurti gyvenime. Joks žmo
gus negali žinoti visų dangaus kūnų judė-* 
jimų. Jis taip-gi negali žinoti viso, kas 
tik yra ant žemės. .Mokslas kad ir gelbsti 
žmogui pažinti porą. tautų padėjimą, kad 
ir padeda jam vartoti porą kalbų, tačiau, 
tai m1 viskas. .Moksle reikia ko kito ieš
koti?

Juk turėjome mokytų ir išmintingiau
sių /.nionių o jie pridirbo tokių klaidų, ku
rių paprnščiausis žmogus nepadarytų. Ne 
tik atskiri žmonės taip suklvsdavo, bet ir 
labai išlavintos tautos ėjo jų pėdomis. 
Graikai ir romėnai labai aukštai kultūroje 
stovėjo, tačiau jie nupuolė doroje. Nors 

'jie neturėjo automobilių, nei orlaivių, ku- 
i riuos me.s turime; neturėjo tokių įvairių 
i išradimų, kaip mūsų laikais yra, tačiau jų 

kalba, jų literatūra galėjo net mūsų kal
bą. ir literatūrų pravirSinti. Šiandien jei

mes norime pasimokyti, kaip išreikšti sa
vo mintis, mums reikia iš jų mokytis, jų 
raštus skaityti ir į sąvu kalbą versti. Bet 
iš kilos pusės, žiūrėkime kokias klaidas 
jie darė. Jie garbino žvaigždes, saulę, gy
vulius ir net nepadorius žmones lyg die
vus. Jie patys nesilavino jokiose dorylK'- 
se. Todėl labai jialaidai gyveno.

Žmonės be tikro .katalikiško mokslo 
net ir mūsų laikais tokias pat klaidas at
kartoja. Jie pradedu, garbinti turtus ir 
kitokius dalykus, o užmiršta 
Dievą. Jie stato tuos dalykus
I )ievo.

Nepersenai, vienus senukas pasakojo 
dideliam žmonių būriui, kad Dievas tik 
kunigams duoda jvairių dalykų. I’apraš- 
tieji žmonės, anot jo, privalo viską patys 
uždirbti. Nelaimingas senukas! Pats tie 
sos nežino ir kitus klaidino. Jam galima 
buvo parodyti medį, kaip jis darže kal
bėjo ir paklausti jo: “Kas davė šitam 
medžiui gyvybę.’ Kas išaugino jį.’ Ir iš 
kur atsirado jo vaisingumas?

Tiesa, kas nors turėjo jį pasodinti, 
prižiūrėti, bet kad šis medis augtų, duotų 
vaisių, tai niekas kitas negalėjo šito pa

garbinti
aukščiau

daryti, kaip tik gamta, kurią mes vadi
name Dievo rankų darbu. Taigi Dievas 
duoda ne tik kunigams viską, bet lygiai 
ir kiekvienam žmogui. Gaila, kad neatsi
rado žmonių, kurie galėtų seniuko klai
dingą nuomonę pataisyti. Gal jie gailėjo
si jo, kai jis buvo jau metuose.

Bi't katalikiškas mokslas ne tik su
teikia žmogui progos daug dalykų Įiaž.in- 
ti, bet lygiai jam padeda pažinti Dievą, 
visą dalykų Pradžių. Jis taip-gi lavina 
jį pagerinti savo gyvenimų. Jis mokina jį 
prisidėti prie geresnio kitų žmonių Imvio.

Klaidingai mano tie žmonės, kurie 
' trokšta mokslu įgyti mokytų žmonių var

dų. Mano, kad paskui neliereikės sunkiai 
dirbti, nes susilauks geresnio duonos kąs
nio. Taip manydami ir vėliau darydami, 
jokiu būdu, jie nepagerintų žmonių būvio. 
Jie taip-gi laužytų Dievo įsakymus, kurie
lii'pia kii'kvienaiii žmogui dirbti.

Katalikiškas mokslas prirengia jau
nikaitį atlikti dvejopą pareigą. Jis moki- 

j na jį jKižinti Dievą protu, kuris tam tiks- 
1 lui ir yra mums duotas. Jis mokina jį Die

vą. mylėti labiau už. viską, kaipo Aukščiau
siąjį Sutvėrėją. Jis įtikina Dievui tarnau

ti, pildyti jo valią ant žemės, kr,d apturė
jus amžiną gyvenimą danguje.

Antra pareiga, kuri privalo būti ži
notina kiek\icnnm jaunikaičiui, tai yra 
prisidėti prie žmonijos gerovės. Alės gerai 
žinome, kad žmogus reikalauja kitų pa
galbos. Jis negali aprūpinti savęs taip, 
kad kito jis visai nereikalautų. Žmogus 
yra apribotas sutvėrimas; jis visko nega
li nuveikti. Kaip tik tai tokiu dalykų ir 
mokina katalikiškas mokslas. Jis mokina 
jaunikaitį visus žmones mylėti ir visiem.' 
reikjde padėti, nes mes visi esami' vieno 
Kūrėjo sutvėrimai ir visi jam priklaiiso-

Mokslas ir Dora.
Šv. Jonui Krikštytojui gimus, daug 

nepaprastų atsitikimų įvyko jo tėvelių na
muose. Pirmiausiai jo tėvas negalėjo kal
bėti, kol neparašė ant lentos vaikučio 
vardo, kuriuo šv. Jonas turėjo būti pava
dintas. Toliau pats šv. Jonas pasirodė nc- 
])aprju<tas vaikutis. Jis buvo tas, kuris lu- 
rėjo prirengti kelią Viešpačiui taip. kaip 
tarnai rengia kelią karaliui einant pi i- s 
jį. Žmonės matydami Joną. iš jaunystės 
šventą, išmintingą ir gerą, sakydavo vie
nas kitam: “Kas tai yra per vaikas.”
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KELIONĖ Į ROMĄ.
(Tąsa)

San Giorani in Latemno. 
Tuoj po pietą einame i Šv. 
Jono Laterano bazilika. Mil-
žiniška, puikiu fasadu bažnv
via, statyta Konstantino Did- eiSki« “5,

žiojo IV šimt., kol nebuvo šv.
Petro Bazilikos, ilgus šimtme
čius buvusi popiežių katedra, 
o šalia esančiuose rūmuose 
gyveno pats Šv. Tėvas, šalia vieno turtingo ir pamaldaus i neleidžia. Su juodomis šerpė- 
didžiųjų durų iškaltas lotyni- senatoriaus Jono Patricijaus, | mis ant galvų, ir ne viena 

“baidosi savo išvaizdos ir ne
nori stoti po aparatu. Vis dė
lto įdomumas nugali, mes 
greit susitvarkome, ir vikrus 
fotografas dukart spustelėjęs 
mygtuką, neužmiršta pasakyt 
gratia—kaip danguj taip ir 
ant žemės—pamaniau.

škas parašas: “Visų miestų 
ir pasaulio bažnyčių motina 
ir galia.” Ir ne be reikalo, 
puikiai išgražintos auksu, lu
bos, ypatingai vidurinės na
vos ir 2-jų šoninių koplyčių, 
sudaro milžinišką kryžių, iš 
šonip nepaprastai didelės 12
apaštalų statulos. 23 popiežiai > komis. Joje yra ėdžios iš Be-, Kopiame laiptaig į virglJ 
gali jojo palaidoti, tarp kitų [ tliejaus, kuriose gimė Kris-I sutinkame margais r(į.

ir garsusis Leonas MI Ir da. j tuo, Dievo Motinos paveikslas b(dg sarg5-baS) W
bar šitos Bazilikos klebonu tapytas evangelisto Šv. Luko, mug v(.(la ar|dv Bar'toloni> ir 
laikomas pats šventasis Tė- o apačioje didžiojo altoriaus I|i(,kag „wulaiko. P(,ri,jp ka. 
vas. Tarp daugybės relikvijų palaikai apaštalo šv. Mato, liag gutinkam(, au_
čia yra Paskutinės vakarienės kankinių Simplicijaus, Paus- Jie ap
stalas ir Šventojo Kryžiaus tino ir kitų. girMę rau(Jonai. frakagj krf.
dvi dalys. j. ,-a gkubanla j Kapucinų nės iki kelių, liemenė, kojinės,

Santa Maria Maggiore. Imi-< bažnyčią, kur atlikę išpažintį, batai, tik krūtinė, apikaklė ir
ko maža, o mes prieš audien
ciją dar turime pasimelsti H v. 
Marijos Didžiojoj Bazilikoj ir 
atlikti išpažinti, tat skubame. 
Prof. dr. J. Totoraitis visas 
iškaitęs, braukia prakaitą nuo 
kaktos ir vis juokauja:

— Stebiuosi, sako, kad man 
Romoje nešalta.

Gerai, kad turime gerus va- 1 stą kiemą, is visų pusių ap
kovus, kaip prelatą J. Nar-1 suptą aukštais, aukštais gels- 

jauską, ilgesnį laiką gyvenusį vos spalvos rūmais. Čia atvy-

I Romoj, gerai mokanti itališ
kai, kuris mus nuo Austru 
sienos gelbsti visokiuose.prie
puoliuose, taip pat kun. dr. 
Rėklaitis vadovauja kitai mil

siais keliais pasiekiame rei
kiamą bažnyčią.

Šita puiki Bazilika, statyta 
IV šimt., pagal legendą, esą

kuriam naktį (3G0 m. 5 rug
piūčio) pasirodė Dievo Moti
na ir liepė pastatyti bažnyčią 
toj vietoj, kur iš ryto ras iš
kritusį sniegą, ką minimas se
natorius ir padaręs. V šimt. 
popiežius Sixtus III šitą Ba
ziliką puikiai išpuošė mozai-

užbėgant namo susitvarkyti ir 
važiuojame Į audienciją.

Audiehfija. Susirenkam Šv. 
Petro aikštėje ir skubiai žen
giame laiptais į viršų pro dry
žais drabužiais aprengtus su 
ilgais kirviais rankose, popie
žiaus gvardijos kareivius. Už
lipau! į didelį akmenimis grį-

ksta arkiv. Bartoloni, Lietu
vos pasiuntinys prie Vatika
no Dr. Šaulys, prof. Pr. Bū- 
čys, kun. Rėklaitis ie kiti Ro
moje gyvenantieji lietuviai — 
viso mūsų susidaro per 150 
žmonių.

Kiek savotiškiau atrodo mū 
su panelės. Jos “vargšės” kai 
kurios pirmąsyk užsidėjusius 
juodus drabužius, be sutrum
pinimų ir iškirpimų, nes ki
taip apsirėdžius pas popiežių

kaklaraikštis baltos spalvos. 
Nurodo, kur pasidėti atlieka
mus daiktus. Dar perėję vie
ną, dideliais paveikslais iš
puoštą, sale atsiduriame prieš 
audiencijų salės duris. Pir
miausia pakviečia kunigus, 
paskui studentus, mokytojus

ir galop moteris.

Salė didelė, sienos išmuštos 
raudonais šilko tapetais, lu
bos išgražintos paveikslais.

-------------------'----------- ■ L .. j_______
Viename salės gale ant pa
aukštinimo stovi puikus sos
tas, kitame — didelis kryžius, 
pasieniais raudoni, minkšti 
suolai. Paprašo susėsti. Ku
nigai užima, žiūrint nuo sos
to, dešini pasienį, o kairėj pu
sėj arčiausia sosto studentai, 
paskui mokytojai ir moters, 
abu galai susieina ir sudaro 
pusratį, gi vidurys lieka tnš- 

įčias. Du ponai juodais dra
bužiais duoda nurodymų, ką 
turėsime daryti. Raudonai a- 
psirengę senukai peržiūri, ar 
visi gerai atrodo, čia turime 
palaukti pusvalandį laiko, bet 
niekas nenori nei dairytis nei 
kalbėtis, visų veiduose maty
ti rimtumas ir susikaupimas, 
visi laukia kažko nepaprasta.

Lygiai 7:30 vai. duoda že
nklą, kad popiežius jau eina, 
ir mes suklaupiame. Pro šo
nines duris pirmiausia pasi
rodo 3 gvardijos karininkai, 
tamsiai mėlynais rūbais, ži
bančiais aukso sagomis orde- 
nais ir kitais papuošimais. Su 
kardais, ant galvų gražūs šal
mai su auksiniu popiežiaus 
herbu. Paskui eina du dvasi
škiai, vienas violetiniais rū
bais, pralotas, popiežiaus se-1 
kretorius audiencijų reikalais, j 
kitas apsirengęs, kaip vysku
pas, tik be kryžiaus. Nebuvo 
laiko Į juos prisižiūrėti, nes 
paskui ėjo popiežius baltais 
rūbais, persijuosęs plačia bal
tei juosta, baltais sandalais su 
išsiūtais aukso kryžiais. Amt 
kaklo užsikabinęs aukso gran
dinę, prie jos kryžius, ant gal
vos balta piuska.

Nedidelio ūgio, žengė lėtai, ’ 
rimta, nežymi šypsena puošė 
jo malonų veidą, atrodė ne
paprastas.

Vos pasirodžius gvardijos 
karininkams, salėje pasipylė 

nepaprastas plojimas ir skar
dus lietuviškas valio. Nesi t i- 

įkėjau, kad lietuviai padarys 
tokias triukšmingas ovacijas 
—sakė po audiencijos arkiv. 
Bartoloni. Iš tikrųjų nesino
rėjo tikėti, kad čia tie patys 
mano tautiečiai prieš valan
dėlę taip tylūs ir susikaupę, 
dabar, rodos, savo ovacijomis 
lubas nukels. Visų veidai nu
švitę nepaprastu džiaugsmu 
ir pasiryžimu, daugeliui aša
ros byra.

Ovacijos nutyla, kai Jo Šve
ntenybė prisiartina prie tos 
vietos, kur klūpojo arkiv. Ba
rtoloni. Ministeris p. Šaulys 
ir komiteto nariai su vysku
pu Reiniu priešakyje. Su .jais 
pasisveikinęs Šv. Tėvas kiek 
pakalba o vysk. Reinys įtei
kia adresą. Du gvardijos ka
rininkai atsistoja iš abiejų 
sosto pusių, o kiti atlydinu
sieji ir arkiv. Bartoloni su 
vysk. Reiniu lydi Jo Švente
nybę, kuris ramiai visus apei
na, duodamas pabučiuoti Žve
jo žiedą. Artinasi prie pusra
čio galo. Čia dr. J. Leimdnas 
įteikia kitą adresą, katalikiš
kojo Lietuvos jaunimo — a- 
teitininkų ir pavasarininkų. 
Adresas puikus, prancūziškai 
rašytas ant pergamento, su 

parašais.

(Bus daugiau).

PETRAS LUIZA

Energingas L. Vyčių 25-tos kuo|Xis 
(Cleveland, Oliio) narys, labai pasi
šventęs darbuotis kuopai, kurią yra ’ 
pamylėjęs visa savo širdimi ir vra di
delis Vyčių patriotas. Šis jaunikaitis 
yra čia gimęs ir augęs, liet jojo dva
sia ir darbai daugiau yra surišti su 
lietuvybės palaikymu tarpe čia au
gusio jaunimo, negu daugumos atvy
kusių iš tėvynės Lietuvos. Petras y- 
ra tikras Lietuvos Simus ir Vytauto 
ainvs; jis dažnai su P. Černiumi ap
dainuoja musų tautos kumšties mil
žiną — Jack Sharkev už ka cleve- 
laniiiečiai juodu yra labai pamylėję. 
Vytis P. Luiza yra įžymus scenos 
vaidila-komikas, koristas-tenoras ir 
pianistas; jis taipgi yra linksmo budo 
ir jaunimo tarpe turi daug įtekmės. 
Šiais metais jis eina kuopos teatrališ
kos komisijos nario pareigas ir yra 
17 L. Vyčių Seimo rengimo komisijos 
narys. Jis ims dalyvunią. seimo ren
giamose programose.

BERGMAN’S
PRADŽIA 11 VAL. RYTO

GERA MUZIKA

SUNOAY, AUGUST 25, 1929
Bergman’s Grove, Riverside, III. ALL WELCOME
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100,000 PATENTŲ APLIKA-; Amerikos Telegrafo sistemų' pie 12 nuoš. alkoholio. Italai; 

CIJŲ Į METUS. pradėjo Alorse telegrafas ir \ynų geria kasdien, kaip na-
------------ i siuviniuos mašinos industrijų ; mie, taip smuklėse, kavinėse

Per pirmus keturiasdešimta i pradėjo llo\ve siuviama maši--ir kitose vietose. Nors tas var
pe nkis metus savo buvimo Pa- na. General Electric kompani-Stojimas yra vidutinis, b t jis 

tentų Ofisas išdavė tik apie ja pagarsėjus visame pasauly- daug žalos atlieka duilinin
io,000 patentų. Bet dabar a- je savo visokiais išradimais, kams, ypač jų sveikatai. Yrai .

daug darbininkų, kurie per
daug geriauja ir dažnai net 
pamiršta apie savo ateitį. 'To
kius dideliu*; gėrėjus vai-1 

Šimtas metų atgal patentų ta pirmuoju YVestinghouse iš-! tižia atsisako bausti, nes tas'
ofise dirbo tik apie trys as- radimu. Čeverykų mašinos ir butų nesųmonė. Tad verčiau
menys. Šiandien turi samdyti Įvairios kitos mašinos prade- vyno gaminimų sumažinti. Tas i
1,200 darbininkų. Senose die- jj naujas industrijas. galima atlikti tik valdžios kon l
nose Patentų ofisas nebuvo Viena didžiausių korporaci- trole. |
toks svarbus departamentas,1 jų pasaulyje buvo Įsteigta, Diktatorius Vra nuomonės, j

pie 100,000 aplikacijų priima- Weslinghou.se kompanija, ku
rna kasmet. Tie patentai iš- ri šiandien turi įstaigas vi- 
duodamas visokiems išradi- sose šalies dalyse ir samdo ai
niams. unijas darbininkų, buvo pradė-

kokis šiandien yra. j kuomet Bell telefonas išrastas, kad vyno reikale reforma ne- Į
Patarimai išradėjams. | šiandien ta korporacija turi turi būt staigi ir perdaug au-: 

Didelės korporacijos užlai- j 10,000,000 telefonų J. A. Vals- tokratiška. Gamyba turi būt' 
ko tam ypatingus departamen tijose ir samdo 334,000 zmo- mažinama laipsniškai. Ir kada ;

.vyno vartojimas laipsniškai1 
bus mažinamas, tada tauta nei Į 
nepajus atsikračiusi kenksimu Į

Įpročio.

tus, kur randasi garsiausi eks- nių7 v
pertai, kuriems mokama aukš- į 
tos algos dėl išradimo visokių Į 
naujų išradimų ir pigesnių bu 
dų. Tų inžinierių išradimai 
tuoj patentuoja uis ir kartais 
yra neišpasakytos vertės. Bet

F. L. I. S.

MUSSOLINIO TIKSLAI 
VIEN EKONOMIJA.

Italijos ministerių pirmiuin-
netik tie korporacijų eksper- kas diktatorius Benito Alusso- 
tai sėkmingi. Yra lini darbuojasi valdžios kon-

go sau senovės

NEVYKDOMI ĮSTATY
MAI.

Ar-gi nestebėtina, jei gyvuo-
labai daug nepriklausomų, pa-'trolin paimti svaigiųjų gėry- jų Įstatymai nevykdomi, 
vienių išradėjų, kurie tapo tur imu gamyba ir tuo budu suma- 

tingi savo išradimais. Tarpe žinti vyno vartojimų. Kadai- 
šitų išradimų per pereitus ke-:šia jis buvo pareiškęs:
lis metus turime “Bendix dri- “AŠ į penkis metus Italijoj inesnįo apgaivojinM> praveda 

uždariau 27,(M smuklių. Duo-‘takį Jirbn kitnkis isbltviim., 
kitę laiko, uždarysiu ligi vie- k.

Šioj šaly yra toks keistas ; 
paprotys. Kai-kurių valstybių i 
Įstatymų leidėjai be nuodug-1

VYKIAUSIOJI ATEITININKŲ FEDERACIJOS VALDYBA 1928 M.

ve’’ automobiliams, pusiau 
minkšti kalnieriai, guminės
kurkos batams, ir t. t.

Bet vistiek žmonės turi su
prasti, kad ne visi išradimai 
turi vertės. Gal šimtai išradi
mų buvo pirmiau jo išrasti, 
kaip tai medvilnio audimo ma 
šinerija, garinės mašinos ir t. 
t. Išradėjai turi suprasti, kad 
jų p< tentas neapsaugoja visas 
išradimo ypatybes. Svarbu y- 
ra parodyti, kas yra sena, kad 
galima pripažinti pagerini
mus.

nos
lš to pareiškimo aiškiai 

atspindi, kad Mussolini vyno 
vartojimų nori sumažinti ligi 
mažiausio laipsnio. Tai jis no
ri atlikti ne tautos dorovės 
tikslais, nors patsai yra “sau
siausias”, tik ekonominiais.

Jo nuomone, šiandie Italijo
je suvartojama perdaug vy-

arba kitokis įstatymų,! 
paskiau apsižiūri apie jo ne- į 

& fŽl tinkamumų, ir jį palieka kodek 

se. Atšaukti neatšaukia, bet ir

Stovi (iš kairės) 1. Dr. J. Leimanas, studentų Ateitininkų Sujungus Pir-kas, 2. Dr. P. Bielskus Ateitininkų Šen 
draugių Sujungus Pirmininkas, 3. Kazys Šapalas — Generalinis Federacijos Sekretorius, 4. V. Viliamas, Moksleivių 
Ateitininkų Organizacijos Pirmininkas.

Sėdi (iš kairės) 1. Kan. Prof. Kuraitis, Vyriausias Ateitininkų Dvasios Vadas, 2. Prof. St. Šalkauskis, Vyriausias 
Ateitininkų Vadas, 3. Dr. Ed. Turauskas, Ateitininkų Tarybos Pirmininkas.

Valstybėse AYashington, Ar-1 tus tarpas tarp sustatytų lo- A,..,,.,, 
jo vy kildinu nesiiupina, ty. i|.ansa^ Iowa, So. Carolina, j vų. ’
nepaskelbia tam tikslui įeika-; - ennef9!,ee( Mississippi ir Geor Tie ir daugelis kitų įstaty- 
lingų provizijų.. gja jstapquaįs uždrausta ava-

Delto čia įvairiose v aisty- ]įnįp valytojanis duoti dova

nas (tips).
Apie dvidešimts keliose val

stybėse įstatymais nurodoma,

bėse turima daug nevykina 
mų įstatymų.

Štai Georgia valstybė turi
J. ui tu.,ūma pnuai.fe ' , j.slalVlnn? kuriuo einant visu , \ .* , v. , . , :
r,o. Vynuogių augini.,,ui Kali-1 ;noudilnosi vietlJ savininkui kl"l> P1“™’ bnt

algos buvo mokamos 1920 m.
gos pradėjo pulti. 1922 m. bu-;algos buvo 129 nuoš. aukštes-
vo dar

mų stovį kodeksuose tik paro ,
dai. Delko tai visa neatšau- Į , - vI aukštesnes uz 1913 m.
kiama, tai klausimas.

______________ i Nuo 1922 m. pasirodė algų 1920 m., pragyvenimas
kilimas iki 1926 m., kuomet buvo aukštas. Bet pragyveni-
Visos algų statistikos, be žem imo kainos truputį puolė 1921.

jdirbystės, parodo, kad 1920 ir 1922 m., pakįlo vėl 1926 in.
rp

Algos Amerikoje ir svetimo
se šalyse

mažesnės, bet vistiek j nės negu 1913 m. Statistikos 
m. algos buvo du syk j dėl 1927 m. dar negatavos.

' Netik algos buvo aukštos
irgi

(ųstid Q onu nsujJ 
$44.00; Italijoj — $20.00;

...................... . lovų antklodės viešbučiuose.!
.privalomi išlaikyti pakras-' .. ., .. . ... , !

rn plotai ir visas pagamintas t. { . " . \ North Carolina valstybėje dar ,
• * 1 ° Įciuose (upių ar ežerų) sar-1

Į vynas suvartojamas namie. 1 .... . nur

joj panaudojama 8,500,000 ak- m. algos ir valandos

Išradėjai turi atydžiai per-' 
žiūrėti reikalavimus ir ne 
piešinius. Kadangi 1,700,000 
patentų išduota, tegul išrado-1 
jas persitikrina, ar kas nors

i gus. Tie sargai turį būt apsi- i 
Bet štai Italijos gyventojams į taisę šviesiai — raudonais 

tingu nuosavų grudų duonai, niaudimosi siutais; jie turi 
Kad padauginti kviečių ir r u-; nuolatos pakraščiais vaikščio-■

buvo 134 Tarpe 1926 m. ir 1927 m 
•odoina, kaip turi būt pla-.J- A. Valstijose — privatiškų Imuos. aukštesnes 1920 m., ne-i pragyvenimo kainos puolė net 

’_____________ ;____  įlaivų — $'60.00, J. A. Valstijų buvo 1913 m. 1921 m. ai- P/2 nuoš.

Sliipping Board laivų — ' J. A. Valstijose aukščiausios

įgių auginimų, reikalinga tam 
tikslui turėti daugiau žemės.anksšiaus neišėmė patentų jo 

išradimui. Jis gali 
prie tam tikro advokato, kad!žymė turi būt pakeista ūkiais, 
jam pagelbėtų. Toki advoka
tai specialiai išsilavinę duoti 
kuogeriausius patarimus da
lykuose, kurie liečia išradimus 
ir patentų Įstatymus, kaip pri
duoti aplikacija ir t. t.

Patentai, kurie pradėjo dide
lės Amerikos industrijas.

Jis gali kreiptis!Tad vynuogėms naudojama

“BAYER ASPIRIN” 
TIKRAI SAUGUS

Imk be baimės kaip nurodyta J 
“Bayer pakelyje“.

ti, ant savo kaklų turi laikyti' 
skuros plėškę, prie kurios pri- į 

kabinta 200 pėdų ilga virvė... f 
Louisiuna, Utali, AVyoming, l 

Anot Mussolinio, į vienerius j Ohio ir YVest Virginia įstaty-1
metus suvartojamo vyno kiek-’ niais uždrausta teatruose de-1 
vienam gyventojui išpuola 26 vėti aukštas skrybėlės, 
galionai. Kadangi moterys su | Marylande yra nemažas nu

vaikius retai ir mažai varto- Į sižengimas mėtyti butelius lau 
ja, tai vynas tenka daugiau- kau, per langus iš Pul įmano va 
šia vvrams.

Dalijos vynas turi savy a-

ACOTA KIVERIUTĖ

L. Vyčių 25 kuopos (Ch'velaml, D.) 
darbšti narė, kuopos antroji finan
sų raštininkė, choristė-sopruno. Ji 
yra daug atsižymėjusi įvairiuose 
kuopos darbuose ir vaidinime sce
noje. Dabar ji vjn Liet. Vyčių 17 
seimo renginio komisijos narė.

F. L. I. S.

A

BAYER

Z/tf nn

gonų.
North Dakotoj vaikams ligi

15 metų amžiaus uždrausta 
per dešimts pėdų prisiartinti 

ipiie garvežio.
Keturiose valstybėse polįti- j "ematot®1, "Bay«

J 1 ant pakelio ar pilių, tai jus negau-
lliams kandidatams uždraustų nate Ukro Bayer Aspirin. kuria yra 

duoti cigarų arba nupirkti ko
kio gėvymo balsuotojams, štai 
jau 1915 metais keliose vals- 
tybesc norėta praverti jrtaty-! Nouraiaijoa
mas, kad dantistai viešai ne- į Kiekvienam

... . ' er" pakelyje -------- -
sĮgarsintų apie beskausnų dan Fakeiy dvylika pinu kainuoja kele- 

! ta centų. Vaistinėje tal-gl parduo
da bonkose po 24 ir 100.

milijonų užtikrintas saugus Ir gy
dytojų nurodytas per vlsS dvide
šimta penkis metus dol
Balčių Galvos Skausmo
Neurltls Lumbago

Rumatlzmo 
Skausmų

neatdarytam "Bay- 
randasi nurodymai.

tų traukimų.

JEI NORI
Gerai pirkti, greitai parduoti arba išmainyti narna, 

lota, ūkį aiba biznį.
Perkant arba partluodant properte gerai įdaryti po

poms.
l'žrašyti insulinus kompanijose, kurios tikrai atly

gins už nuostolius, ir
Kad visi real estate reikalai butų atlikti atsargiai ir 

atsakančiai, tai visada kreipkis ypatiškai arba laišku pas

WAITGHES BROTHERS CORPORATION
Real Estate — Loans — Insurance 

52 E. 107th STREET CHICAGO, ILL.
Tciciuuafe VutatMMi 31V.0

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigų

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

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
patamavimę.

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

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. GO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

Weslinghou.se
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LIETUVIAI AMERIKOJE I Vilkelis, kuris šiuos atstovus musu kolonijos išrinktųjų de- 
1 nuvežė. legatų priešeiminį susirinkimų

Kočiotuvės paprasti darbi
ninkai: Vokietijoj — $1.40 iki

R

CHICAGO HEIGHTS, ILL
Šv. Kazimiero parapijos meti

nis piknikas.

Musų metinis piknikas su

Per pereitų, usirinkimų. mu- IS rugpiučio pasitarti apie $2.07; Didžioj Britanijoj — Telefonas Boulevard 1939 

sliis & Bill Nainis & CO., C. sų kuopon prisirašė keli nauji sumanymų bei įnešimų sutvar-! $1.61 iki $1.64 ir J. A. Vals-

Sažunė.

Pikniko tikietai

nariai. Linkiu naujiems vy- kymų. Lig tos dienos visi iš- 
čiams pamylėti visus vyčių i- rinktieji j seimų atstovai te-

tijose — $3.28.

Jūreivių mėnesinės algos:X uuiinu vaavavinaa. , i . i 1 .. 1 , . . i uuimvtų iiivuv niucžo •
T,.. .. ... . . . •• denius ir darbuotis sykui su' gauna is savo draugijų valdy-i r, .. . w i • •Pikniko tikietus parapijos . .. n ? v. . Franeijoj— $17.00; Vokietijoj

komitetas išnešiojo šeimy
noms, kiti išsiuntinėta paštu.

mumis tautos ir Bažnyčios la- bų paliudijimus, nes tas prie- 
bui. J musų kuopa persikėle' šeiminis musų delegatų susi- 
žynius vyčių darbuotojas • iš linkimas Įvyks mokykloje prie

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

.................................i 4608 S. ASHLAND AVĖ.
$22.00; Didžioj I>i itanijoj,jęcloa 4^^ gtreet chicago, m.

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

Street Dance įvyks sekma- į įjĮ-į^^ plaukia pinigai, "j.....
Aiu-s. 18 d. Briglitonparko Juozas Juozai-( uždarytų durių pašaliečių m
285 E 14th Visa parapija bruzda. tis. Linkini P. Juozaičiui dar- įsileidžiant.

į Pranas Jonutis pagal reika- buotis ir musų kuopoje, kaip 
lavimo paėmė piknikui orkes- kad darbavosi savo buvusioje

'trų. Jaunimas ir darbu ir žy- kuopoje. Klumpak.
Beilis Oesnauskis kaip ir ki- • •
. . . . . ' 5 -P*tais svkiais prisideda savo au- •. • • .•t 1 pikniko

ka ir darbu. Benio yra puiki jeja^į

dieny, rugp. 
parapijos kieme,
St., Chicago lleiglits, 111. 

Piknikui aukos. ALGOS AMERIKOJE IR 
SVETIMOSE ŠALYSE.

(Tųsa ant 4 pusi.)

įrenginio parapijos 
su “Street Dance” 
Komitetas:

MUSŲ RADIO. i Darbo Departamento Darbo s
. miTK aUA°j6im Bany* “ ‘‘varav°>” Kiti WeSt “ AuSroS Var-. pie^ų1^^!^^ Mgaš 

$.. .B. tesnauskis, A. S i- tiria; straike,.1> iaiings ratų. tų parapijos darže pereitame j A Valstybėse ir įvairiose

Kiti tariasi kokio ilgio statyti sekmadienyje buvo tikrai priropos šalyse. Ir
piknikui būdas, atreinantuoja maloni pramogėlė. Motinėlės Sįatistikos parodo 

A. Zapalskis, S. Sobutas J. >miJsŲ «White iIouse”. Mote- negulėjo atsidžiaukti bežiuro-larpe šios-palies ir
Sabutis, J. Kaz.auskis, J. Alus lrvs teiraujasi vienų kilos, ra- damas į savo mažutėlius hesi-i|jn, šalių algas
neckis, P. Jonutis, A. Rainis; i įna vįena pit-j eįti po biznie- 'voliojaučius po kvepenčios r -
lo . J. ui pu s, d. - kolektuoti piknikui pro- daržo žoles, nors jie tankiai . , , •• .* A. ,,n T> , .
DmikS-K St l?iiiil-ii< T B-1 ! , bo; Austrijoj — $1.39; Belgi-au .a., St. u ikru, J. Ba jui<į„ Sako suvažiuos dauge-;net netvčiomis, kojelėms susi-!. .
jorinas, S. Slier, Harry Mit- L ‘ , ,._L . 3°J
eilei 1, Joana Jogmin, J. i 
Jackson, Alex. Lapinskas; po 
$1.00: V’. Monstvilas, O. Mali
nauskaitė, V. Girskis, J. Gal
vydis, B. Steponaitis.

Pavasariniam parapijos pik
nikui p. Pilackas aukojo to
kių aukų, kurių tik vežte te
galėjome parsivežti. Metiniam 
pinikui panašias aukojo aukas 
p. p. Tony Srebalus, Joe Pai

kus, J. Navickis, A. Dambraus 
kis, Joe Paisius ir Bill Nainis,

ADVOKATAI:

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefon&c Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN
(John Ilngdziiinas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Pvm. 2117
Telephone Randolph 6737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tclcpteese Roosevelt 0090 

Hainie: 8 iki O ryte Tel. Reprub. 9600

z*( vGautas,!

sekančios 
skirtumų 
kitu sve-

$1.32;'’ Franeijoj —
is musų rėmėjų, kad tutūtunie pynus, puldinėjo, bet dėl to v0kietijoj — $1.84 ir
kuomi juos pamylėti.

Begilas.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashlae'd Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Ree., 6641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect IBS* 

Valandos 3-4,6-8 Nedėlioj 14-11

ne*. Tel Mldvrsy 6612
Dr. R. 0. 0 U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ava. Ir 24-tae Street 
Telefonai Canal I718--9241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllala 
Ir Ketvergal* vakare.

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETIUKAS

Gydo stalgias 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 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 6698

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos; prieš plotus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgais

Ofisas 2408 WEST 62 STREET 
Kertė So. Western Avenne 

Tel. Proepect 1028 
Residenčija 2859 8o. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimo

Tel. Lafayette 5793

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą, specialistą, ne pas kokj 
uepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. p-o pilno lšegzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laikų, ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Scope — Raggi. 
X.-Ray ttoentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterloiogiškaa egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų, jsikerėjusių, 
chroniškų Ilgų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėlę pas mana,

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
SO w. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų.

Ineverkė, nes jaute tikro ma- A Valstijose - $12.56.

įlonuino pasiraičioti po minkš-; gelgijoj - $1.36; QR V S NARYAUCKAS
Įtų vytantį šienelį. Broliui,-,. * n. ’ Ulb fl 1

Čekoslovakijoj $1.1_, Ang- gydytojas ir chirurgas
— 2435 West 69 StreetI

j. J. • Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 4—9 
v. v. Nedėlioj susitarus.

Vladislovui, kad neleido nu
CHICAGOJE Šienauti daržo, visi pasiliko į. _ $L8o 'į

* dėkingi ir ateityje žadėjosi 
neaplenkti nė vieno čionai bu
siančio piknikelis.

Ii joj — $2.96; Vokietijoj

Tel. Hemlock 8161

NORTH SIDE. A. Valstijose — $10.16.
Į Darbininkai Statymo Išdir-

Vvčiu 5 kuopos praeitam ........ . ibystėse: Austrijoj — $1.12; j
susirinkime, tarp kitų rapor-1. .. v w .į.,. , .Belgijoj — $0.91; Vokietijoj'

’ 1 jautiems šelpti V\ėst Sides ko-; • ±.nuo.tu, buvo du svarbiausi, būtent t ... . . .. i $1/4/, Italijoj — $0.80,
misija pereitame sekmadieny- •• • d., z, r- •1 v- • . ; Norvegijoj — $1.68; Švedijoj
je nutarė su šiuomi mėnesiu ‘
baigti rinkliavų Metropolitan

— iš Vakarinių Valstijų Kon
ferencijos raportas, ir iš mu- 
sų IK,rupijos 25 metų paminė- Į įV 

jimo. Iš Vakarinių Valstijų.!•' f ;v zeleims ir surinktus pinigus
Konferencijos raporto, paaiš-' . . ,. r • A Tj-d i ’ j. tuojaus pasiųsti Lietuvon Ku
kėjo, kad daug gerų musų1, ... .d ’ o o L tanku Veikimo Centrui,
organizacijai sumanymų bus
seime patiekta. Jeigu visus 
sunu

— $3.09 ir J. A. Vi 
$4.00.

>se

Res. tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 2.06 1579 Milwsukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

'Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 
! kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.

Angliakasiai *— Didžioj Bri- i po pietų.__________________________
$2.02 iki $2.63 ir J.' ~

nuo $6.26 iki
tanijoj 
A. Valstijose A. L. DAVIDONIS, M. D.

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

$9.65.
X Kotogijpf. Rėmėjų 19 sky j vkig ,|al.w„inkai. Franeijoj

nanymus seimas priinm, tai, v . ..’ , A ? .. .... [ Vokietijoj $0.56; .Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
gal,,„a laukt, vyrių orgamza-1$’- ,įnuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

Nont gijoj —$1.-8 n J. A. gyentadienio ir ketvirtadienio

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. zVshland Avė. (2 lubos) Į

Telef. Beulevard 2800 
RESIDĘNCIJA:

6515 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9723

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

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakaro

63 E. 107 St.. Kajrtp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Nortli LaSallo StroOt 
CHICAGO, ILLINOIS 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

11 So. La Hali e St. Room 3001 
Tai. ltandolph 0331-0382 Vai. 9-0 

Vakarais
>341 SO. HALSTED STREET

TeL Victory 0643 
T-t v. v. apart Panadėllo Ir 

PAtayčloa

cijai gražios ateities. Prie1 
musų parapijos 25 metų ap- j 
vaikščiojimo tai musų kuopa; 
nutarė prisidėti kuom galės; į 
nutarė patalpinti į parapijos 
knygų savo kuopos aprašymų 
iš pat pradžios įsikūrimo. Nu
tarė nusitraukti visos kuopos 
atvaizdų, ir įdėti į tų knygų. 
Atvaizdas bus traukiamas 
rugpiučio 18 d. Visi tų dienų I 

susirinkit prie bažnyčios 2 
valanda po pietų, nes nesuėjus 
kuopos visiems nurimus, ne- 
bus galima traukti kuopos i 
vardu kelių narių. Pasirody-! 
kini, kad esam gerai organi- Į 

zuoti ir drausmingi. Taip pat j 
nepamirškim, kad musų kuo-' 
pos įvyksta išvažiavimas į 
miškus rugpiučio 11 dienų. Ir 
ton turim visi skaitlingai da
lyvauti, ir kitus raginti va- 
žuoti, nes visi gerai žinom, 
kad musų kuopos finansai ne
pergeriausia stovi, todėl pasi
rūpinkim, kad tas išvažiavi
mas pasisekt kuogeriausia vi
nis žvilgsniais. Kiek man yra 

žinoma, musų atstovai parva- 
žilos iš Vyčių seimo tiesiai į 
tų išvažiavimų, lai praneš mu
ms visus seimo įspūdžius ir 
nutarimus. Mes galim 5 kuopa 
pasididžiuoti savo veikėjais, 
kinio ir dabar iš musų kuo
pos nuvažiavo į seimų net pen
ki, pulyginaniai iš taip mažos 
kuopos ir tai ačiu už tai, kad • 
nereikalauna iš kuopos jokio I 
atlyginimo. Musų visa kuopa j 
linki jiems laimingos kelio-1 
nės ir k linge liausiu pasisekimo į 
seime. Musų kuopų atstovauja 
seime šie atstovai: Al. Mans- 
tnvičius, VI. Struoga, V. Ka
minskas, B. ^nusėda ir St

21 ir 22 dtL šio rugpiučio mė
nesio, išrinko delegatų Anta
nų’ Vaičiulį.

Valstijose — $2.36. r
Metalų kočiotuvės darbinin- Į

;kai: Vokietijoj — $1.81 iki į

X West Sides Federacijos $4.57; Didžioj Britanijoj — 
3 skyrius sumanė kviesti visų |$4.36 ir J. A. Valstijose $7.00.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visu chronišku 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.

Tel. Wentworth 3000
Bez. Tel. Stewart 8191

DR.H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashington !
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd. Tel.
Tel. Cicero 662 Tel. Kcdzie 2450-2451

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

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

TELEFONAS MIDWAY 2880

Boulevard 1401

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Ofiso ir Res. Tol. Boulevard 5918

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

DENTISTAI

Office Boulevard 7043

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

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

7—9 vakare

ANTANAS KUNIGIŠKIS
Vienas pinnutiiiiijjų Liet. \ yčiu 
25 kuopos narių (Clevolnnd, Dilio). 
Nors Antanas jau senai yra vedęs, 
bet jis vis dar neužmiršti! savo nu
mylėtos 25 kuopos ir pri«“ jo.* dar
bų prisideda. Jis yra gabus koris- 
tas-tenoras ir taip-gi yra atsižymė
jęs scenoje, daugiausia senių rolėse. 
Vytis A. Kunigiškis yra išsitaręs 
apie Liet. Vyčių organizacijų maž
daug šiaip: Vyčių organizacija yra 
brangiausia iš visų organizacijų. 
Nors šis L. Vyčių 25 kuopo* vete
ranas buvo pasitraukęs iš kuopos 
per nekurį laikų, bet. išgirdęs, kad 
šiais metais Clevelande įvyks L. 
Vyčių organizacijos seimas, jis ir 
vėl sugrįžo kuopon ir stojo prie 
darbo, kad tik 25 kp. gerinu pasi
rodytų laike busimojo Vyčių sei
mo. v

Lietuvis Akių Specialistas
Palengvins aklų Įtempimų ka

rts esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuoturao. skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akių nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų re- 
gyste ir tolimų regystp.

Prirengiu teisingai akinius vi
enose atsitikimuose, egsaminavl- 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Bpcdalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

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

4712 8. ASHLAND AVI. 

Tel. Boulevard 7588

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4(46 So. Ashland Avenuo 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal MSI

DR. G. I. BLOŽIS 
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 tkl 13 ryto
nuo 1 iki • vakaro

Tel. Bmnsvvlck 0634
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvi* Dentistas 
1879 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos; 0-18, 1-6, l->:M 

Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal ausi tarimų.

Tel. Lafayette 6830

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X RAY 
'4193 Archer Arenos

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gaavyrų, 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 Res. So. Hhore
2238, ulba ltandolph 6800,

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Tlaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakaro.
Nuo 10 tkl 12 dienų,
Nuo 2 iki 3 po pietų.

/ V.

Ofiso Tel. Victory 8087 '
Of. Ir Re*. TeL Hemlock 9174

DR. J. P. POfiKA
3183 a HAIJ4TED STREET 

Antras ofisas ir Realdenoljai
6604 8. AIITE81AN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais; nuo 
7-9 vak. Antro Ot Vai.: Nuo 9-0 
po piet: litam. Ir Subat Nuo 
3-9 vak. Aveotadlenlale P*g“1 sa
la rimą.
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Ą#n»dięais, Rugp. 6 d., 1929

C H T C A O priežasčių atidėta tolimesniam
laikui.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMO.

(Telegrama)
New Britain, Conn., Rugp. j 

4. — Vakar vakare puošniame l 
viešbuty buvo didelis ir gra
žus bankietas A. L. R. K. .Mo
terų Sąjungos Sidnio delega
čių pagerbimui, l’ž pasiseki
mų padėka priklauso gerb. 
vietos klebonui kun. A. Gri
kiui. Seimas gana skaitlingas

X Aušros Vartų par. pikni
kas įvyko su laimėjimais. Lai
mėjo sekantieji numeriai: 231, 
1068, 395 (šie visi laimėjo po

pradėti bazara.
X P-lė Antanina Feravičiu-

tė išvyko vakaeijų į AViseon- 
siiio valstija, prie ežero Gene-

X Šv. Jurgio par. piknikas'
Žinių Žineles

X Kaz. Petrulaitis, AVestsi- 
dietis, su šeimynų išvyko va- 
kacijų porai savaičių Į Maha
noy City, Pa. pas gimines. 
Petrulaičiai turi savo gražių 
naujų mašinų ir su ja išvažia
vo.

X P-nas Pr. Zdankus, “Vy
ties” redaktorius, su North 
Sidės vyčiais St Vilkelio au-

rr gyvas. Pradžia graži. Ūpas tomobiliumi į Clevelandų, 0- 
bio, kur šiomis dienomis i- 
vyksta vyčių Seimas.

X Aštuoniolikiečiai jau da
ro didelius prisirengimus prie j 
savo parapijos pikniko, įvyk
siančio rugpj. 18 d. Černiaus
ko darže. Prie to pikniko de
dasi draugijos sujungtomis 
spėkomis.

X Kaz. Pranekevičius ati
darė naujų restoranų 2474 
Blue Island avė. Turi daug
kostomerių ir visus patenkina. ’

X Ignas Sakalas “Draugo” 
redakcijos narys, atostogauja 
Cleveland, Oliio, kur ir Vyčių 
Seimas Įvyksta.

kuoge liausiąs.

GRABORIAI:

S.

S. D, LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt J616 
arba 2516 
2314 W. 23rd Plaee 

Chicago. IIL

Simpatiškas — 
Mandagus — 

1 Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
. PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
-PIGIAUSIAS IJET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lš- 
dlrbjstės.

OFISAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PEIKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarr.avi mų.

Patarnavimas 
visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesėuoso. 

Grabai pigiai
net už $25. 

OFISAS
8238 South 

Halsted St
Vlctory 40SR- 

89

. *

4424 So. Rockwell 

Vlrglnla 1290

St

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU* 

Ofisas:
4601 S. MAR8HFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 9J1T

ir padarė šaunių “Birthday 
Party” poniai Sudeikienei, 
ketvirtadienio vakare. Dalyva
vo Sųjungietės, rėmėjos ir 
pažįstamų. Pasakyta eilė kal
bų, būtent: Moterų Sąjungos

guidį); 148, 1347, 75 (šie laimė įvyks rugpj. 25 d. Černaus-.21 kp. pirm. J. Čepulienė, ižd. 
jo po antį); 180, 932, 1071, ko darže. Prie pikniko daroma P- Paukštienė kuri buvo ir va 
1022, 222, 341, 28, 318, 22, uolus* prisirengimai. . karo vedėja; poni L. Račkaus-
1335, 932 (šie visi laimėjo įvaij x Kun. A. Briška, Brighton kienė, viešnia iš 20 kp., p-lė 
riais knygas; 315 (laimėjo siu- Parko lietuvių parapijos klebo Sopina Jurgaitė, p-lė Ben. Kai 
vėjo Martinkaus dovana — dy nas atsiuntė p-niui A. Peldžaui, vait6> P'lė Mikolaitė ir ki- 
kai išvalys siutų ar dresę); “Draugo” vice-administrato- tos pareiškė savo linkėjimus. 
547 (laimėjo “Laivų” į Lietu-, riui, laiškų iš Lietuvos “Salia- GaloP kalbėlę pasakė p. Su- 
vų pusei metų); 460, 194 (lai- ros”, tai yra iš Klaipėdos kra- deikienė. i' t

mSjo po “Draugų” pusei metų što smiltynų. Džiaugiasi, kad ponį Sudeikienė neniukstan

žas Pužauskas ir J. Mandže- 
jewskis ir daug kitų biznierių 
parėmė dovanomis ir atsilan
kymu Aušros Vartų parapijų, 
kurios pirmutinis piknikas nu 
kentėjo nuo lietaus.

Ten buvęs.

Apie vienas tūkstantis sava
norių vyrų gesina gaisrus.

IŠVAŽIAVO V AKACIJŲ.

1 PARDUODU labai pigiai, 
geroje vietoje “Grocery Sto- 
re”. Biznis galima daryt iš 
visų pusių gerai. Pasinaudok 
proga!

6839 So. Loomis St.

į Lietuvų).
X Marųuetteparkiečių suma

turi malonias vakaeijas. ' ti darbuotoja. Ji visur veikia. 
X Šv. Kazimiero Akademi- Nėra darbo, kad apsieitų he

P-nas AVin. Kosmoįvski, ma- 
nadžieriaus padėjėjas didelės 
Kennedy Fnraiture kompani
jos, 4705 So. Ashland, su 
žmona išvažiavo vakaeijų i 
Michigan valstijų. Ten žvejo
dami ir klajodami po miškus 
praleis keletą savaičių. P-nas 
Kosmoįvsjd sugrįžęs prie savo 
biznio atnaujintomis jėgomis 
darbuosis, kad sumušti savo 
praeitus rekordus.

f Del geriausios rųfites 
‘Ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells ivležlų klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 118#

nymu ir pritariant kitų kolo-13°s rėmė ji} piknikas Marque- į p. Sudeikienės. Be to, pirmi 
nijų veikėjams rengiama uo-jtte Parke šauniai pavyko, ninkauja Pranciškiečių Rėme
liam “Draugo” darbuotojui ir Žmonių buvo daug, viskas bu jų 3 skyriuj. Ponas Sudėikis ir 
visų parapijų piknikų rėmėjui |vo geroje tvarkoje. Dalyvavo gį pritaria ir padeda savo 
broliui Vladui pagerbti pik- &v* Jurgio par. mokyklos or- moterei darbuotis. Be abejo, p. 
nikas rugsėjo 8 d. Aušros Var- l*estra, p-n Pociaus vedama. Sudeikienės nuveikti darbai 

Buvo ir iš “Draugo” darbuo- negali būti pilnai apmokami 
tojas talkon nuvykęs su lietu- bei atlyginami. Susirinku- 
viskais saldainiais. Gryno pei- sįos atminčiai įteikė gražių do- 
no padarė $22.00.

X Bridgeport. J. M. gerb. 
pralotas M.L. Kmšas grįžo iš 
ilgų ir labai įdomių atostogų, 
sako turėjo labai gerų kelionę.

X Penktadienyj čia, Šv.
Jurgio bažnyčioje įvyko Par- 
cinkulio atlaidai. Žmonių baž 
nyčioj buvo daug, ypatingai 
prie išpažinties. Įdomius pa-

tų par. darže. Po padengimo 
j to pikniko išlaidų pelnas eis 
įtaisymui Liurdo Panelės Šv. 
jStovylos Šv. Kazimiero kapi
nėse, kur laidojama mirusieji 
'vienuoliai Marijonai.

X Pasisekęs Aušros Vartų 
par. piknikas rugpj. 4 d. pri
davė parapijos darbuotojams 
drąsos toliau darbuotis. Pir- 
rnaienio vakare darbuotojai tu 

X Trečiadieny turėjo įvyk- vėjo vakarienę ir pasikalbėji-

, vanų.

Gražus vakarėlio įspūdžiai 
ilgam užsiliks ir draugiški ry
šiai veikime užsimegs tam-

v
presni.

į Omega.

KUR GALIMA GAUTI FED. 
KONGRESO VAKA

RAMS TIKIETŲ.

Dievo Apveizdos Parap. —
pas Pankauskienę, 2021 Canal- 
port Avė. ir pas Veronika Lu
košienę, 1928 Canalport Avė.

AVest Sidėje “Draugo” kny 
į gynė 2334 So. Oakley Avė. ir 
pas Aušros Vartų klebonų, 
2327 W. 23 Plaee.

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par- 
davinėti naujus NASH "400”, kuris 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiamo visiem* 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais Ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

ti AVest Sidės ir Bridgeporto mų apie tolimesnę darbuotę 
golfininkų rungtynės, bet, par. naudai. Ir nutarė šiemet 

' kiek girdėjome, dėl tam tikrų rugsėjo 11 d. savame darže

2 METŲ SUKAKTUVES

A.
BARBOROS BUDRUS

Visagalinčio Dievo parėdymu visai netikėtai rug
piučio 8 d., 1927, persiskyrė su šiuo pasauliu mano 
mylima gyvenimo draugė ir mano vaikų motina Bar
bora Budrikienė. Visai sveikų moterėlę visai netikėtai 
ištiko stabas ir pabuvus be žado keletą, dienų nuvy
ko pas savo Sutvėrėjų, palikdama mus su pervertomis 
širdimis gailesio pilnomis.

Jau praėjo 2 meteliai, bet tragiškos mirties vaiz
das tebestovi akyse ir širdperša tebevargina krutinę.

Mano gyvenimo draugei atsiskyrus nuo manęs, pa
saulis apsitraukė juodu šydu, margas svietas neteko 
savo viliojančių spalvų, gyvenimas neteko įdomumo ir 
džiaugsmų, valgis tarytum neteko skonies, sveikata 
kaskart menkėja. Rodos nebesinori gyventi ir to noro 
nebeliktų, jei nešviestų gyvenimo kelių religijos moks
las. Religija šviečia ne vien šio gyvenimo kelių, bet 
atspindi ir busiantįjį gyvenimų, bendravimų su Miela- 
širdinguoju Dievu, Šventaisiais ir žemės mylimaisiais.

Trokšdamas savo gyvenimo draugei Barborai am
žinosios laimės, rengiu 2-metines jos tragingos mirties 
sukaktuves. Pamaldos įvyks rugp. 8 d. 1929 Šv. Jur
gio parap. bažnyčioj, 7:30 vai. ryte.

Visus gimines, draugus, pažįstamus, kaimynus ir vi
sus velionės gerbėjus maloniai prašome, ateiti į šias 
pamaldas. Gerbiamieji, skaitlingai teikitės dalyvauti 
šiose atmintinėse pamaldose ir pasimelsti už a. a. Bar- 
lioros sielų.

Mielaširdingas Dieve suteik velionei Barborai am
žinų atilsį, o mums likusiems kantrybės tęsti šių že
miškų kelionę.

Nuliudusi BUDRTKŲ ŠEIMYNA.

mokslus pasakė ryte gerb. pra 
lotas kun. M. L. Krušas, gi 
vakare gerb. kun. Ant Martin 
kus. Bene tiktai pirmoj Lietu
vi!} bažnyčioj yra įvesti Par- 
cinkulio atlaidai. I

X Musų parap. antras pik
nikas bus šio mėnesio 25 d. 
Čeruaiisko darže. Bridgepor- 
tiečiai vis£ sueiįdomave savo 
parap. pikniku. Aišku bus 
skaitlingas ir sėkmingas.

SĄJUNGIEČIŲ TARPE.

Town of Lake. — Moterų ; 
Sąjungos 21 kp. šeiminiškas iš 1 
važiavimas, Jackson parkuose, 
puikiai pavyko. Buvo skaitlin-: 
ga« narėmis ir svečiais. Tai 
buvo gyvas ir begalo linksmas 
išvažiavimas. Į

X Tik nelaimė — po visos 
dienos smagumo praleista ir 
jau visiems rengiantis va
žiuoti namo, staiga paslydo 
p. Paukštienė ir įsinarino ran
kų. Gydytojo pagelba sutei
kus, dabar jau sveiksta. i

X Sųjungietės lig bitutės

PIKNIKĖLIS PILNAI 
PAVYKO.

West Side. —; Pereitų sek
madienį Aušros Vartų par. 
piknikėlis visais žvilgsniais 
gerai pavyko. Vietinių žmonių 

1 ir svečių buvo daug. Oras pa
sitaikė? kuogeriausias.

Iš svečių toįvnoflakiečiai 
stipriausiai pasirodė, o gra
žiausia pasirodė Brighton 
Parko dvi čigonės; jos į trum 
pų laikų padarė parapijai gra
žaus pelno. Juozas Manikas, 
expressininkas iš Brighton 
Parko, taipgi darė gerų biznį.

Juozo Pilipo muzika vi
siems piknikieriains labai pa
tiko. Suktinius šoko jauni ir 
seni. Tuose suktiniuose pasi
žymėjo Jonas Jaukštis su laz
da iš Arizonos valst. ir p.-nia 
A. Stakėnienė. Kadangi mu
zika gerai visiems patiko, tai 
darže piknikeriai po sukti
nių dėdavo į dėžutę dėl muzi
kantų pagal išgalių. Daugiau
sia dėjo p-nia Meklažienė ir 
Pranas Balčiūnas.

Iš anksto piknikėliui nehu-
kruta ir juda. Urnai sumanė^® daroma rinkliavos iš virti-
____________________ ___ biznierių, vienok, DLK. Ge

Tumino ir Simano Daukanto 
i Spulkos prisiuntė dovanas, 
kurios piknike davė. virš $100 
]ielno. Dar gauta nuo Petro 
Kalnio, nuo laikrodinink. K. 
Budrio, nuo Juozo Dabravals-

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We*t 46th Street
Kampa i 46th ir Paulina Sta 

Ttl. Blvd. 5203
Nulludimo valandoje kreipkitės , . T_ , . y. . , , .

prie manęs, patarnausiu slmpatlB- ikio, N. Kai lai iciaUS ir koletoS 
kai, mandagiai. gerai ir pigiau
negu kitur. 
flykn.1.

Koplrila dėl Šermenų

BUTKUS
VNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyėia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonaa Varde liti

STANLEY P, MAŽEIKA
ORABORIUS IR 

B ALSAM UOTO J AS

Turtu automobiliui vlsoklegne 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE
Chiųago, UI.........

SPOKANE, Wash., rugp. 6. 
— Šiaurinėj Idaho valstybė
je miškuose siaučia gaisrai.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dal- 

I Ktų, vėliausios mados 
adlo, pianų rolių, ro- 
tordų ir t.t. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMI/1CK 8880

l

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

St. Louls "Dutch Boy" white
lead 100 svarų ......................... $11.50
Pure Turpentine ................ 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS KONTRAKTOR1AI

kitų.
Iš kitų kolonijų atsiuntė do

vanų orderių išvežiotojai Juo-

REIKALINGAS VARGO
NININKAS

Šv. Petro ir Povilo Liet. pa
rapijos reikalingas vargoni
ninkas nuo 1 rūgs. mėn. Turi 
turėti nuo savo klebono reko
mendacijų — mokėti vesti cho 

’rų — ir jei reikės, subatomis 
pamokinti vaikučius lietuvių 
kalbos. Apie kitas sąlygas ga
lima raštu sužinoti.

KUN. J. BULLA 
837 W. Diamond Avė.,

{ • - - - Hauelton, Pa. -

Per visų rugpiučio (August) 
mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svari} Hammer Bro
thers AVhite Lead, tas gaus 
4 colių grynų Cliinijos šerių 
šepetį dykai.

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850

Chicago, III.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
blzn| i savo rankas ir duos visose ilo 
biznio šakose pirmoe klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters & Decorators 

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

Tel. Vlctory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 552d

NAMAI - ŽEMĖ
PARDAVIMUI SU DIDELIU 

BARGENU
Su $300 cash, likusieji po 

$35 mėn. nupirksi plytų ir me
džio namų ant W. 18 PI. arti 
Leavitt su 6 mažomis rendo- 
mis. Rendų mėn. $60. Kaina 
$3,800.

ANNA OGEOLO 
2141 West 18 Plaee

DIDELIS BARGENAS
Su $200 cash, likusieji ant 

išmokėjimo, pirksi puikų ke
turių kambarių namų Stickney 
su dideliu lotu, 3 blokai nuo 
Ogden avė. Kaina tik $4,300.

Su $200 cash, likusieji, kaip 
renda, pirksi šešių kambarių 
namų, lotas 63x289, 1 blokas 
nuo Aurora Elgin geležinkelio, 
Berkley mieste. Kaina $4,500. 
Šauk arba kreipkis

FRANK J. PETRU 
1443 West 18 Street 

Tel. Canal 0806

Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
Ifallavojlmo Kontraktorius 
Dažų ir Popleros Krautuvė 

>S>4 S. LEAVITT ST. Chlcago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard (IK
M. YUSZKA & CO.
PLUMRTNG A HEATTKG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogertausl*

46*4 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASK 010<

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 00 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6738-6716


