
Katalikai paaaullonya turi klintį nl- 
davlnl, — (neiti J ielmynu lr J vl- 
nuomone Kristaus mokai*, atnaujinti 
Įmonių dvasią. Jėzaus Širdies vlelDa
tavimas milijonų llrdyae — tat musų 
uiduotls. “Draugas” padCs Jums tą 
apaAtaiavlmo darbą atlikti. Ultat, 
skaitykite lr platinkite "Draugą.”

—

LITHUANIAN'DAILY FRI

T'f-'’

“Draugas" atstovauja organizuotą 
katalikų mint], remia nuoitrdllai ka- 
tallkllkas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas. "Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama ta 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie- 
telllkl Jausmai
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JERUZALĖS GATVĖMIS PATROLIUOJA
ii« BRITŲ KAREIVIAI

________________ /

Ir Kitų Kraštų Arabai Labai 
Nerimsta

DARŽOVIŲ AUGINIMUI VARTOJAMA ELEKTRA

Hagoj Valstybes Negali Susitaikinti; Vatikanas 
Buvo Numatęs Pavojų Šventoj Žemėj Ir 
Britanija Buvo Įspėta; Tolimuose Rytuose 
Tyla Prieš Audrų

JERUZALĖJ KARO 
VALDŽIA

VOKIETIJA SUGRIOVĖ 
VALSTYBIŲ SUTARIMĄ

I

Graf Zeppelin Chicagoj
Vakar vakare Chicagos mie

stų aplankė nepaprastas sve
čias.

Tai vokiečių orlaivis “Graf 
Zeppelin”, kurs skrizdamas 
išilgai Amerikos J. Valstybių 
čia užsuko tik tuo tikslu, kad 
milionai gyventojų jį pamaty
tų.

Jei ne milionai, tai bent ši
mtai tūkstančių chicagiečių o-

rlaivį matė ir jo pliūduriavi- 
mu ore grožėjosi.

“Graf Zeppelin” i Chicagų 
atskrido iš pietvakarų šono. 
Pasiekė vidumiestį, tenai pa
lengva apsisuko ir leidosi sa
vo keliu — į pietrytų šonų.

Skrinda į Lakehurst, N. J., 
kurs baigsis jam aplink pa
saulį kelionė.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

JERUZALĖ, Palestina, ru- HAGA, rugp. 29. — Karo 
gp. 29. — Vakar šio miesto atpildymo pasidalinimo reika- 
gatvėmis pradėjo patroliuoti le valstybių konferencijoje 
Britų prisiųsti kareiviai. A- Francija, Italija, Belgija ir 
:rabij su žydais riaušės čia nu- Japonija sutarė su Britanija 
trauktos. Bet kitose Palesti- susitaikinti Vokietijos lėšo- 
nos dalyse arabai vis dar puo- ’ mis.
la žydus. Prieš arabus riau- Į Kada tas planas vakar pa-

Ši priemonė žemę apšildyti praktikubjama Švedijoj. Atvaizduojama, kaip žmonės 
darže tiesia skylėtas plytas. Skylėmis išvedamos vielos ir elektra šildoma žemė. Dar
žovės sparčiai ir puikiai auga..

' ... .............. ' ■- I' " *■ , ■ ...... —....... ii —■■■

VATIKANAS BUVO NU
SAKĘS PAVOJŲ

ROMA, rugp. 28. — Vati
kanas nepaprastu susidomėji-J . .... I

šininkus veikia orlaiviai. skelbtas ir Britanija sutiko,1 mu tėmijasi kas šiandie Pa- 
Krikščionių apgyventoj mie-■ tu.°taUS . V°klet1''08 užsl«nlJJ' lestįnoj veikias, kaip arabai

CHICAGOJE
Antrasis ankštas geležin

keliams

Prieš Išnaudotojus

Cook apskrities valstybinio 
prokuroro policiniai agentai 
pradėjo pulti išnaudotojus, 
kurie žmonėms siųlo pirkti ir

Iškeltas sumanymas Chica- parduoda niekam vertus įvai- 
goj vidumiiefety padirbdinti! nos rūšies šėrus.
dar kitų aukštų ant dabarti-

NUBAUDĖ UŽ DEMON
STRACIJAS

LENKAI TRUKDO

sto daly atidarytos krautuvės. :rai”steri8 Stresemann £r*ež-
.... . tai tam pasipnesino,Karo padėtis visur gyvuoja, i 1

Jokios žinios iš čia neišlei
džiamos.

Tad vėl viskas suiro ir šia-

su žydais kovoja.

Iš Vatikano pažymima, kad
šio mėnesio pradžioje sukili-

PALESTINOJE RIAUŠES 
GALI VIRSTI REVO

LIUCIJA

LONDONAS, rugp. 28. — 
Arabų su žydais kruvinos 
riaušės Palestinoj (Šv. Že
mėj) gali virsti arabų revo
liucija.

Arabų sukilimai plinta ne 
vien Palestinoje, bet Trans- 
jordanijoj ir Sirijoj.

Kad Transjordanijos ara
bai nesibriautų į Palestinų, 
Britų valdžia uždarė rytines 
sienas. Be to, laikraščiams į- 
vesta aštri cenzūra.

ndie dar kartų bus mėgina-, mai buvo pramatomi. Ir Va
rna taikintis, kad išgelbėjus j tikanas tada Britaniją, įspėjo 
žinoma Youngo (finansinių apie besiartinantį pavojų.
ekspertų) planų.

ŽUVO BOLŠEVIKŲ 
GENEROLAS

Anot Vatikano, riaušių prie
žastis nėra ten kokia “raudų 
siena”, bet ekonominė padė
tis. Del žydų plūdimo į Pa

lestinų arabai nebeteko daug
MASKVA, rugp. 29. — O- įvairiausių užsiėmimų ir dar- 

rlaiviu skrindant į Juodųjų (bų. jų vietų užima žydai, 
jūrų įkrito ir žuvo sovietų Nors šių pastarųjų mažuma, 
Kaukazo armijos viršininko bet jie aukštai nešasi, arabų 
padėjėjas gen. J. Fabrizius j didžiumai diktuoja savo no 
kartu su dviem kitais kėliau- Į rus.

nių viršutinių geležinkelių. 
Tad būtų nereikalinga pože
minius geležinkelius dirbdin- 

ti.
■ ■ _______

Harvey gaisras
Miestely Harvey kilęs gai

sras yra padaręs didelius nuo
stolius. Trūko gesinimo įran
kių.

Iš ligoninės per langą
Iš Šv. Luko ligoninės per 

langų šoko laukan ir žuvo li
gonis J. M. Stebbins, 37 m.

Už dalyvavimų rugpiūčio 1 
d. komunistinėj demonstraci
joj Šančiuose Kaulio karo ko
mendantas 34 nubaudė kiek
vienų po 3,000 litų arba 3 mė
nesius kalėjimo ir kitus 12 po 
500 litų arba 2 savaites kalė
jimo. Nubaustųjų daugumas 
yra žydai.

Į iteismų patraukti Mauša 
Milneris ir Altieris Kleineris.

, Pirmasis susirinkusius žydu
kus šaukė demonstruoti, o 

I Kleineris turėjo po skvernu 
pasikišęs raudonų vėliavų, bet 
jos nespėjo iškišti. “R.’’

ninkais.

KETURI ŽUVO SU 
ORLAIVIU

LA PAZ, Bolivija, rugp^ 
29. — Keleivinis orlaivis ties

, Prancūzų valdžia ėmėsi
priemonių Sirijos arabus su- ~ , , , , . ,
f , .. Cochabamba skrizdamas pa
laikyti nuo demonstracijų f i;^A
prieš žydus ir galimi} riaušių.

Arabų vadai visuose Rytų 
kraštuose reikalauja grųžinti 
arabams teises, panaikintas ži 
nomų žydams palankių Bal- 
fouro dekliaracijų (pareiški
mų) paskelbus 1915 m.

Nors Britų militarines jė
gos visoj Palestinoj išvysto 
savo veikimų, arabų riaušės 
prieš žydus nepaliauja. Žydai 
visur puolami, žudomi arba 
sužeidžiami.

lietė įelektrizuotų gatvekario 
vielų. Žuvo vairininkas, jo pa
dėjėjas ir du keliauninkai.

GALUTINAS “MAFIJAI” 
SMŪGIS

KATALIKŲ ĮSTAIGOMS 
PALIKIMAS IŠVEŽE 26,796 KIAULES

Rugpiūčio 7 d. Ucickos ra
jone lenkai pranešė, kad nuo 
rugpiūčio 8 d. neleis mūsų pi
liečiams vaikščioti per dema
rkacijos linijų lauko darbų 
nudirbti. Uždraudimo priežas
tis nenurodyta. Manoma, kad 
lenkai uždraudė vaikščioti dėl 
Marcinkonyse sutrauktos ka
riuomenės. Jei lenkai to drau
dimo ilgai neatšauks, mūsų 
piliečiams bus padaryta daug 
nuostolių, nes daugelis jau nu
kirto rugius.

i Lenkų kareiviai uždarė Pi
nosiu ir Perlo jaus rajonuose 
jper Merkio upę tiltus. Sakė, 
kad remontuos tiltus, bet iš 
tikrųjų jokio remonto neda
ro. ' “R.”

VANCOUVER, B. C., Ka
nada, rugp. 28. — Nesenai

Aną dieną miestelio pilie- mirU8i Mrs' A""ie McNee'y 
čiams buvo pasi,lyta iHeisU P“Hko 550,000 doleri, pinigais 
bonus keli, gaisrams stoti,,lr “utimis kataliką įstaigo- 

pastatydinimui,
metė tų sumanymų.

Vatikanas pažymi, kad ara- • 
bai katalikų ir kitų krikščio-' 

i nių neliesių, kadangi pasta- 
Į rieji į arabus teisingai atsi- do du lakūnai, kurie ligi va- 
[neša. kar jftu virš 120 valandų iš-

skrajojo, praneša, kad jų or
laivio “We AVill” inžinas 
pradeda silpnėti. Sako, neži
nia, ko rytoj bus sulaukta.

Genda Inžinas
Šalę Chicagos siekių rekor-

Piliečiai at- ms’ TarP tų PalikimV yra du 
dideli ūkiai. Tenka vietos ar
kivyskupijai. Vienam jų bus 
įkurta žemės ūkio mokykla 
bernaičiams.

HAVANOJ AREŠTUOTAS 
AM. J. V. PILIETIS

Šiemet kiaulių išvežimas pa
lyginti su pereitais metais 
kiek padidėjo. Per pirmų šių 
metų pusmetį išvežtos iš viso 
26,796 kiaulės.

Eksportas daugiausia eida
vo į didmiesčius. Jei mūsų 
kaimiečiai tik išmoks geriau 
jas prižiūrėti, galės gražių pi
nigų užsidirbti, nes didmies- 
čiams pašonėje visuomet kiau
lienos reikės. “R.”

BAIGĖ KOMERCIJOS 
MOKSLUS

' Kaunietis Zigmas Skladas- 
Skladauskas šiomis dienomis 
Belgijoj (Liege) baigė preky
bos mokslus daktaro laipsniu.

“R.”

Vilkijos valsčiaus Padaugu- 
vos kaime bežaisdamas Gudzi- 
nskienės mažas vaikutis iš ne
tyčių įkrito į kūdrų ir prigė

TOLIMUOSE RYTUOSE 
TYLA

LONDONAS, rugp. 29. — 
Rytinio geležinkelio Mandžiū- 
rijoj reikale pagaliau Maskva

Plalšlna bombas
Vienų neapgyventų namų 

išnaujo ima darbuotis, kad prieangy, Evanstone, suplai- 
kaip nors su Kinija susita- šinta bomba. Supurtyta visos 
rius ir tų geležinkelį atgavus.; apylinkės.
Maskva taikos reikale dar-ROMA, rugp. 29. — Sici

Ii joj užduotas galutinas sla- buojasi per Berlynu, kuriam 
ptai organizacijai mafija ’ paved© savo reikalus prižiū- 
smūgis. Baigės 250 narių by- ,rėti Kinijoj.

la 43 nubausti kalėjimu, 168. Tuotarpu Mandžiūrijos-Si- durimis, 5552'Kenmore ave.

Dar viena bomba
Susprogdinta bomba ties a- 

valinių taisymo krautuvėlės

HAVANA, Kuba, rugp. 29. 
— Čia areštuotas ir į Prin
cipe tvirtovę paimtas Ameri
kos J. Valstybių pilietis J. E.
Barlow, kurs kelinti metai»
Kubos valdžiai daro nesmagu
mų.

Barlow yra 67 metų. Jis 
tvirtina, kad Kubos valdžia 
valdanti jo savastis vertės 9 
milionus dol. Nori, kad tos 
savastys jam būtų grąžintos.

’ 400 HA TABAKO

Apsukrūs šeimininkai ir iš 
jo moka pinigo pasidaryti. Pe
rnai tabaku buvo užsodinta 

j apie 200 ha, šiemet jau dvi

gubai. 1927 m. Lietuvos fab
rikas perdirbo 43,000 kilogra
mų tabako, o pereitais metais 
jau 68,000 klgr.

Iš vietinio tabako gamina- 
'ma tik machorkė. “R.”

rė. R.

ŽUVO PENKIOS MO
TERYS

paliuosuoti ir 39-iems bylos 
bus atnaujintos

J 4 PARAS 15 VALANDŲAMERIKOS ŽYDŲ VADAI 
PAS PREZIDENTĄ

CIIERBOURG, Francija, 
WASHINGTON, rugp. 28. rugp. 28. — Iš Amerikos su 

— Prezidentas Iloover vakar keliauninkais gryžo vokiečių 
Baltuose Rūmuose priėmė A- garlaivis “Bremen.” Kelionę
merikos žydų vadus. Šie rei- atliko į 4 paras 15 valandų, 
kalavo Am. J. Valstybių pi

berijo8 pasieniu gyvuoja ty
la. Bolševikų kareiviai nu
traukė puolimus. Nežinia kaip 
ilgam.

7 VALANDAS GYNĖSI 
NUO AGENTŲ

DETROIT, Mich., rugp. 29.

Mirtinai pašautas
Poliemonas mirtinai pašovė

UŽGINA DIDELI SKAIČIŲ 
ŽUVUSIŲ

SOVIETŲ LAIVAI KLAI
PĖDOJE

BANCROFT, Wis., rugp. 
29. — Ties Almond, už trijų 
mailių nuo čia, Chicago & 
North AVestern geležinkelio 
traukinis sudaužė automobi
lių.

Žuvo penkios moteriškės iš 
Freeport, III. Jos važiavo na
mo po atostogų Minnesotoj.

, LONDONAS, rugp. 28. — 
Grant Benson, 17 metų, kurs prįtanįjos valdžia užgina ži- 

norėjo apiplėšti gazolinos kruvinose riaušėse
stotį Hammonde, Ind.

160 apkaitinta '

Palestinoj žuvę 600 žydų ir 
arabų. Sako, tai esąs prasi
manymas. Anot Britų galėję

liečiams žydams Palestinoje 
teikti reikalingos apsaugos. 

Prezidentas dėl tos žydams

GAISRAS PARYŽIUJ

PARYŽIUS, rugp. 29. 
nelaimės reiškė gilaus sųjans- Gaisras smarkiai palietė šį

. . Federale grand jury ’ Chi gjmtaa ar kiek daugiau
— Mrs. Clara Mornsh iš G.ro- cagoj ifr) žmonių apkaltino žmonių 
sse Point per septynias va- nusižengimus prohibicijai. 
landas ginklu gynė savo na- ’ Apkaltinti yra iš Aurora, III., 
mus nuo 7 prohibicijos agen->įr apylįnŲų.
tų, kurie be “waranto” nore- ■ -■ --------- -------------
jo namuose atlikti kratų. CHICAGO IR

PAŠVENTINO OFISUS

28. — Vati-ROJIA, rugp.
APYLIN-' kano Miesto pastos ir telegra

mo Ir žadėjo ten savo šalies miestų. Išdegė centralinės tu- Nieko nelaimėję agentai pa-'KĖS. — Nepastovus oras; fų ofisus pašventino kun. A. 
piliečius apsaugoti. irgavietės. sitraukė. . r ... [kiek šilčiau. Ruelli, parapijos klebonas.

Maskva. VIII-13 į(Elta). — 
Rugpiūčio 18 d. į Klaipėdos 
uostų atplaukė 2 Sovietų ka
ro laivai — II rango kreise
riai: “Kalinin” lr “Voikov”. 
Pirmojo kreiserio kapitonas 
Trachtenbergas, antrojo — 
Zajec. Deviziono vadas — 
Makarovas. Abiejų laivų įgu
lų sudaro 22 karininkai ir 306 
jūrininkai. Laivai viešėjo 
Klaipėdoj iki rugpiūčio 21 d. 
Sųryšy su kreiserių atvykimu, 
svečiams pagerbti gubernatfl- 
roj įvyko priėmimas.

ŽYDAI PUOLA BRI
TANIJĄ

LONDONAS, rugp. 29. — 
Anglijoj gyvenų žydai puola 
Britanijos valdžių už šios ap
sileidimų duoti reikalingos a- 
psaugos žydams Palestinoje.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
.Vokietijos 100 markių 23.80
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k «DRAUGAS»

ličiu* kasdien, Mkdtyrua sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA; Metame — *«.M. P«-
eet Metų — *8.50. Trims Mėnesiams — 11.00, Vh 
Mėnesiui — 75a Europoje — Metams *7.00, Pusei 
tų —• *4.00, Kopija .Olo.

Bendradarbiams lr korespondentams raštų 
Mae, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlstundlama tam 
Uksini pašto lenkių.

BeOaktorlus priima — nuo 11:00 lkl 11:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi 
vaL po piet

jų ne tiek Lietuvoj, kiek svetur, o ypač pas 
mus, Amerikos lietuvius sukėlė Jono Karoso 
atidavimas karo teismui. Reikia Spėti, kad ir 
p. Karosas yra auka dabartinės Lietuvos ne-! 

normalės padėties.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
AMERIKOS PILIETYBĖ.

SV. TĖVO KALBA LIETUVIAMS.

ifcL' -------------- i

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Except Sunday.
8UB8CRIPTION8: One Tear — *4.00. 8lx Monika 

— *S.M. Three Montbs — 01.00. One Montb — Tie. 
■urope — One Tear — *7.00, 81x Montbs *0.00, 
Copy — .0«o.

Advertlslng ln "DRAUGAS" brlngs best
Advertlslng rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicaga

ŠVENČIŲ KEITIMAS.

Lietuvos vyriausybė, matomai, gavo šven
čių keitimo ir naikinimo maniją. Jinai panai
kino gegužės 15 dienos šventę, kad ji nebe
primintų visuomenei apie Steigiamąjį Seimą; 
panaikino ir rugpiučio 1 d. šventę, kad ne
davus progos piliečiams prisiminti apie vals
tybės konstituciją, kurią tautininkai — pa
žangiečiai sulaužė. v (

Negana nė to. Iš Lietuvos spaudos suži
nome, kad Lietuvos Nepriklausomybės šven
tė iš Vasario 16 d. nukeliama į Rugpiučio 15 
dieną, kurią jau šiemet v'yria'usybė ir kariuo-Į 
menė savotiškai minėjo.

Mums suprantama dėl ko gegužės 15 d. ir

Delei ekonomiškų (gerbū
vio) sąlygų didelė dauguma 
Amerikos lietusių liksis Ame
rikoje, be mažos mažumos, 
kurie grįš Lietuvon.

Pasitikusiems Amerikoje y- 
ra labai rimta (svarbu) žinot 
apie savo stovį, tiesas ir Išta

šau

Čia paduodame sutraukoje Šv. Tėvo kal
bą Lietuvos maldininkams:

Mano mieli vaikeliai lietuviai ir 1 i et u va i - 
tės ir brangioji Lietuva!

Aš turiu nepaprastai didelio džiaugsmo
f • • v TA VtJJiV kJVV V VZ UIU T blUOlAU A.A

matyt čia Jus visus ir visas atvykusius iš Pa-, T., .... . v, .x x. • Itymus. Dauguma gyveno
baltijo krašto, iš mano širdžiai taip brangios . . .
T. , , . v .v, . , . laisvoje Amerikoje ir nepasiI įlotume Irnria* «« acrnomuVm Tiiromn . .

rūpino nei savo šeimos reika- vimo antrųjų
Lietuvos, kurią aš pats asmeniškai turėjau 
progos pažinti. Juk man teko būti Kaune ir 
keliauti kiaurai per visą Jūsų kraštą. Ir šitas

Kad tokius atskirt nuo slapu- 
kų-nelegalių, valdžia įvedė re
gistraciją su smulkiu tyrinėji
mu, kur prirodžius legalį at- 
keliavimą, tokiems yra duo
dami liudymai (eertįficate of 
registry), kas užstoja laivo 
vardą, atkeliavimo laiką, tvir
tina legalį-teisingą atkeliavi- 
mą, gali gaut “pirmąsias po- 
pieras” ir po dviejų metų 
“antrąsiais popieras”. Iki ga-

popierų, gave-
lų sutvarkyt, nei piliečiais pa- jas “certificate of registry”

, v, T. A ... • v. . tapt, kaip netikėtai užpuolė gali gaut “Permit to reenter
kraštas, Lietuva, paliko manyje gražiausių- .. , . . . , i’ A. .’. m , , , nauji, daug sunkesni jstaty-
ispudzaų, atsiminimų. Todėl ypatingai dziau- ’
giuosi Jumis visais ir visomis čia susirinku
siais ir Jūsų tėvynė Lietuva, kuriai Jus at-w ...... v i . , .

* J ’sišvietę) užmėtė pilietybę, ma- 'metų laike. Registruotis turi

• mai.
Tūli net ir inteligentai (ap

the United States”, jeigu ta
rne laike panorėtų aplankyt 
savo gimines Lietuvoje vienų

stovaujate. |nydarni, kad jie ant Amerikos 'vyrai ir moters nuo seno at-
Jus atvykote į Bonų. dalyvauta mano,Dab’r pamatė; kad' keliavimo iki birželio (Jone)

•kaip katalikų tėvo, jubiliejuje ir apturėti nt-;klydo k k|ausWi k!J darylu'3j 1921 ir $20.00
laidų. Mane tai ypatingai džiugina. Bet, da- i Italai ir žydai regirtradj4 sykiu
iyvaudami šitame mano jub.liejuje, Jus daly-^ ]engvatl}. Jie pilaai supra. daat ^Uracij,. 
vaujate kartu kiekvienas ir savo jubiliejuje^ kad ateity „iskas bus sun.

PREZIDENTO HOOVERIO ŽUVAVIMO STOVYKLA

M
-v

:y;

Tai pirmas nutrauktas paveikslas prezidento Hooverio 
žuvavimo “kempės”, Blue Ridge kalnuose, Virginijoj, sykiu

v j • t> • i r. r, v- i * • i i 7 J T------  Kol kas dar nežinia, ar rei-1 su rezidentu, laikraščių korespondentais ir fotografais. Mato-
«8 mi Komoje, kata i y s opSyje, kur- ,kiau ir hrangiau Mes g esa. -kės regįstruotis k tiems, ku. | ^„eiįs buvo prezidento vasarinis “ White House”. 

Šventųjų kūnai guli, kur didingos bažnyčios r! papratfe w apie mu8 y. Jrie atkeliavo irm birfelio 3_

Dievo garbę skelbia, Jus įgausite naujų pajė- ly rapbltųsr ir pradedame net 'l92į kurie žino savo atkelia-
merikos. Jūsų žmona-pilietė,

... . . . jei jau bus baigusi 2i metus,
(kurie ims pirmąsias popieras. i , . ,. .. , ,

. ., . New Jersey valstijos vyriau i Vyrai, kurie gavo piliety-*** U0S T* Pe 1C1^’ a
busime geresni katalikai, juo-visas musų gy-;gybg liepQs mėnesy pastelbė> popieras iki rugsėjo (sep- 'duotų leidun* VynU atkeliaut 
venimas, veiksmai bus gražesni, kilnesni. O' ’ *

gų, kurios Jūsų gyvenimui trykš naujos gyvy-j laiknlž{iuose kada jau \ įmo tikrą laiką ir laivo vardą
bės šaltiniais. Ir Jūsų, kaip katalikų, darbai j perVglu 
bus gražus, duos geriausių vaisių. Juk juo

jog nuo rugpiučio 1 d. atleis 'tember) 22, 1922, ir iki to ^.nuolatiniam apsigyvenimui, 
toki būdami busime geresni ir savo krašto nuo viaoklų Taistybinil, darb, >0 apsivedė, tai sykiu ir jų Tada ,r Amerlkos Plleclu Su
vaikai, tėvynainiai. Tuomet žydės krašte ir nepilie£,iūs Nepoilgam Kgirsi. |žmonos (paaos) pilietėmis ta-i1“"10 P***P*- P° penkl'1 
gera tvarka, nes bus geras įstatymų vykdy- me> kad ir kuli j išgyvenimo Amerikoje.
mas, geras krašto reikalų tvarkymas. Taigi 
juo žmogus yra gilesnis, geresnis katalikas,

tų Amerikon kvotoje?
- Pernai metuose Amerikos

konsulas turėjo priėmęs 20,- 
000 kvotinių aplikantų, ir lei
džiant po 386 kas metai, pra
eitų 20 metų.

l paleidžia nepiliečius — nepri-
į ima nepiliečių nei akmenų ant niu reikalų, kurie bus įdo-' ,

juo jis yra geresnis tėvynainis, krašto pilietis. kelio mogt Porda3 likau savo sūneli pas savo mo- kais

Čionais paduosiu keletą žmo
Atkeliaudama Amerikon pa-

Kartu katalikai turi neužmiršti vieno priima jokio darbininko, kuris • Ir taip: Atkeliavau per Įtiną. Apsivedžiau su piliečiu
rugpiučio 1 d* šventės panaikinta", bet visiškai darbaus tai kad nėra gyveninio be ; neturi tikrų bent pirmųjų p,. Liverpolf kovo ar balandžio Į“™1 ru«sėi° 22’ 1922' Ar ga'

neaišku dėl ko vasario 16 d. nukelta rugpiu- TCik™'o, kaip kad nėra veikimo be gyvenimo. pierų. Daugelis darbo unijų rei 'mėn, 1907 ar 1908. Noriu par- ‘Į“ pagal sav0 P"1^ Į“1’ 
6io 15 d. Juk, ar šiaip ar taip, vasario 16 d., Akc'W (veįkimas) yra tiek pat svarbi žmo-; ka]auja paleidimo nuo darbo 'sikvisst savo. šeimynų kvoto- ’8 ” • ssv0 sun1 T0

paskelbimo

; • t,*i »iA
Kas būt, jei Jungtinių Valstybių vyriau

sybė taip sauvališkai pradėtų elgtis su Ame
rikos šventėmis? Amerikos visuomenė griež
čiausia užprotestotų.

Lietuvos visuomenė prie dabartinių są
lygų to padaryti negali. Nėra tautos atstovy
bės, spaudai uždaryta burna, organizacijoms 
susirinkimai draudžiami, o jei kurioms ir ga
lima susirinkti, policija leidžia svarstyti tik 
tuos reikalus, kurie tik j'ai patinka. Tat, nes

tebėtina dėl ko visuomenė ir pačiais svarbiau
siais bei opiausiais tautos bei valstybės klau
simais negali pasisakyti. ,

tai Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. i

gans egzistencijos dalis kaip ir pate gyveni-ivįsų> kurie nepilięčiai Dau- 'je — Galite, jei sūnūs dar ne-
mas, nes gyventi tai yra veikti, o veikti tai gįau nepriima prie darbo ne- I — Pirmiausiai registruoki- baigęs 21 metus.

yra gyventi. , 'parodžius pilietybės popierų.
Aš džiaugiuosi matydamas čia prieš save j Po didžiąjam karui daugelis

tės, paskui 
«<

tuojaus

Kai valstybės vidaus politinis gyveni
mas nėra normalus, kai nėra legaliai išrinktos 
vyriausybės, o veikia keli asmens policijos 
priemonėmis, ten įvyksta tokių dalykų, kurie 
kitur sukelia daug sensacijų. Nemažą sensaci-

Stasius Būdavas.

TAMSUS SAULĖTEKIAI.
------ Apysaka. 1 ......

(Tąsa)

5.
Saulė, tarsi kito darbo neturėdama, 

kiek tik gali plikina Rakiškėnų kaimą... 
Visi jos pabūgo... Debesys, ir tie, varg
šai, gavę,šonan keletą karštų spindulių, 
bematant išlakstė į skliautų pakampes... 
Vėjas, pajutęs saulės monus, pakrumiais, 
pauksniais, pušynų šonais, nuslinko į še
šėlius ir, kaip toli nuklydęs šunelis, susi
rangė prie kažkokios eglės...

Tik tos Rakiškėnų bobos, tiesiog 
prieš akis spinduliams susisėdusios, tokių 
kaitrą ėmė kelti, kad ir saulė pradėjo 
pavydėti: pasišaukė vieną debesiukę, 
kad nors nuo įsikarščiavusių bobų kiek 
paslėptų..

Dar stipriau atsipūtė moterėlės, snsi- 
sėdusios prie ]>aumė.nienės prieangio.

— Ale, veizėk, veizėk, Joniškiene, iš

Mano tėvas per karą iš Ško
tijos išvežtas Rusijon, dabar 
Sibire. Motiną su trimis vai- 

noriu parsikviest Ame
rikon?

— Tie trys vaikai, broliai- 
sesers, atkeliaus prie Angli
jos kvotos, kuri yra 65,721, 
nes Škotijoj gimę. Motina pri
guli prie Rusijos kvotos pa- 
Igal užsirašymą, kuri yra 2,- 

,784.
P. Mikolainb.

imkite 
paskui, į

Ar natnralizuotas Kanados
Jūsų tokį didelį būrį, atvykusių taip iš toli.-svetimšalių slaptai — nelega- po dviejų metų, “antras po- jPilietis gal atvykt Amerikon 
nepabūgusių kelionės nepatogumų ir nuovar- liai atsirado Amerikoje, ku- pieras”, tada jūsų šeimyna Įapsigyvenimui? 

gio. Aš džiaugiuosi visa širdžia ir teikiu vi-’riuos valdžia visur gaudo ir tuojaus atkeliaus be kvotos. — Negal. Tik Kanadoje gi-
siems ir visoms palaiminmą. įvaro laukan. Prie tokių pris- ......... ......... - mūsieji gal laisvai atvykt A-

Mane ypatingai džiugina, kad čia Jūsų kaitė ir tuos, kurie atkeliavo

pirmas popieras”,

Atkeliavau su studento viza 
tarpe yra atvykę katalikiškojo jaunimo ii legaliai pirm karo ir po karo ir apsivedžiau su Amerikos 
katalikų mokytojų atstovai. Jiems aš teikiu I iki birželio 3, 1921, kurių dau--piliete. Kokia mano būklė? 
siems ir visoms palaiminimą. gelis neatsnhena laivo vardo Į — Baigkite savo nieksią

Aš džiaugiuosi matydamas tokį ekaitlin- tnei datos (laiko) atkeliavimo Pankui turėsite iškeliaut iš A- 

gą, gražų dvasiškuos būrį. Jums tenka, vys
kupams vadovaujant, dirbti ypatingai svar 
bus ir sunkus darbas, nes Jus esat žmonių 
sielų ganytojai. Eidami į šį darbą, Jus atsi 
žadate žemiškųjų gerybių. Ir aš čia noriu pa 
brėžti, kad be šitos sąlygos ganytojavimo 
darbas yra neįmanomas, o kartu ir priminti 
musų Ganytojaus Jėzaus Kristaus žodžius

kuriais jis pasakė, kad pirmon eilėn žmogus 
turi rūpintis sielos išganymu, o visa kita jam 
savaime bus duota. Taigi aš teikiu Jums ma
no ganytojiškąjį palaiminimą. Kartu aš tei
kiu ypatingą palaiminimą Jūsų Vyskupams, 
kurių vadovybėje Jums tenka dirbti taip sun
kus ir atsakomingas darbas.

merikon. Naturalizuoti Kana
dos piliečiai yra priskaitomi 
gimimo šalims ir kvotoms.

Kada mano sesuo atkeliau-

Aš laiminu visus, visus asmeniškai čia 
atsilankiusius, laiminu visus Jūsų darbus, už-' 
manymus irevisa, ką Jus turite. Parveskite 
mano palaiminimą Jūsų šeimoms, vaikams, 
tėvams, giminėms, draugams, pažįstamiems, 
ligoniams ir ką tik turite savo mintyse. Aš 
laiminu visą Jūsų kramtą, brangiąją Lietuvą.

iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir Šiaip jau giesminin
kams

GIE3MINĖLĮ
kuriam tekstą sutaisė A. Jak. 
Stos, o gaidas pagamino J. 
Naujalis.

75 giesmės su gaidomis vie
nam, trims ir keturiems bal
sams, užima 142

Kaina ....

“DRAUGAS”

puslapius.
80c.

2334 S. Oakley Avė. Ohicaga

kur tas debesiukas vienas pats atsirado 
— krutinos Laumėnienė.

— Jau, matyt .aip nors...
— Kaimo gatvele slinko kažkokia ki

ta. »
— Bartkiene, klausyk, kur eini, a 

girdi, palauk...

— Bėgu, žmonel, į lauką, gal paskui, 
dabar baisiai čėso neturiu...

— Nu nieko, nieko aš tavęs tik biskį 
paklausti norėjau...

Bartkienė priėjo,

— Ir vot gej-ai, kad atėjai... Pri
sėsk biškį... Ot man šiandien Strazdienė 
plepėjo, kad kažkas Andriulienės Mortę 
su dvaro ponaičiu per šv. Petrą rugiuose 
matė... Sakyk, ar gali būti teisybė, juk 
tu jau, žmonel, ten daugiau -po tą dvarą 
sukies... — nekantravo Laumėnienė.

Veizėk, veizėk, ir iš antros aš tą 
patį jau girdžiu — ilgesniam laikui at
sisėdo Bartkienė — čia tai jau tikra nau
jiena... Nu, nu, veizėk tik...

— Je, je, geri žmonės šnekėjo, neme
lagiai... Vot ką aš misliju, žmonel, kad

ir pats biesas butų, būtinai mums reik 
sužinoti.

— Kaiminkos, a girdit, klausykit, — 
atsikrenkšė Joniškiene — nieko nemisly- 
kit į tą pusę, fui, ko jis į tą mergą vei
zės, ar jam gerų nėra, aš nieko ant to 
neniisliju...

— Ką čia šnekų Joniškiene — supyko 
Laumėnienė — nė kitai taip neprasižiok... 
Juk geri žmonės aiškiai matė... Visi pil

na burna sako...
Įsikiša neiškentus Bartkienė:
— O ot, žinot ką, aš tuoj nulėksiu 

, į dvarą prie mergų, aš kaip nors iš ten 
ištrauksiu, tokių daiktų negal praleisti...

— Nė mislyti nereik... — ėmė Morte
lei moterėlės pavydėti.

— O aš dėlto, žmonel, jau iš čėso nu- 
rokavau, kad gali taip kartais ir būti — 
tęsė Bartkienė — vot nedėlioj, kaip dvaro 
kieme buvo nibrė, aš nuveizėjau, kad 
ponaitis prasidaręs pakajaųs langą tik 
veizi, tik veizi į buriuką kur Mortelę vai
kiai erzino... Paskui aš ir pra/fejau į tą 

pusę mislyti, kad Čia kas nors gali būti...
— Je, je, žinoma... Jau kaip nors su

✓

žinok žmonel. tame dvare, juk negal leis
ti tai piemenei, kad tokiam puikiam vai
kiui šlovę atimtų...

— Nė mislyti nereik...
Joniškiene prieš saulę ėmė snausti.
— Tai vot, žmonel, pasistorok kaip 

tik gali, o aš jau iš kitos pusės pasimai
šysiu... Bėk, kad su pietumis į lauką, ne- 
pasivėluotumei.

— Nieko, nieko, dar biškį galiu pa
būti — lūkinėjo Bartkienė — ale vot, 
sakau, pašėlusi merga ir kas galėjo mis
lyti... Tokia šventa, tokia nekalta buvo...

— Je, je, tokios šventos biesą ir pa-, 
daro...

— Ale kad ten dar butų kokia, sa
kysim ar mano Onike, ar tavo Marike, nu 
tai dar pusė bėdos, bent yra pasiveizė
ti į ką, ale ten ta Mortė, jau, fui, aš nė 
kalbėti nenoriu... Aš misliju kad Mortė 
ponaičiui bus ko nors uždavusi?.

— Ne, žmonel, to nepadarė...
— Nu, nu, tu neguldyk galvos be Čėso, 

o ir daug tokios išsimislija.
— Je, je, teisybė, visko gali būti...
— Nu tai žmonel aš bėgsiu į lauką, o

paskui jau į dvarą. Ale vot naujieną su
žinojau, fui niekados nebūčiau mislijusi... 
Ir dar ant ko, ant Mortės, fui, fui, nieka
dos...

Ir nubgo Bartkienė. Laumėnienė 
baisiai susirūpino: jos Marelė jau dvi- 

' dešimt aštuntuosius traukė, o niekas dar 
nepasimaišė... Vargšės tos moterėlės...

Bet dvare Bartkienė nieko nesužino
jo. O kaime paskalos tik plito, plito...

6.
Temo.

. Šį sekmadienį Aleksandro motinos 
vardinės. Į Klevus suvažiavo daug ap
linkas dvarininkų. Daugiausia jaunimo, 
ypač merginų._ Puota praėjo labai iškil
mingai ir dideliu trukšinu...

Tamsa visai apskleidė žemę...
Senėjų ponų Visas būrys nugulėjo j 

kitą rūmų galą ir užsiplepėjo. Jaunai au
siai tos kalbos neįdomios. Jaunieji dva
rininkaičiai susirinko į patį didyjį svečių 
kambarį — salę...

(Bus daugiau)
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Į Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Prieš 1905 metus šiandieni
nis komunistų šventasis Leni
nas sakė, kadi tik “revoliuci
jai įvykus prisiartins dvari
ninkų žemvaldystės žlugimas... 
tiktai perversmas Europos Ru 
sijoj, tiktai pilnas pašalinimas 
baudžiavos liekanų paliuosuos 
rusų valstietį nuo dvarininkų 
ir caro vienvaldystės pries
paudos”.

Rev<, yicija įvyko, caras, bu 
yusieji dvarininkai išžudyti, 

dvarai padalinti valstiečiams, 
komunizmas įvykintas ir pats 
Leninas mirė.

Ir, štai, kiti metai, kiti la
pai.

Po dešimties metų sovietų 
“golova” (galva) Kalininas 
kritikuoja dabartinę ekonomi
nę Rusijos padėtį, kaltina vai-

• V • e ' * *

stieeius, kad jie trukdę. duo-

1 nos gaminimų ir pareiškė, 
kad komunistai privalo atsta
tyti dvarus, nes dvarų pada
linimas buvęs klaida.
, Kad duonos ir mėsos komi
sarams, o ėdalo valstiečiams 
butų, Rusijos komunistai ža
da “sudvarinizuoti” visų so
vietų žemę ir naujų baudžia
vų įvesti, tokią, o gal da ar
šesnę, kokių musų seneliai pa
mena buvus Lietuvoje.

John P. Medbury sako, 
kad farmeris, pamatęs šokant 
“liula liula” šokį manė, jog 
šokikai yra labai sušalę, nes 
šokdami jie visų laikų drebė
jo, kad net gailu buvo žiūrėti.

Mados moteris peraugo.

Duktė: Kiek tėveli man 
metų, kad aš vis tokių ir to
kiai

Tėvas; Kų čia sugaudysi 
metus per tas madas. Buvai 
da pipiras, suknelė aukščiau 
kelių nešiojai, ėjai į mokyklų 
— aukščiau kelių ir šiandien 
jau suaugus esi, o vis suknelė 
aukščiau kelių, tai ir žinok 
žmogus tavo metus. Tos mados 
ir metus mergoms paslėpė. ’ 

Jonas Olva.

LABDARYBĖS SKYRIUS
LABDARYBE LIETUVOJE, likti beturčių šelpimo darbų.

Labiausia labdarybės srityje
(Pabaiga)

Taigi ugdyti parapijoje lab 
darybę ir jų vykinti organi
zuotai, per labdaringas drau
gijas yra vienas iš svarbiau
sių šių diemj parapijų valdy
tojų ir tikinčiųjų uždavinių.

Reikia lžiaugtis, kad pas 
mus gailestingi darbai nebuvo 
ir nėra užmiršti. N-etrūko tuo 
reikalu nei Bažnyčios viršūnių 
paraginimo nei tikinčiųjų pri
tarimo.

J. E. arkivyskupas P. Ka
revičius dar didžiųjam karui 
siaučiant, 1916 m. lapkričio 4 
d. įaštu parapijų klebonams 
primena: “reikėtų visur palai
kyti labdarybės įstaigas, kad 
prie kiekvienos bažnyčios ne
turtėliai galėtų atrasti reika
lingą pašalpų ir prieglaudų”.

J. E. arkivyskupas metro
politas J. Skvireckas 1927 m. 
kovo 7 d. nepaprastai svarbu 
ganytojišku raštu kviečia vi
sus tikinčius įstoti į organi
zuotų labdarybę.

Katalikų kongresai 1923 ir 
1927 metais priima nutari
mus visose parapijose steigti 
labdaringas draugijas, visoje 
Lietuvoje suderinti labdaringų 
draugijų veikimų, rūpintis pa
naikinti pavienių asmenų el- 
gct nvimų.

Labdaringų draugijų dar
bas, galima sakyti, buvo dir
bamas gana fupesti ilgai. Tūk- 
stanaiči našlaičių ir beturčių 
rado jose prieglaudų ir globų. 
Lietuvos vyriausybė įvertino 
privatų labdarybės darbų ir 
1924 metais sutiko našlaičių ir 
senelių globą pavesti priva
čioms ir savivaldybių labdarin 
gema įstaigoms. Gaunamomis 
aukomis ir vyriausybės pašal
pomis privačios labdaringos 
draugijos sugeba taupiau išsi
versti ir visu atsidėjimu ot-

GRAŽIAUSIA MOTINA IR SŪNŪS.

Ponia Ricliard O’Connor, 22 m. amžiaus, iš Dover, N. 
J., ir jos penkių metų sūnūs James Ricliard konteste pripa
žinti kaipo gražiausi Amerikos motina ir sūnūs: Teisėjais bu
vo: John Barrymore, F. Scott Fitzgerald ir Cornelius Van-
derbilt, Jr.

KELIONE Į ROMĄ.
(Tąsa)

Šv. Cecilijos bažnyčia. Pra
ėję kelias mažiau garsias ba
žnyčias, Šv. Cecilijos nedrįso- 
some neaplankyti. Šita bažny
čia perdirbta ir Šv. Cecilijos, 
turtingos rymietės, rūmų III 
šimt. pradžioje. Popiežius (Šv. 
Paschalis jų atnaujino ir per
nešė čia Šventosios Kūnų, ku
ris čia ilsisi didžiajam alto
riuje, tarp aukso ir 4> r angių 
akmenų, sidabriniame karste, 
drauge ^u kankiniais: Šv. Va-

pasiieiškusias katalikų drau
gijas reikia paminėti Šv. Vin
cento Pauliečio draugiją, Vai- flerijonu, jos sužadėtiniu, šv.
kelio Jėzaus draugiją ir ne
senai pradėjusia veikti, visas

✓
katalikų labdaringas draugi-

Tiburcijum, jo broliu ir kit. 
Priešais bažnyčių yra didelis 
kiemas, senovėje vadinamas

jas jungiančių “Karitas” są- atrium, papuoštas senoviška 
jungą.

Tokie yra katalikų labdary
bės praminti takai visame 
pasaulyje ir Lietuvoje.

Šiemet Lietuvos dalį ištiko 
nederlius. Mūsų vyskupai, 
žmonių vargus giliai atjausda- 
mi ir gailestingi, savo gany
tojišku laišku kreipėsi Į dva- 
siškijų ir tikinčiuosius, ragin
dami visus imtis rūpintis nuo 
nederliaus nukentėjusiais bro
liais. Susidariusis nukentčju- 
hiems nuo nederliam šelpti 
komitetas rado reikalo reikšti 
nepasitenkinimo dėl to vys
kupų rašto. Paviršutiniai į 
reikalų žiūrint spauda ryžosi 
u:.’ Įtarinėti be*, pašiepti...

Rimtai į dalyką žiūrint, ma 
h V. kad pa.' irųjų užmiršta- 
m?«- Krista1', labdarybės klau
simu duotas pamokymas: “te

marmurine vaza.

Gražus didysis altorius su 
gotišku baldaehimu, kuris pa

remtas baltojo ir juodojo ma-

pu' tavo kai io.;i nežino, kn

levo dešinicū daro”, ir neši
ni ..ii katal «<ų labdarybės «lii 
v<;e prami.i i takai.

Gera, kai pasikarščiavus 
pasiteirauta kur reikia ir pa
sitaisyta.

Musx dienomis beturčių ir 
nukentėjusių reikalaujančių 
išmaldos ir pašalpos yra labai 
daug, taigi reikia kuodaugiau- 
sia gailestingų širdžių juos 
sušelpti ir darbščių rankų tin
kamai labdarybę ir teikiamų 
išmaldų bei pašalpų tvarkyti.

Katalikai turi eiti nurody
tais ir pramintais labdarybės 
takais; kiekvieno gailestingas 
darbas yra geras ir naudin
gas tt

TUBBY

numetus nuo sosto karalių 
Tarkvinijų Superbų (510 m. 
pr. Kr.), kuris godžiai didin
damas javų sandelius užsitrau 
kė liaudies rūstybę.

Čia pat Šv. Baltramiejaus 
apaštalo bažnyčia pastatyta 
X šimt. sveikatos dievaičio 

Eskulapo maldyklos vietoje. 
Viduje 14 senoviškų Eskula
po maldyklos žulų, mozaikų ir 
freskų. Dar mus nori nuvesti 
viena gatve, kurioje yra per 
20 bažnyčių, nors pati gatvė 
teturi apie 800 mtr., bet mu
ms pasirodė, kad jau “smulk
menas” verčia studijuoti ir 
pareiškėme protestą. Pagelbė
jo, atvedė prie mūsų tramva
jaus “reservato” ir parva
žiavom vakarienės..

Saulei nusileidus, atsidaro

ištikrųjų yra. Tik daugiau 
prisižiūrėjęs pastebi nepapra
stą grandioziškumų.

Vatikano rūmai gavo prad
žių dar IV šimt.', tada jie bu
vo maži namai. Šv. Damazas 
I (39 popiežius, IV šimt.) jau 
gyveno šituose namuose šalia 
bazilikos, kurių pastatė Kon
stantinas Didysis toje,vietoje, 
kur buvo prikryžiuotas šv. Pe
tras. XII šimt. pop. Eugeni
jus III pastatė naujus Vati
kano rūmus, bet popiežiai čia 
negyveno iki XIV šimt. Tik 
sugrįžę iš Avinjono Vatikaną 
pasirenka nuolatine rezidenci
ja, ir nuo tada prasideda ti
krasis Vatikano rūmų puoši
mas ir didinimas. Dabar jie 
užima 55,000 mtr. plotą, ilgu 
mo turi 500 mtr., platumo

namų langai ir durys, ir kas i 200 mtr. su viršum, tai kelio
gyvas išsipila į gatvę. Pasi
rodo, kad visi tie, kurie die
nų slėpėsi nuo kaitros, mes 
trumfavom, nes atlaikėme die
nos karščius, nesušalome ir 
vakare, negi sėdėsi pavėsy 
tokius pinigus už kelią sumo
kėjęs, nėr kvailių. Tat po va-

---- -  karionės vėl į miestų: kas į
rmuro kolonomis, pastatytas krautuves, kas į restoranus, 
XIII šimt. Po altorium labai-kas gatvėje observuoja juoda- 
graži Šventosios statula iš a-Į kės italiukes, dar kiti į kipą
liabastro Stepono Madernos 
darbo, padaryta tokioje pozo
je, kokioje buvo rastas jos 
Kūnas. Presbiterijoj stovi se
noviškas marmurinis vyskupų 
sostas, absidoje gražios mo
zaikos. Nusileidžiame į kop-

— viskų reikia apžiūrėt. Mo
kam po 8 liras ir vidury. Te
atras didžiulis, puikiai įreng
tas, orkestras, kaip mūsų o- 
peros. Eina kronika, kažkokia 
fašistų jaunimo šventė, Muso
linį kalba. xUžpuola “šuns dai-

lyčių, kuri perdirbta iš rūmų nos,” merkiasi akys ir nelau- 
pirties, kurioje Šventoji buvo kę programos galo išeinam, 
uždaryta sudeginti. Tebėra- Vatikanas. Liepos 2 d. gau- 
taip pat akmuo, ant kurio Šv. name papigintus bilietus i 
Cecilija buvusi nukirsta, nes Vatikano muziejus ir galeri- 
karšti garai jai nieko neken- jas. Prisisegain piligrimo že-
kė. Šitoje koplyčioje vietomis 
tebėra mozaikos iš Šventosios

nkleli ir važiuojam. Iš Šv. Pe
tro aikštės reikia eiti kairėn

rūmų kambarių, freskų iš XII, p() zakristija, apeiti visų Šv. 
šimt., įžymus paveikslas Gui- j Petro baziliką, paskui pagal
do Reni darbo ir kitų vertin
gų liekanų. Čia pat stovi vie
nuolynas Šv. Benedikto įsta
tų seserų, > joms atiduodami 
maitinti pašvęsti avinėliai, iš 
kurių vilnų yra daromi palli- 
jai, patrijarchų ir arkivysku
pų valdžios ženklas. Jie var
tojami tik per iškilmingąsias 
pamaldas ir surišti su asme
niu, todėl metropolitai su juo 
ir laidojami, nes kitam per
duoti negalima. Tik Romos

Patriarchas—Šv. Tėvas savo 
aukščiausios valdžios išreiški
mui dėvi jį visur ir visuomet.

Einame seniausiu Romoje 
tiltu, kuris statytas L. Fabri- 
cija.u3 62 m. pr. Kristų. Jis 
jungia Tiberio salų su abiem 
jo krantais ir dabar vadina
mas ponte Quattro Capi (4 
gatvių). Pagal padavimų, ši
ta sala pasidariusi nuo liau
dies sumestų javų Tiberin, kai

išilginę rūmų sienų.
Ties bazilikos kampu, kur

yra vartai o viršuj koridorius 
i zakristiją, stovi popiežiaus 
gvardijos sienos sargybiniai 
su šautuvais, o iš kitos pusės 
Italijos kareiviai. Mat šv. Pe
tro aikštė nors juridiškai yra 
popiežiaus valstybės dalis, 
bet kadangi čia eina tramva
jų linijos, čia autobusų sto
tys ir miestui būtų labai sun
ku be šitos aikštės, tat popie
žius leidžia ir Italijai naudo
tis, ir užtat tikroji siena pra
sideda nuo bazilikos. Tik apė
jęs aplink gali suprasti Baž
nyčių Motinos didumą. Ji u- 
žima 15,169 kvadratinių met
rų plotą, ilgumo 21l1/2 mtr., 
platumo 137]A mtr., aukštumo 
(su kopula) 138 mtr., bet ne
paprasta visų dalių harmoni
ja iškart apgauna, ir ji neat
rodo tokia milžiniška, kokia

Spider is Always Eutting ln.
GOSH, US A BOT 
DAY - IMISH l 

HAD TEMCEMTS 
'TO SĖT A COLD , 

- ICC CREAM SODAI
G

I IM1SR I 
HAD Ten CEMTS 
SO I COOLD 

GETĄ1CECREM
SODA!

lika sujungtų rūmų su 20-čia 
kiemų ir apie 11,000 kamba
rių, salių, galerijų, koplyčių.

Popiežius teužima tik kelia 
kambarius antrame aukšte 
nuo šv. Petro aikštės. Kituo
se tarnai, gvardija — viso 
Vatikano rūmuose gyvena a- 
pie 2,000 žmonių. Kardinolų 
Vatikane gyvena tik keli, o 
kiti mieste ir pasaulyje. Di
džiausią rūmų dali užima tu
rtingiausi pasauly muziejai, 
galerijos, biblioteka.

Pavaikščioję kelias valan
das po šitą didžiausią ir tur
tingiausią pasauly muziejų, 
po puikias sales išpuoštas mo 
zaikomis, po ilgas puikių pa
veikslų, skulptūrų galerijas 

įsitikiname kad iš tikrųjų gal 
lengviau būtų išpasakoti ko 
čia nėra, taip daug visokių 
meno ir kultūros retenybių. 
Ypatingai atidžiai žiflrinėjo- 

me vieną skyrių, kuriame iš
statyta daug brangių dovanų

įvairių karalių, kunigaikščių, 
tautų, miestų ir pan. Čia daug 
niatytinių dailės dalykų: bro
nzos ir marmuro statulų, va
zų, mišiolų, daugiausia dova
notų Pijaus IX ir Leono XIII 
jubiliejų proga. Nepaprastai 
graži malachito vaza, rusų 
caro Mikalojaus I dovana, la
bai brangus mišiolas austrų 
ciesoriaus Pranciškaus Juoza
po dovana... Yra čia ir lietu
vių dovanų: graži bronzinė 
Rimšos skulptūra, patalpinta 
stiklinėj spintelėj ir pastaty
ta prieš lenkų dovanų — di
delę knygų.

Nemažiau įdomivomės Ai- 
gipto skyriumi. Jame daug 
puikių, nuostabiai gražiai iš
silaikiusių žmonių ir gyvulių 
mumijų, ieroglifų, indų, figū
rų — visa tai Romos valdovų 
pargabenta iš Aigipto. Vieno
je salėje, vad. galleria dei 
Candelabri nuo puikių mar
muro kandeliabrų, yra įžy
maus L. Seitz geriausias pa
veikslas, vaizduojantis Šv. 
Tomų Akvinietį, perduotį Ba
žnyčiai Aristotelio filosofijų.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGA”.

NAUJI R AD10&

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8 P B C I A L I 8 T A 8
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pu tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį- Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jusi) kas 
turas kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata po pilno liegiami
navimo. Jąs sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitą daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Sccpe — Raggi. 
X-Hay Roentgeno Aparatas lr vl- 
stėkas bakterlologlfikas egsamlna- 
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jusi) sveikata 
Ir gyvumas sugryS jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio. Carnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Mrdlea. reumatls- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą. Islkerėjuslą. 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatidėlloklt neatėle pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
RPECIALI8TA8 

In ėjimas Rūmai 1011 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti Btate Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S IU T 

Nedėliomis nuo 10 ryto IU 1 
po pietų.

R . C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola 44

S11O
R. C. A. Radiola 66

i LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

I JOS. F. BUDRIA,
1

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705
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LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE
Kl* 1 ml i

CHICAGO HEIGHTS, HL

nei. Ten buvo prisirinkę gar
bingų svečių, kuriems demon
stravo parsivežtus iš Ainėri 
kos paveikslus. Sako, ameri
koniški paveikslai jiems labai 
patikę.

.Kitų vakarų rodęs “Pava; 
sarininkų” salėj, kurioje ir-gi 
susirinko, inteligentijos ir žy
mių ponų. Salė buvo pilna, net 
vietų truko. Visi grožėjosi 
tvarkingu paveikslų nuėmimu 

Gi dienos metu traukia 
naujas filmas, renka medžia
gų, kurių atsivež Amerikon. 
,Sako, tik dvi dienį pabuvęs

Paskui buriu visi važiuos į 
“MunicipaJ Pier”.

Kelionė laivu bus labai suirt 
gi. Orkestrą grieš ir bus ga 
Įima visiems pasišokti. Be to, 
su senaisiais pažįstama.5s Ims 
galima pasidžiaugti, pasikal
bėti. Miehigan City, Ind., yra 
ežero pakrante se. Vieta lat’ii 
graži. Galima bus ir pasknan- 
dyti.

Kviečiame visus alumnus 
(-es) dalyvauti šitame išva
žiavime. Atsiveskite su savimi 
ir savo draugus, arba drauges.

Bilietas — $1.75 asmenim 
Jų iš anksto galima nusipirk
ti valdyboj.

R?,p.

TITANIA’

skaitlingas. Atsilankė daug 
atstovių iš visų skyrių. Atvi

BAZARAS.grūmėsi pri© stalelių, ar tai 
kortomis lošdami, ar tai kau
lelius mėtydami su seneshiai- Dįevo Apveizdos Parap. — panke ir gerb. kun. Pranciškus 

siais ir lenktyniavo gauti kuo- Aštuoniolikiečiai, užbaigę va jStrakauskas, iš Lowel, Mass., 
geriausių “praizų”. Dovanų saros parapijos pramogas, pra W BftVO mamyte. Jis yra di- 

Dabar lųikas pradėti baza- buvo daug ir įvairių, kurias dėjo smarkiai rengtis prie ru- • delis prietelius ir sesučių Te
surinko p. Venckienė ir j). Ge- Į (’cns bazaro. Pirmoji P. Šv.

pulionienė. Gražių dovanų at- Ražančavos draugija nutarė 
nešė p. Abramavičienė ir p.1 dalyvauti bazare ir turėti sa- 
Tiškevičienė. Visiems dar-jvo skyrių, kuris bus tikrai 
buotojams (-joms), aukoto- turtingas. Penktadienio vaka- 
jams(-joms) ir atsilankiusiems re po šv. Teresės pamaldi) 
reikia nuoširdžiai padėkoti. bazaro reiktde įvyks parapi- 

Girdėjau, Roselande mano jos komiteto ir draugijų at- 
susitverti “busterių” kuopa, stovų susirinkimas. Susirinki- 
kuri materialiai padėtų mus !me žada buti “surprizų”. Lau 

katalikiškai jaunuomenei už- kiama skaitlingo atsilankymo, 
siiinti sportu. Svetimtaučiai

Sv. Kazimiero parapijos baza
ras.

rų. Vėliau bus tamsu ir šalta. 
Žemės ašis nėra stati, kaip sau 
line linija, alė pašliauni. Dėl
to nelygios yra ir dienos ir 
naktys, ir yra žiema ir vasary, 
ruduo ir pavasaris.

Šiaurinis žemės ašigalis bir
želio 21 dienų nuo saulės li
nijos esti 23*/2 laipsnius švie
sioje žemės pusėje; pietinis 
žemės ašigalis yra 23^2 laips
nius tamsioje pusėje; šiauri-

mejas.
Gerb. svečias prabilo ke

liais nuoširdžiais žodžiais į 
rėmėjas* linkėjo sėkmingai ir 
toliau darbuotis Vienuolyno 
naudai.

Mokyklos atidarymas.

Parapijos mokyklos: aukš-
nis žemės ašigalis gruodžio panašių ratelių jau nuo senai 
mėnesio 21 dienų yra 23V2 laip Turi ir jaunuomenę palaiko 
snius tamsioje žemės pusėje; savo globoj. Gražus tai suma- tesnėji ir pradinė atuįaro- 
pietinis žemės ašigalis yra nymas ir lauksime jo realiza- nios rugsėjo 3 d. Gerb. klebo- 
231/2 laipsnius šviesioje žemės vimo. Jaunieji geradariams no rupesniu jau baigiama at- 

pusėje.
Rugsėjo mėnuo čia pat. šia

bus labai dėkingi.
Nesenai sugrįžo iš atostogų (taip, kad malonu net pasižiu 

niė mėnesyje sulauksime Lq- klierikas S. Jonelis. Gyvena rėti. Ypač kreipiama dėmesio 
ninox, t. y. sidyginimų dienos pas savo motinėlę. Ketina va- t komercijos mokyklų, kuri jau 

VifpTins tnnnnės. žiuot atlankyti savo gimines, treti metai .kaip tapo įkurta.
su naktimi. Dienos trumpės, 
naktys ilgės. Saulutės šviesos 
mažiau begausime.

Kieme lapijų apšviesim sa
vo dirbtina šviesa, oro kie
me neapšildysim. Vėliau bus 
ir tamsu ir šalta.

Dazarų turim turėti. Skolos 
turime dešimt tūkstančių.
Skola ne rona — pati neuž- 
gys. Kiek bazarų turėjome, ciškietės 
pelningi visi buvo. Šiame ba- išmokino

atlankyti savo gimines.
A. Gorainius.

BRADDOCK, PA.
40 vai. atlaidai.

Seka komisijos raportai iš 
Centro pikniko. Visi skyriai1 Palangoj ir netekę nei pasi- 
pasidarbavo, kiek galėdami, maudyti, bet vėl turėjęs leistis 
kad tik daugiau padarius nau į provincijų su svarbiu dar- 
dos Vienuolynui. Pirmas sky- bu,, nes vasara baigiasi, o dar- 
rius pasižymi darbštuiųų ir bo daug.
narių skaitlingumu.

Jau turi virš šimtų narių, 
įr da eina naujų narių priraši- • 
nėjimas. ’

Darbščios rėmėjos deda vi-

Rugsėjo 18 d. turi būtinai 
grįžti Amerikon. Rašo, kad 
vasara buvus nepaprastai gra- 

derlinga. Neperšalta, lie-zi
i taus užtektinai. Viskas pui-

inaujinti mokyklos kambariai sų sielų, kad tapti pavyzdžiu1. . . . . ... • , .
... , , .v kiai augo, įei tik ruduo bus

Baigi (įsiems pradžios mokyklų 
netenka dabar ieškoti kjmer- 
eijos kurso kur kitur, bet la
bai prieinamomis sųlvgomis 
įgali naudotis savo parapijos
įstaiga. Priimami mokiniai ir 

21 it 22 d. buvo; iš kitų parapijų, kur komer
cijos kurso nesama. Lietuvių 

Prieš atlaidus seserys Pran- jaunimui nereikia lankyti ai- 
daug pasidarbavo: Įlenkų ir kitų tautų mo-

___  vaikelius gražios į kyklų, kuomet yra musų lietu-
zare tikime padaryti apie procesijos ir pačios dalyvavo viška. Parodykime daugiau 
penkiolikg. šimtelių. Kad taip taipogi gyvomis gėlėmis iš- tautinio susipratimo, 
pavyktų, skolos sumažintume, 'puošė altorius, net malonu bu-k Grįžta jį Sabonis.

Musų ŠV. Kazimiero parapi- -vo žiūrėti.
v 1 - • Girdėjome, kad p. Sabonis,

parapijos Vargonininkas, jau 
grjžta šių savaitę iš Lietuvos. 
Jis aplankė savo senus tėve
lius, draugus ir pažįstamus. 
Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad keliose vietose koncertavo 
su dideliu pasisekimu, šį uni

kitiems skyriams. Matyt, kad 
ir kiti skyriai nepasiduoda, 
konkuruoja, kad neapsileisti 
pirmųjam.
. Pasibaigus skyrių rapor
tams, pasirodė, kad pelno, lie
ka $903.54. Tikimasi, kad se
kantį mėnesį bus dapildyta 
iki tūkstančio.

Atsilankius p Mickienė iš

i palankus visam derliui nuim
ti.

Rašt.

P-lė Cliarlotte H. Fritz iš 
Spring Lake, N. J., Asbury 
Park nacionaliam kūdikių pa
rade išrinkta kaipo “kunigaik 
štytė Titania XXXVIII.” Ji 
yra jojimo ir plaukimo eks
pertė ir gera dainininkė.

be jokios pramogos. Tai ir 
rengia “Grand Boat Excur- 
sion” į Miehigan City, India
na, sekmadienyje, rugp. 1 d. 
Visi susirinks trečiame moky
klos kambaryje ryto 8:30 vai.
.— - /i ‘ . i ■ . —i .

Spaudos reikšmė.

Pirmas vagis: Gerai dabar 
pasižiūrėkime, kų šių-naktį pa
vogėme.

Antras vagis: Dabar esu la
bai nuvargęs. Rytoj laikraš
čiuose pasiskaitysim ir žino
sim.

Rugp. 20,
40 valandų atlaidai.

jos bazaras prasidės sekma-j I atlaidus atsilankė daugi 
dieny, rūgs. 1 dienų, pirmų kunigų, kurie sakė gražus pa- ’ 

valandų po pietų, parapijos mokslus, klausė išpažinčių ry- 
kieme. Bazaras bus visuose : tais ir vakarais. Visiems buvo 

sekmadieniuose ir pet “U- gera proga pasinaudoti Dievo 
bor Day”. ' (malonėmis.

Kviečiame iš visur visus liroj Žmonių per visas tris die- 
lius lietuvius į Šv. Kazimiero\nas pilnutėlė buvo bažnyčia,, 

parapijos bazarų.
Bėgilns.

* ROSELAND, HL
- - ■ - ■>

Karnavalas — Bazaras.

Kun. klebi J. Paškausko 
rupesniu, nuo rugp. 29 d. iki 
rūgs. 8 d. Visų Šventų para
pijos mokyklos kieme bus kar 
navalas — bazaras.

Pernai panaši jauniems ir 
seniems pramoga yra davusi 
nemaža pelno. Tikimasi to pa
siekti ir šįmet, juoba, kad šv.
Onos dr-ja ir Akademijos Rė
mėjos mano turėti savo “bū
das”, savo daiktus sukolek- 
tuotus ir bendromis jėgomis 
remti parapijos reikalus. Dir
ba kun. klebonas, komitetas ir 
kiti darbuotoju5, todėl prašo- 
ma visų parapijonų ir mtip
geros valios lietuvių neapleis’! Kun. F. Kudirka 

progo* ir atsilankyti į ruoši •.- 
nių pramogų. Bus įvairių kau
lų, išlaimėjimų, pav. fisgat- 
monija, radio ir t. t. Atsilan
kydami turėsite progos ir pa
tys savo laimę išmėginti. To
dėl laukiame!

ne tik vieni bradokiečiei lan-;ncs> ,m,s« bažnyėicje jį pava
lei, bet ir S apielinkių kolo- !dav“ “rtist“y kuris

nijų daugybė dalyvavo.
Malonų mums, bradokie- 

čiams, kad turim labai darbš
tų vadovų, kuris nenuilstan
čiai rupinas musu gerove ir 
bažnyčios reikalais.

Už tai mes, parapijonys,1 
savo gerbiamam klebonui kun. I 

V. T. Abromaičiui reiškiam1 
širdingų ačių.

L. K.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Praeitoj korespondencijoj 
A. Gorainius skaitytojų ne
apvylė. Neabejodamas spėjo, 
kad Akademijos Rėmėjos pu- 
darys parrtpijai puikaus pel
no. Taip ir įvyko. Į “bunco

2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
• t

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

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

J. Dimša
3221 Lime Street.

M. šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei-

PI GAMMA SIGMA 
ALUMNAI.

Dievo Apveizdos Par. —
Vasarai baigianties, ir para-
pijos alinimai nenori pasilikti

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
■ ' V

Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
Užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tar
ta. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

X >

•au ketina už kelių dienų ap
leisti Chicagų.

• •
Kur Vyčių Naujokas?

Jau ilgokų laikų nesimato 
ir nesigirdi Vyčių Naujoko, 
ktiris dažnai teikdavo žinių 
“Draugo” skaitytojams iš pa
rapijos ir jaunimo gyvenimo. 
Kai kas sako, kad Naujokas 
patapo senu Vyčiu ir todėl 
pasikėlė į puikybę. Bet tai ne
tiesa, nes radio stotis reika
linga taisymo. Kad tik grei
čiau tas taisymas pasibaigtų. 
Laukiame.

Aštuoniolikietis.

Minės Wel, Pa., sveikino rė
mėjas ir raportavo apie jų sky 
rio veikimų. Kaip pas mus,' 
taip ir kitur, sakė, visos ne-• 
nuilstamai darbuojasi sesučių 
naudai. Malonų yra dalyvauti, I 
ir darbuotis tėn, kur vienybė 
viešpatauja.

Garbė yra, kad A. R. orga- į 

nizacija viena pavyzdingiau- i 
šių lietuvių tarpe Amerikoje. j

Sektinas pavyzdis kitoms or 
gatiizacijoms.

Pirmiuinkė p. Nausėdienė 
ragina pradėti naujų narių 
vajų, kuris prasidės rūgs.

d- ; i
Jaunaniečių rėmėjų vųjus. 

prasidės tuoj po Naujų Metų. i
Ponia Reikauskienė, viėė-1 

pirm., kviete rėmėjas ' daly-! 

vnuti R. K. Federacijos -- 
Kongrėsė. ,

Baigiant susirinkimų Moti- į 

na Maria dėkojo rėmėjoms už t 
sėkmingų pasidarbavimų. Se
selės visuomet atmena rėmėjas 
savo maldose pas Aukščiausių- 
jj. Sus-mas baigtas malda.

Z-
Po palaiminimo koplyčioj 

seselės vaišino rėmėjas ska-' 
niu lemonadu ir pyragaičiais. ■

Korespondentė.

Laiškas iš Lietuvos.

IŠ AK. RĖMĖJŲ DARBUO
TĖS.

Rugp. 18 d. įvyko Šv. Ka
zimiero A. R. Centro susirin
kimas, kuris buvo nepaprastai

P. Jonas R. Milius prisiuntė 
laiškų Liet. Filmų B-Vės val
dybai, kuriame pažymi savo 
darbuotės eigų. Buvo nuvykęs I 
Palangon pas p. Prezidentų, 15 
kur buvo pakviestas vakarie-

GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
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 lr greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUR. CO.
-Z ’ v

2334 So. Oakley Avenne, Chicago, 111
TELEFONAS: ftOOSfeVELt 7791

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

party” publikos susirinko ne- ;kMais kreiptis į Valdyba arba 
maža. Jaunieji, taudonuodarni agitatorius.

ilsiną the Family- He could unjetstand whni tufe slxiy-live cents were toj but- Flsher
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IŠVAŽIAVIMAS Į EARMĄ.

Darbo Diena, rugsėjo 2 d. 
jau netoli. Visose Cbicagos lie
tuvių kolonijose eina skubus 
prisirengimas prie išvažiavi
mo į Marijonų Farmų

sudarę pienus gražiai pasiro

dyti.
Tov»n of Lake’o Marijonų 

Rėmėjų skyrius bando gauti 
Irokų Adomo Stugio ir dide
liu buriu nuvykti į Farmų. 
Visais reikalais kreipkitės 
pas p-nus Sudeikius, 4509 S.Bridgeporte išvažiavimo į 

Farmų rengia pjiai Naug- Paulina ir krautuvėj pas K.
žemiai turės Antano Tiekaus Kavalčika 4537 S. Paulina.,

1 ' *
iš Brighton Parko didžiulį tro tel. Yards 5812.
kų, kurs stovės prie p-nų Gu-1 Dievo Apveizdos parapijoj | 

dų krautuvės, 901 W. 33 St. į Marijonų Farmų važiavimu 
Visais reikalais kreiptis pas rūpinasi Ona Budvitienė. Su 
Naugžemiuš, 3202 Auburn visais reikalais kreipkitės į jų. 
Avė., Yards 7323. Į Cieeriečiai neatsiliks nuo

Marąuette Parke organizuo- išvažiavimo į Farmų ir jie ti- 
jasi didelis būrys žmonių, ku- kiši subytinti visas kolonijas 
riuos nuveš su savo dideliu tro skaičiumi ir biznio padarymu, 
ku Alex Ališauskis. Visi Mar-1 Jų vadais yra A. J. Janušaus- 

quetteparkieeiai registruokitės kas, 1301 So. 50 Ct., ir J. Moc- 
pas A. Ališauskį, 7126 So. Ro- Skus. Jiedu pasikvietė į talkų 
ckvvell arba per tel. Republic ! ir žemaičių chorų.
5099. | Melrose Parke . mobilizuoja

Brighton Parke veikliai (lai gurius J. Žvirblis Ir Antanas 

buojasi Marijonų Rėmėjų 35 ! Jonea. Ten yra Marijonų Re- 
skyr. To skyriaus suorgani-1 mėjų 1 skyrius ir labai veik- 
zuotus burius gabens su savo1 lūs. Jie atvyks į Farmų su 

brokais Antanas Norkus, Jo- savo orkestrą.
nas Deringis, Juozas Mani kas 
ir kiti.

North Sidės Marijonų Rė
mėjų skyrius neatsilieka nuo 
kitų ir nemažas būrys atvyks

Roselande važiavimo į Far
mų vadas yra M. Šlikas, o W. 
Pullrnane Z. Gedvilas. Teko 
girdėti, kad iš So. Chieagos, 
Chicago Heights ir iš kitų ap-

i Farmų Jie jau senai turi linkinių miestukų ketina vyk- 

=1’ ti aplankyti Marijonų Farmų

ADVOKATAI:

A. A. OLIS

H i

ADVOKATAS
11 So. La Salio St., Room 2001 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 
rate .. __  %

ET’3241 SO.
TeL Vlctorjr 0562 

7-9 v. v. apart Panedėllo tr 
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Baffdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
TelephMM Roosevelt 9020 

Rame: 8 IU • ryte TeL Repub. 0200

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

.Valandos 9 lyto, iki 8:00 va
kare. Seredanus ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iM 6. •

ir lietuvių Bernaičių Kolegijų.
Visų kolonijų trokai suva

žiuos į West Sidę prie Auš
ros Vartų par. bažnyčios, iš 
kur sykiu vyks į Farmų. Yra 
prašoma, kad visų kolonijų 
trokai jau 9 vai. ryte butų 
West Sidėj. Visiems suvažia
vus be atidėliojimo trokai su 
būriais linksmų piknikierių 
ir savais muzikantais leisis į 
Farmų.

Norintieji vykti i Farmų 
traukiniais gali atvažiuoti 
pirmadienio ryte į West Sidę 
ir iš čia su vadais papiginta 
kaina galės Vykti į Farmų pa 
togiausiu traukiniu.

Marijonų Farma yra įdomi I, 
ir smagi vieta. Visi svetingai 
bus priimti. Visiems bus ma
lonu praleisti poilsio dienų. 
Be to bežaizdami ir besibo- 
vindami paremsite lietuvių 
bernaičių kolegijų.
, Marijonų Farmoj šeimi
ninkės jau ruošiasi prie suti
kimo skaitlingos publikos 
Darbo Dienoj rugsėjo 2 d. Vie
tinės šeimininkės p-lė Juli
jona Poškaitė ir Jozefina Ky- 
bartaitė bus vedėjos visų vai
šių.

Rengimo Komisija.

Jonas Feravičius 
Vincas Danta 
Antanas Pikčeliunas 
Viktorrs Šlapikas 
Antai a s Tebelskis 
Vincas Mažeika 
Jonas Raščiukas 
J. Cepauskas
J. Rupšlaukis
Alex Dargvainis 
Ignas Paurazas 
Kaz. Kamauskis 
Petras Bučiunas 
Ben. Samis 
Vertelka & Bartkienė 
Nik. Abaravičius 
Ant. Bučiunas
Nik. Klimas 
James Januška
K. Stankus
Aptiekorius K. Jonaitis 
Aptiekorius S. Prichodskis

Duonkepiai.
Kazimieras Marozas 
Martinas Kavaliauskas 
B. Janušas

Geležinių daiktų biznieriai.
Vincas Paukštis 
Jonas Deringis
J. H. Biczkus

Siuvėjai.
Jonas Eurkaitis 
Antanas Lukošius 
Antanas Jušas 
Feliksas Pieža

Ice creaminės 
ir grocemes.

Veronika Gečienė
K. ir F. Šatai 
Magd. Sirunienė 
Ant. Vilkas
J. Gaidauskas

Barbens
V. Vaičiekauskas

• -Saldainių agentas.
K. Vertelka

Real estatininkas.
P. Šmitas

Gazolino pardavėjas
Jonas Baltutis.

Jer.
Kontraktorius

Baltik&uskis

; skelbia ir juos visuomenei pa- tiems metams pramatomas į 
'rodo ir visiems pataria savo fc» layijos narius.
reikalais į juos kreiptis.

KOLONIJŲ KOMISIJŲ 
DARBUOTE.

“Draugo” rudeniniam pik
nikui įvairiose kolonijose bu
vo susitvėrę komisijos, kurios 
saviškių tarpe Veikė del pik
niko pasisekimo. Tų komisijų 
darbuotė atnešė daug naudos.

Iš ciceriečių Povilas Putri 
i mas daug rūpinosi, kad cice-.
1 riečiai piknike gražiai pasiro-

ži

į Town of Lake — Kaz. Bū
ras dėjo visas pastangas, kad J 
tik “Draugo” piknikas pasi- 

' sektų kuogeriausia.
Į West Sidės komisijai ge
niausia pavyko daug dovanų 
'gauti. Pirmoj vietoj stovi Nik.J

'Vest Pullmanc pasidarbavo 
Zigm. Gedvilas, o Melrose 
Parke — J. Žvirblis.

Dievo Apveizdos par. pasi
darbavo Juozas Puplesis, Ma
rijona Ereminaitė, Antanas 
Grišius ir kiti.

Telefonas Boulevard 1989

DL S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 2 

dieną. Ir 6:20 iki 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. IU.

Remkite tuos Profesionalui 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.

ee. tel. Van Buren 6828

DL T. DUNDULIS

Ree. Tel. Midway 6612

DL R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-0241 
Valandos; F iki 4 p. p. Panedėliais 

ir Ketvergais vakare

GYDYTOJAS «
Saite 222 1672

Tel. Brunsvrlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. 
kaędltn. Nedėliomis nuo 1 lfcl I vaL 
po pietų.

j Kariavičius, Juoz. Dabravals- 
įkis, Jonas Atraškevičius ir 
'Jonas Mgtųževičius.

Marąuette Parke kontrakto-
z

rius Gricius buvo labai bu- 
sy, tai darbuotėj del “Drau
go” pikniko labo jį pavadavo 
realestatininkas AJ. Dargis ir 
Petras Gailius.

Brighton Parke labai atsižy
mėjo K. Gubista ir K. Anu
žis ir kiti.

North Sidės komisija pasi
rodė labai gražiai — visi pas
kirti nariai stojo darban. Vin
cas Nausėda savo dovanas at
siuntė tiesiog į piknikų.

Boselande atsižymėjo komi- 
j sijos narys [Vincas Kaušila, 
.tabako ir cigaretų ir įvairių 
jl»tkiidščių pardavėja', 19 E. 
.107 st.

Taipgi gražių dovanų sutei
kė Dažnokas, savininkas di
dėlės drabužių krautuvės, 

,30707 So. Michigm avė. Ki-

Ofleo Tel. Canal 2112
Namų Tel. Lafayette 2218

NAUJOS MUZIKOS
V. X. MEDONIO

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA :
8133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

<504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

I vak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-6 po 
i piet: Utarn. Ir Subat. Nuo S-9 vąk. 
Šventadieniais pagal sutartina. /

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St ' 

Tel. Canal 2830
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

DL L L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HAIBTED STREET
MAMAI:

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

Tel. Hemlock 8121

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 •

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlloj 10-12

Ofiso TeL Victory 6892 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. V. S. NARYAUCKAS DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2485 West 89 Street 
VaL: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—2 

v. v. Nedėlloj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
Šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Canal 6764 Vlrglnla 0380

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligų 
vyrų, moterų ir vąikų

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

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

Ofisas 8102 So. Halsted St. Chicago 
arti 31st Street

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

Tel. Wenlworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Lafayette 5791

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. IUEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2261 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: <640 So. Maplevvood 

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

Nedėljoj: 10 — 12 ryto

(Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6662

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgai!

.1 Jlltif

OPTEMITRISTAI
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki B po pietų

2 Iki 8:22 vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

, JOSEPH J. GRISH
(Juozą* J. Grišius)

4631 Š. AshlancT kve. (2 lubos)

Telef. Baulevard 2100 '
RESIDENCIJA:

(613 So. Rockwell Street 
Telef. Mtpublic 0721

J, P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 2:20 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 026

Tel. Franklin 4177 
Nuo 2 Iki 9 vakare 

22 B. 107 St., Kamp. Mlehlgan Ava. 
Tel. Pullman 6960

BIZNIERIAI, PARIMUSIE
JI RUDENINĮ “ DRAU

GO M PIKNIKĄ.

Telephone Central 6026

Brighton Park.
Šios kolonijos lietuviai šau

niai parėmė “Draugo” rude
ninį piknikų. L. Vyčių 36 kp. 
orkestrą, vadovaujant p-nui 
Simučiui, patenkino visus šo
kių mėgėjus. Apaštalystės 
Maldos dr-jos nariai vedė res
toranų ir puikiai savo užduo
tį atliko.

Šios kolonijos biznieriai šau

KITŲ KOLONIJŲ RĖMĖJAI

Town of Lake
Kazimieras Būras 
Frank Urbelis 
Vincas Urbanas 
Antanas Dervin 
Wm. J. Kareiva

Marąuette Park.
M. Miniat
Juoz. & Jonas Matkai 
Povilas Balčiūnas 
Jurgis Brazauskas 
Kaz. Gurskis * .
Alex Ališauskas 
Metropolitan Wet Wasb 

Laundry.

West Side.
K. Marozas, restorano sav 
Jonas M i knis
•Vincas & Ant. Vaitkevičiai 
Ona & Francis Vistort 
Jonas Martinkus 
Jonas Atraškevičius H

North Side.
Vincas Nausėda S

Roseland
V. Kaušila ,,
P. Paznokas

Bridgeport
Bridgeport Clothing Co. 
Šiemet per abu pikniku

Kų tik iš spaudos išėjo se- 
j kante ji veikalą:
1. Viltis, Mišram Chorui 20c.
2. Tėve mūsų (Pater Noster)

20c.
3. Sveika Marija (Avė Maria)

20c.
Virš minėtus .veikalus gali

ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Hl.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

OFISAI:
1446 S. 49 CL 2924 VZashington 
10-12, 3-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
DR. CHARLES SEGAL-

Perkėlė

Gydytojas Ir Chirurgas

ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Motorų ir Vyrų Ligą 
Susitarus ' Vai.: ryto nuo 12—12 nuo 2__ 4 po

Nedėliomis

LVO

F. W, CHERNAUCKAS jniui prisidėjo prie pikniko pa-'“Draugas” susilaukė virš 300 1 
1 * sisekimo. Šie bučeriai prisidė- trėmėjų biznierių. Užtat nei

jo dovanomis ir darbu: [vienais metais “Draugo” pik-

Jonas Zopaltas įnikai nebuvo taip pelningi,
Antanas Stankus kaip šiemet.

’l
ADVOKATAS

114 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak. 
Lecal Office: 1900 So. Union 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai, nuo 6 iki 9 vaL vak.

Avė.
Petras Sacauskis ‘ Draugas ” savo rėmėjus

'T'H E RE is no 
good rtason 

n>hy yottr dtaltr 
should offer you 
tome t h ing clse 
tohenyouaskfar

LARVEX
apsaugo

* DRABUŽIUS

Makšty man Larvcz:
Apsaugo nuo kandžių ne- 

sk&lblamus drabužius, kau
rus, rakandus.

Plovimą^ Larvczu:
Apsaugo 'nuo kandžių 

plaunamus vilnonius.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjime, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuhta- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataraatus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel, Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

***■ SSTIl Y’gussin
Lietuvis Dentistas 

16T9 MILWAUKEB AVENUE
Valandos. 2-12. 1-1, 6-2:26

Ir trečiadieniais
susitarimą.

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 2218

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 

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

Reei >221 S. WALLACE STREET

DENTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 6222

DL G. L BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakaro

pietų: 7—2:20 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2886

Tel. Boulevard 1401

DL V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4

7—9 vakare
P- P.

, DL HERZMAN
.J

IS RU SIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 28 

metus kaipo patyręs gydytojas, okl- 
rurgas tr akušeris.

Gydo stalgias ir chroniška* Il
gas vyrų. moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo lt — 12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal tllO Rez. So. Phors 
2238, arba Randolph 6800.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 12 St I aukMas

Pastebėklt mano Iškabas 
Valandos nuo 2:80 ryto iki 8:28 va-

foradomls nuo 2:22 Iki 1* V. 
Nedėliomis nėra 
valandų. Room 8.
Phone Canal 2882

L

Tel. Lafayetta <822

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

DR. MAURICE’KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo M 11<> 1 - dieną U 
Nuo 7 Iki 9 vakare. *
Nuo 10 Iki 12 dieną a
Nuo 2 iki S po pietų,

\



C H t C A G O J E

Žinių Žinelės
X Garnys besidarbuo

damas ant Town of Lake ne
aplenkė nei p-no Wm. J. Ka
reivos šeimynos. P-nas Garnys 
p-nų Kareivų šeimynų padidi
no sunumi. P-ni Kareivienė 
randasi šv. Kryžiaus ligoni
nėj. P-nas Kareiva turi dide
lę valgomųjų daiktų wholesale 
ir išvežioja orderius šviežių 
kiaušinių, sviesto ir visokių 
rųšių sūrių. Visiems manda
giai patarnauja ir reikale pa-

remia parapijų bazarus, pikni
kus ir kitokius naudingus pa
rengimus.

X Antanas Buchas, real es- 
tatininkas iš Riverside, pa
ėmęs porų “Draugo” pikniko 
tikietų užmokėjo $5.00. Ignas 
Gudelis iš Pennsylvanijos, 
“Draugo” skaitytojas, už 
“Draugo” pikniko tikietų pri 
siuntė $5.00. Keletas svetim
taučių kompanijų, kaip Lalla 
Co. ir kitos, atsiųptė po do- 
larinę, S. Gasparaitis $2.00.

,WEST SIDE RADIO.

grąžinkite TlkiĖTns.
£

Kurie turite Federacijos 
Kongreso vakarų tikietus ar 
pinigus, malonėkite kuogrei- 
ciausia grąžinti Komisijos pir
mininkui kun. Vaičiūnui, 1515 
So. 50tli Avė. Cicero, 111., arba 
Adelei Rubliauskaitė!, 1305 S. 
Komensky St. Chicago III.

Kongreso Rengimo Kcm.

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar 
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tet Boulevard 3201

t i kas metas po visų tonų an
glių ir t. t., jeigu musų lietu
vių parapijose butų daug .taip 
uiųstančių, tai nebesunkus bu
tų parapi jonams jų išlaikymas.

X Šiandienų Vyčių 24 kp. 
Aušros Vartų svetainėje vaka
re susirinkimas, kuriame bus 
duotas iš Federacijos 19 Sel
ino raportas. •

X Ryt Aušros Vartų mo
kykloje vakare 7:30 vai. mė-

4
Tiesinė konferencija.

X Ryt vakare 8:00 vai. Auš
ros Vartų svetainėje parapi
jos draugijų Federacijos 19

X Pranciškus ir Stanislava 
Balčiūnai pereitų nedėlių mi
nėjo savo šeimyninio gyveni
mo penkiolikos metų sukaktu
ves. Anksti rytų Aušros Var
tų bažnyčioje gausiai elektra 

I nušviestoje savo intencija 
'klausė pirmųjų šv. Mišių, per

kuriais ant visi} altorių degė J Seimui išrinktų atstovų susi- 
žvakės ir visa jų šeimynėlė ėjo rinkimas tikslu pasiruošti hu- 
prie Dievo Stalo. Tikrai gra- siančiam draugijų mitingui 
žus ir iškilmingas Dievui pa -* parapi jos Svetainėje ateinan- 

dėkos aktas. Te Jėzus malo-1 čiame sekmadienyje tuojau po 
niausiąs laimina jų gražių šei- * sumos.

mynų, kurios vaikeliai lanko j -------------------------

Aušros Vartų parapijos moky
klų, o tėvai rūpinasi visais 
Aušros Vartų parapijos reika- 

įlais, kaipo savais. Štai, pavyz-

RADIO ŽŽŽ.
i ............... .  r

Town of Lake. — šiame 
sekmadienyj visi rengiasi va-

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt S BĮ 5 
arba 3516 
1314 W. 2Srd Place 

Chicago. HL

Vdžiui jų nusistatymas bažny-'žiuoti į Šv. Kryžiaus parap. 
čios apšildymo reikalu; auko- 'jubiliejinį piknikų, kuris bus 
,................. _ , —. Į Černiausko darže. Kodėl neva

žiuoti, vi«i žino kad čia busI. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

good time 
X S*rga Ona BilaiŠienė, 

guli Cook county T. B. ligo
ninėj. ’

X Rugp. 31 di Jdibis Jam

. u n

Ketvirtadienis, Rugp. 29, 1929

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
X Agnės KuŠleikaitė su 

broliu, motina ir p. Bajorūne- 
ne leidžia vakacijas Custer, 
Mieli. Skubinasi sugrįžti į Šv. 
Kryžiaus par. piknikų.

IS VYČIŲ DARBUOTĖS.

X Bowleriai jau pradėjo 
lavintis ir manoma, kad gerai' 
pasirodys. Katrie da neužsire
gistravo, lai kreipiasi į Mika
lauskų.

X Mergaitės gan gerai va
rosi savo sporte ir sakos at-

' einančiais metais jos parodys
Brighton Park. Liet. Vy-^kų gali; basket-ball’e, volley

čių 36 kuopa rengia pagerbtu- 
ves delegatams j Liet. Vyčių 
XVII Seimų, Cleveland, O., 
p-lėms Greibaitei ir Laucaitei 
ir Centro bei kuopos Dvasios 
vadui kun. P. Vaitukaičiui.,

-ball’e. Gintauto Ainys.

PRANEŠIMAI.

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojtmo lr Tai
symo Namų. Taip gi del atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus ir kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2436 West 6#th Street Telefonas Hemlock 6050

PERKŪNAS IŠSIILGO 
SPIRITO

Iš Marijampolės gauta ži
nia, kad rugpiučio 8 d. 18 vai. 
perkūnas trenkė į Antanavo 
dvaro spirito sandėlį ir jį už
degė. Jis priklausė “Nekta

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 14- 
dirbystės

OF7SA8
<68 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 1288
So. » Halsted Street 
Tel. Vietory 4088

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų užlaikymui 
Styriu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

S307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

Visose Chica
gos dalyse lr 
prlemiesčuose. 
Grabai pigiai 

net už 325. 
OFISA8

8338 South
Halsted St. 

Vietory 4088- 
89

St.4424 Rockwell

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS OBABORIIJi 

Ofisas:
4188 S. MARSHFIELD AVENUE 

TeL Boulevard 9377

J

Kampas 46th ir Paulina Sts.
TU. Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatlB- kaUskaS SU Ludvika LaUlina- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau'
negu kitur. Koplyčia del Šermenų 
Sykai.

i:

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

PADĖKONĖ

A. j" A.
JUZEFĄ

VENDZELIENĖ
(Po tėvais Dragūnaitė)

Su Šiuo pasauliu persiskyrė 
rugpj. 20, 1929, o pa'/aldota 
rugpj. 24 Sv. Kazimiero kapi
nėse.

Siuoml reiškiame gilios padė
kos žodžius visiems, kurie tel
kė paskutini patarnavimą a. a. 
Juzefai.

Pirtnoj eilėj dėkuojame gerb. 
kun. A. Deksniul už lydėjimą 
velionės IS namų J bažnyčią lr 
atlalkymą gedulingų pamaldų. 
Dėkuojame užsakiusiems Sv. 
MlSlų aukas Ir grabneėlams. 
Dėkingi esame giminėms ir 
kaimynams už lankymą velio
nės ligoj Ir pašarvotos Ir vi
štoms dalyvavusiems bažnyčioj 
lr tydėjustems i kapus.

Dėkuojame graborlnl Eudel- 
kiul už malonų patarnavimą lr 
tvarkias laidotuves.

Dar kartą ačių, ačių vlsletna
I.ai mielaSIrdingas Dievas su

telkia tau. Juzefą, amžiną at
šils), o mums ištvermės Ir jė
gų tęsti Slą žemišką kelionę.

Nuliūdusį:
Vendzelių Šeimyna.

vieiute iriims moterystės Sa
kramentų Šv. Kryžiaus bažny
čioje.

X Ri\-:p- 2< d. p. ZitkierJ 
(4521 So. ITouore St.i nn> " 
aukšto nugriuvo su “por- 

Pavojingai prisimųšė.
X Amžino Rožančiaus drau

gija laikys susirinkimų rugsė
jo 6 d. Rūgs. 1 d. del parap. 
pikniko susirinkimo nebus. ?

‘ =7

V • • 5 9ciais

Lietuvių Moterų Verpimo 
Bus išpildyta programa, taip *r Audimo Pasaulinės Parodos 
pat, šiltam orui esant, bus ir(^r*ja turės susirinkimų šian- 

‘ šaltos košės’ sų pyragaičiais. ru8P3* 29 d. vak., Gage
Muzikos vedėjas Povilas Si- Parko sal€‘i Prie 55 st* ir So.'degė. Nuostolių iš viso pada 

mutis, jeigu aplinkybės leis, pVestem avė. Narės ir rėmė- ryta apie 130,000 litų. Sandė- 
dalyvaus su orkestrą ir na- prašomos susirinkti.
riai galės pašokti. Delegatai j Valdyba.
papasakos, kas buvo veikta Į ---------------

seime. Į PAMESTA.
Visi Metinės kuopos nariai-

ro” spirito varyklai. Sandėly 
buvusios bačkos su 3790 kibi
rų 96 proc. spirito visos su-

lis priklausė dvaro savininkei 
Šabūnavičienei. Sandėlio ver
tė — 15,000 litų.

Drauge sudfegė sandėly bu
vusios ūkio mašinos, javai ir

Laike R. K. Federacijos Kon 'Antanavo pieno perdirbimo(ės) prašomi atsilankyti,
Taip pat užkviečiami ir sve- ^»reso, rugp. 22 d., Communi- bendrovės pabūklai. Spiritas, 

sandėlis ir pieno bendrovės 
mašinos buvo apdraustos.

čiai iš kitų kuopų, - kurie da [^y Hali, Cicero, III., po pietų 
negirdėjo pranešimo iš seimo Pamesta moteriška auksine,

fontaninė rašomoji plunksna, 
Kas iš gerb. atstovų ar paša

linių radote, maloniai prašau

ir sykiu pažiūrėti, kaip Brig
hton Vyčių 36 kuopa gražiai 
veikia.

Pagerbtuvės jvyks šiandie sulašinti, už kų aš tams 
vakare, rugp. 29 d., McKinley ^oms busiu labai dėkinga. 
Park Field House, 39 ir Wes- ; PaSarka 

tern Blvd. 8 vai. Ona Aleliunienė,
Komisija. 3251 So. Union Avė.,

Chicago, III.

Vyčių 36 kuopa, resig- 
navus tpirm. Stočkui, jo vie- į PAIEŠKAU brolio Pranciš- 
ton išrinko Zig. Vyšniauskų, Įkaus ir seserų Agnieškos, Be- 

visiems gerai žinomų rašytojų ’nigdos ir Juzefos Stulpinų, 
ir darbuotojų, kuris yra daug Kilę iš Bajorų'akalicos, Žare- 
nuveikęs Vyčiaųąs. jnų par patyS ar juos žinanti

X Vice-pirm. išrinko p-lę prašomi atsiliepti.

Kazimerų Lindžjutę, taip pat j Taipogi paieškau moters ves- 
rašytojų ir lošėjų, ,kuri uoliai
veikia jaunimo dirvoje..

X

X Bowling inųnager išrinko 
Mikalauskų, kuris ne vien mo
ka gerai bowling žaisti, bet ir 
basebalPe yra g$rai pasižymė
jęs* • ,

X Kuopos “uniform care- 
taker” išrinkę J. Masunų.

; X Track ir ’lennis tymai 
yra gerai vedami S. Rokaičio 
ir manoma, kad vėl Brighton. 
kuopai teks “Track Champion 
šbip”.

v

A. A.
JONAS JUŠKEVIČIUS

Įnirė rugpj. 27 d, 1929 m. 7:30 vai. ryt. apie 60 metų 
amžiaus. Kilo iš Marijampolės Apskričio, Gbaukos 
Par., Slovančių Kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Onę, 2 dukterį 
Magdelenų Luckuvienę ir Elenų Kazakevičienę, 2 žen
tu Juozapų ir James, 1 anūkų Antanų Lucku ir 2 anū
kes Elenų ir Jozapinę Luckiutės ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1804 So. 50 Avė. Cicero, 111. lai
dotuvės įvyks pėtnyčloj, rugpj. 30. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Antano bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai ir giminės 
[jaidotuvėms patarnauja grab. Inchavičius, Telef. 

Roosevelt 2515

i i (4 R. n

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chicagoj 

35-ta ir Halsted Gatvės 

Ut. Ser. ir Ketv. Rugp. 27, 
28 ir 29

FOLLIES
Dalyvaujant Sue Carol, Lola 
Lane, Sharon Lynu.
“The Alibi” geriausias dra
matinis lošimas.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų lr t-t. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

Del geriausios rųšies 
‘ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių kiauši
nių. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

1 AUGUST SPECIAL
Geras vamleh ku 
ria' džiuna J ke
turias valandas, ,
Gajima vartoti' 
ant medžių ir 
fllorų arba kll- 
Jonkų. Duodame 
trijų colių brušj 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai 93.00 Gal.

St Louis “Dutch Boy” white
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai
ti visų namų gaspadinystę. 
Tuoj atsišaukit

ANTANAS STULPINAS
c-o Craft Plioenix Cheese Co.

400 Rush Street 
Arba Į namus 

4237 West Walton St.

MEDUS!
MEDUS!

Galite gauti tyro gero rae: 
daus. i
10 svarų ......................... $3.00!
5 svarai ............. ............

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė.

PAIEŠKAU moters, kuri ga
lėtų atlikti namų darbų. Gaus 
kambarį su valgiu, ir mokestį 
Pageidaujama, kad butų dora. 
Atsišaukite tuojau.

J. PRAKAITIS
213-155 Str. Calumet City, III.

(26-29)

Per visų rugpiučio (August) 
mėnesį kas pirks musij krautu
vėj 100 svarų Hammer Bro
thers Wbite Lead, tas gaus 
4 colių grynų Cbinijos šerių

$1^50 dykai-

Pristatom visur.

J. S. RAMANCIONIS
, ’j.

Btrręa vedėjas Bridgeport Palntlng 
A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blsnj ) savo rankas ir duos visose Mo 
blsnlo lakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
WALL PAPER

Palnters 4fc Decorators 
J. S. Ramanclonlz, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vietory 7261

M. ZIZAS

tA l A.
ANTANAS VILIUŠIS

mirė rugpj. 27, 1929 m. 11:50 
vai. vak. 34 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskr., Upynos 
Parap., Galvldžių Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 16 metų.

Paiko dideliame nuliudlme 
moter) Mikaliną, 2 posunua 
Bronislovą lr Stanislovą, 2 po
dukras Prancišką ir Aleksandrą 
Teleckius, uoSvlenę Olimpiją 
Grigoravlčlenę, 2 Svogerių Vac
lovą lr Mečislovą Grigoravlčius, 
2 Svogerkaa Liudviką Uksienę 
Ir Vladislovą Hermanovicz ir 
2 pusbrolių, o Lietuvoj bro'.Į 
Augustiną, seserj Oną Karpu- 
lienę.

Kūnas pašarvotas 4601 So. 
Paulina St. Laidotuvės Įvyks 
subatoj, rugpj. 31. I* namų 8 
vai. bus atlydėtas ) Sv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Jvyks pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j 9/, 
Kazimiero kapines.

NuoSlrdžlal kviečia.ne visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;

moteris, posūniai, poihikros, 
noėvlenė, Svogerial, Svogcrkot

ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskis, Blvd. 9277.

J, BALSEVICIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850
Chicago, III.

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

Kaina $6,500.
F. BUDRECKIS

2322 West 23 Place

Čia tai tikras pasiūlymas. 
.Atsimink gerai, kad kito to- 
,kio niekados nebus. 320 akrų 
dvaras $6,500. 80 akrų ūkė pui 
ki $1,800. 40 akrų ant cemen- 
'tinio kelio $1,900. 80 akrų la- 

(bai gera, su viskuo $4,000. 160 
lakrų ant oementoninio kebo 
$6,000. 200 akrų ūkė gyvuliai, 
padargai, upė, miškas, viskas 
$7,000.

Matyk tas ūkės Rugpiučio 
29, 30 ir 31. Aš busiu Chica- 
goj. 4J[

P. D. ANDREKUS 
3052 W. 54th Street .

Varnų Statymo Kontraktorlns 
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue 

Telef. Hemlock 55M

Telefonas Canal TSSS

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlns 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

8884 8. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 6814

M. YUSZKA & CO.
FLCMBING A HEATTVG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4864 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Inveatment
Corporation

Kapitalas 8500,000 00 
8864 BO. KEDZIE AVENUE 

TOL Lafayette <738-<71<


