
Katalikai paaaullonya turi kilnų ul- 
davlnl, — {neiti { ielmynaa Ir 1 vl- 
auoment Krlataua mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasių. Jizaua Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotis. "Draugas" padla juma tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Užtat, 
akaltyklte Ir platinkite "Draugų.”

j

No. 207 36 A COPY
•*Dr<r«0/w” 3334 So. OaUoį/ Aviimm

II 'Z'//, ’T

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, RUGP. ( AUGUST) 31 D., 1929 M.

ENTERED AS KECOND-CLASS MATER MARCH SI, UIS, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT O» MARCH 8, 1878

PAREINIS BUS PALIUOSUOTAS Į 9 
MENESIUS

Bolševikai Armotų Šaudymais 
Kiniečius Baugina

1,000 Žydų Ir Arabų Žuvę Palestinoj; 300 
Žmonių Žuvę Tvane Indijoj; Nuskendo 
Garlaivis, 64 Žmonės Nesurandami; T. Sų
jungos Taryba Turi Suvažiavimų; Bostone 
Žydai Organizuoja Legionų Kovoti Arabus

“GRAF ZEPPELIN” SAN FRANCISCO PADANGĖSE

'č.:'

■iįg.

A

KAS ATSIEKTA VALSTY
BIŲ KONFERENCIJOJE

MANDŽIŪRIJOS PASIE
NIU PADĖTIS

ITAGA, Olandija, rugp. 31. 
— Čia Įvykusioje santarvės

HARBIN, Mandžiūrija, ru
gp. 31. — Yra žinių, kad bol-

valstybių su Vokietija konfe-(ševikai su kiniečiais turi pri- 
ruošiamųsias derybas Berly
ne tarpininkaujant Vokietijos 
valdžiai.

Nežiūrint to, Mandžiūrijos-

rencijoje karo atpildymo rei
kale štai kas atsiekta:

Britanijai iš karo atpildy- 
mo pripažinta didesnė dalis

“Draugas” atatovauja organlauotų | 
katalikų minti, remia nuoilrdilal ka 
tallklškas draugijas, sų Jungas, parų* 
pijąs Ir lietuvių kolonljaa "Draugaa" 
džiaugiasi didele katalikų parama lg 
nori, kad toliau pasilaikytų tla prlų* 
tellikl jausmai.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SUVAŽINĖJO PR. DAILIDĘ NAUJI KALBININKAI

Sekmadienį, rugpiučio 11 d. 
užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas Pr. Dailidė buvo 
nuvykęs į Mariampolę. Turė-

Šiemet. Leipcige baigė filo) 
logijos mokslus du mūsų kai 
bininkai P. Skardžius ir 
Salys. Jie abu, kaip pasižymė

damas grįžti Kaunan jis re-: j? prof. K- Būgos mokiniai 
' zervavosi vieno Mariampolės j Švietimo ministerijos buvc 
! autobusų savininko autobuse pasiųsti specializuotis ((K. Bū
!Nr. 2373 vietų, ir nusipirko bi
lietų. Tačiau eidamas į jo su
stojimo vietų jis pamatė au
tobusų jau pilnų keleivių, ku- 

, ris važiavo Kauno link. Ma- 
nydamas, kad davus jam žen- 

;klų, autobusas sustos, p. Pr. 
' Dailidė pastojo autobusui ke
lių ir pamojo ranka. Tačiau 

1 autobusas nesustojo. Tuomet

gai mirus) Leipcigan žinome 
lingvisto lietuvių prof. Geru
lio, kurio vadovybėj jie ir pa
baigė mokslus. Mūsų univer
sitetas juos abu pakvietė kal
bos mokytojais. “L. ž.3

SUŠAUDYTAS PLEČ- 
KAITININKAS

Kaunas. VIII-13 (Elta). -
Atvaizduojama, kaip orlaivis “Graf Zeppelin” perskridęs andai Ramųjį vande- P- mėgino kibti į au-i Rugpjūčio 11 d. rytų 2 vai.!

nyną pasirodė ant San Francisco miesto. ; tobuso dureles, bet, dar sma- 25 min. įvykdytas mirties

ZEPELINAS APLEIDŽIA 
AMERIKĄ

rkiau paleidus šoferiui auto-, sprendimas plečkaitininkui, pa 
Klausoma nusiskundimu busų, parvirto ir autobuso ra- linijos valdininko Uscilos už- 
Assesorįų komisija pradėjo tai pervažiavo jį. Ir tuomet mušėjui, Paškevičiui.

------------- klausyti namų savininkų nusi- autobusas nesustojo. Šoferis-------------- ---------- ---
NORI SUGRIAUTI TAK- skundimų savasčių apkaina- kiek galėdamas smarkiau pa-,

SAS UŽ GAZOLINĄ |Vimo reikale baigus apskrity leidęs mašinų nuvažiavo. P.
“The Chicago Motor Coach savasčil* pertaksavimus. !Pr. Dailidė, kaip pasirodė, po j

__ __  . Z. •. _ ' _ člol nOT1 Tionl.’inn rlmnr

CHICAGOJE
LAKEHURST, N. J., ru-Į

— 85 nuošimčiai to, kų Britą- Siberijos pasieniu bolševikai &P* Orlaivis “Graf Ze--
nija reikalavo. [nerimsta. Mančuli šone girdi-1 PPeBa” šiandie apie viduna— ___

Išspręsta paliuosuoti Parei- mi armotų baubimai. Visu A- įktl apleidžia Amerikų. Skri-j Co „ j^į^į teisman" kadlis Gal per Penkias dienas bus' peršvietimo rentgeno spindu- 
nį. Armijų atšaukimas bus mūro paupiu bolševikai grų-.ada 1 Friedrichshafen, Vokie- ižspręgtų ftpie valstybinio j. klausoma Rogers Parko pilie- bais, gana sunkiai sužeistas

D\. FCRENER WA- 
SHINGTONE

laipsniškas. Prasidės rugsėjo sina kiniečiams. Vietomis per 
mėnesiu. Paskutiniai kareiviai sienų perskrinda bolševikų o- 
bus atšaukti birželio 30, 1930 ~ rlaiviai su komunistiškais at

siliepimais.m
Vokietija dar apie 12 mili

onų dolerių išmokės santar
vės armijų išlaikymui.

Pačioje Mandžiūrijoje ki
niečių valdžia komunistus ru-

statymo, kuriuomi einant ren- čių. Paskiau

TOKICT1JOJ NEPAPRAS-
TAS DŽIAUGSMAS

BERLYNAS, rugp. 30.

karnos taksos už gazolinų, ti-,Ges AŠU

singas
Kompanija teismo T’ * a^yk^°j, 470 O^Ien avė., 

(“injunetion” prieš taksų ri-iPer lan^ iš įstojusio auk
gavo

VVASHINGTON, rugp. 30. 
~ Vakar čia lankėsi Dr. Ee- 

kitų apskri- Sprogęs kojos kaulas ir su- kener, orlaivio “Graf Zeppe- 
,žeistos rankos. “R.” lin” komendantas. Jj priėmei

------------------- ; prezidentas Hoover. Prezide-
NUTRENKĖ PERKŪNAS i, n t ui jis pasakojo, kad d&rboo- 

' jasi suorganizuoti bendrovę ir/0 Ogden i

BRITAI IŠSKLAIDĖ 
ARABUS

Rugpiučio 8 d. 18 vai. Buči-' padirbdinti kelis ar keliolika
sus vis dar raudo ir suima 1 1 Vota*?’°'’ gyvu^aJne, nkimą. Nežiūrint to taksos re- m<’bili»»s "kautas Antonio m, kaime Kartenos valsčiuj dar didesni,, zepelim,, kad
Apie 800 ra yra konemtraci- P“?™8*“ ’»d 0‘ „karnos - 3 centai galionui. iDoml"8o- k"rs """jo ten vai- perkūnas nutrenkė to kauno, kiekvienas jų galėtjų paimti
. P .. y rlaivis “-Graf Zeppelin” lai- . -»• . 'crvti. Piktadaris nežinomas. !gyventojų Kostų Janauskų. po 100 keliauninkų. Šiandie

Jis tuo metu ganykloj ganė Friedrichshafene vienas toli
jos stovyklose.

A. J. V. ATSISAKO PA
NAIKINTI TEISMUS

LONDONAS, rugp. 31. —
Britų kariuomenė laipsniškai 
grųžina tvarkų Jeruzalėje ir 
visoje Palestinoje. Sklaidomi SHANGHAI, Kinija, rugp. 
arabų būriai. Daugelis jų pa- ^L Kiniečių laikraščiai iš
sprūdo į tyrynus. Įkėlė aikštėn Amerikos Jung-

Oficialiai paduodama, kad!tinhl Valstybių notų Kinijai, 
riaušių laiku apie 150 žydų jva[stybė atsisako 
ir

-Graf .Zeppelin” lai
mingai ir sėkmingai apskrido 

(pasaulį.

Gryžus namo Dr. Eckene- 
rui, Vokietijos valdžia ir tau
ta jį atatinkamai pagerbs.

Seniau vienas tos rūšies į- 
statymas sugriautas.

Valkai nubaidė plėšiką

Evanstone jaunas plėšikas

T. SĄJUNGOS TARYBOS gyvulius. 
SUVAŽIAVIMAS

GENEVA, rugp. 31. — Va-

‘R. n

RADO NEGYVĄ BERNĄ

didesnis už “Graf Zeppelin?’ 
jau dirbdinamas.

8 VALANDŲ DARBAS 
DIENOJE

BUENOS AIRES, rugp. 31.arabų žuvę. Jų tarpe ke- KmŲoj panaikint, savo taip 
turi krikščionys. Sužeistų ke-1vadinamus “ratra-teritoria-, kongresas

liūs” teismus. Nes tada Am. iVede įstatymųIi šimtai.
kuriuomi ei-

300 NUSKENDO INDIJOS 
TVANE

KARACHI, Indija, rugp. 
31. — Indus upė išsiliejo Pu- 
njabe ir virš 300 žmonių žu
vo. Vietomis iškilo choleros 
liga, kuri smaugia gyvento
jus. 1 . i H’

SUGRIUVO SENI NAMĄI

ALGIERS, Algerija, rugp. 
31. — Vandens pakrašty su
griuvo seni dideli namai, ku
riuose gyveno apie 30 šeimy
nų. Nežinia dar, kiek žuvo 
žmonių.

MEKSIKOJ AREŠTUOJA
MI KOMUNISTAI

užpuolė National Tea krautu- kar čia atidarytas 56-as T.1 Rugpiučio 11 d. rytų 5 vai. 
vę. Kažkoks apie 12 metų vai-1 Sųjungos tarybos suvažiavi- Raudenio valsčiaus Skersaba- 
kas tai pastebėjo ir jis tuo- mas. jįų kaimo gyventojas Pr. Ku-
jaus susišaukė kitus vaikus ------------------- kta rado kluone ant šieno ne

priešais krautuvę.
Piktadaris pabūgo vaikų ri- 

įksmo ir pabėgo automobiliu,
pametęs apie 20 dol. pagrob-

J. Valstybių piliečiai Kinijoj nant respublikoj l^eda- pinigų. Tik viena šimtinė — Vietos žydų vadai paskel-
neturėtų apsaugos.

SAKOMA, 1,000 ŽUVĘ 
PALESTINOJ

mas darbininkams 8 valandų 
darbas dienoje. Naktimis da- 

į rbas tik 7 valandos. Įstatymasr
reikalingas tik prezidento pa
rašo.

BEIRUT, Sirija, rugp. 31. 
—. Yra žinių, kad arabų su 
žydais riaušėse ligšiol žuvę 
apie 1,000 žydų, arabų ir krik- i 
ščionių.

Iš Jeruzalės apturima ži
nių, kad tenai žydai dinamitu 
apgriovę arabų musulmonų 
mečetį (maldnamį) Omar.

REIKALAUJA PASIŲSTI 
KARO LAIVĄ

NEW YORK, rugp. 31. — 
Kongresmonas Fish pasiuntė 
telegramų Valstybės sekreto
riui Stimson, kad šis tuojausMEXICO CITY, rugp. 31.

— Vietos policija puolė komu- imtųsi atatinkamų priemonių 
nistų partijos spaustuvę. Su-’Šios šalies piliečių apsaugai 
laikytas komunistų leidžiamas Falestinoje.
laikraštis ir areštuoti keturi Kongresmonas tam tikslui 
komunistą vadai, inėmus laik- reikalauja kuoveikiaus į ten 
raščio redaktorių Lorenzo. pasiųsti karo laivų.

jam teko.

RADIO PARODA 
BERLYNE

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Atidaryta didelė Vokietijos 
radio paroda. Parodoje svar
bių vietų užima aparatas, ko
kį galima pritaisyti prie tele
fono ir per telefonų kalbant 
matyti, su kuo kalbama.

SUŽEISTA BRITŲ 
LAKŪNE

CLEVELAND, O., rugp. 3fe( 
Labai pavojingai sužeista I'

ŠAUKIAMI ŽYDAI KARO gyvų bernų, Vincų Janauskų,, britų lakūnė Mary Heath. Jai 
VETERANAI 27 metų vyrų. Jokių smurto1 skrindant su kitu vyru orlai-

------------ žymių nerasta. Mirė nuo šir- Į vis krito ant vienos dirbtuvės
BOSTON, Mass., rugp. 31. dieg paralyžiaus. “R.” stogo ir pastarųjį pralaužė.

į Tas kitas vyras suspėjo iš
šokti. Gi lakūnė buvo prisiri* 

į šusi ir baisiai nukentėjo. Net-
bė kvietimų žydams karo ve
teranams savanoriais įstoti į
organizuojamų žydų legionų, Seredžiaus valsčiuj Padu- sama vilties jai pasveikti, 
kokį norima apginkluoti ir pa- bysio dvare rugpiučio 6 d. pe-

PERKŪNO AUKOS

Apiplėšė namus
Šeši plėšikai įsigavo į tur

tuolio namus, 2344 Lincoln siųsti į Palestinų ten kovoti rkūnas įtrenkė į Juozo But- 
Park West. Pagrobė virš 10,-'arabus. Norima sudaryti le-įkevičiaus klojimų. Klojimas 

[sudegė su visais ūkio padar
gais, pora arklių, keturiais 
veršiais, gyvulių pašaru. Nuo
stolių padaryta 33,975 litai.

000 dol. vertės visokių daiktų, gionų iš 5,000 veteranų.

Mirė teisėjas
• Staiga nuo širdies ligos mi
rė vyresniojo Cook apskrities 
teismo teisėjas F. D. Comer- 
ford, 49 metų.

Apiplėšė filmu ofisą
Trys plėšikai užpuolė Wa-

AL SMITH BENDROVES 
PRIEŠAKY :

NEW YORKO ŽYDAI 
PROTESTUOJA

NEW YORK, rugp. 30. - 
Vietos žydai vakar Madison valsčiuj Padubysio kaime per-

NEW YORK, rugp. 31. —
Čia bus statomas didžiausias 
pasauly butas ir bus užvare
dintas Empire State. Butas 

Tų pačių dienų tam pačiam bus 80 auk§tų.
Tam tikslui suorganizuota

Sąuare Garden turėjo masinį kūnas užmušė buvusių troboj ben<jrovė, kurios priešaky y* 
susirinkimų. Padaryta protes- Onų Urbonavičiūtę ir sudegi-1 ra buVusis New Yorko vais
to rezoliucija dėl Britų vald- no namus.

i rner Brothers Pietures Ine. apsaūKoti —NUSKENDO GARLAIVIS I™" w ave Pabč- ž>",ns P’!““"'*. i PLĖŠIKAI PAPlOVe DVI

go su 2,200 dolerių.SU ŽMONĖMIS ŽYDES

R*” tvbės gubernatoriui Al Smith.

SAN FRANCISCO, Cal., 
rugp. 31. — Pakraščių kėlei- 
vinis garlaivis “San Juau” 
už 30 mailių į pietus nuo čia 
užpraeitų naktį susidaužė su 
kubiliniu žibalo laivu.

Garlaivis nuskendo. 36 žmo
nės išgelbėta, gi 64 kitų dar 
nesurasta.

PAGERBTAS ZEPELINO 
KOMENDANTAS Šaukoto miestely nakties 

NEW YORK, rugp. 31. — metu nežinomi piktadariai į-
Vyras paliuosuotas

Mike Mavari, 5408 So. Wa 
shtenaw avė., anų dienų vir-[Vakar šis miestas pagerbė o-įsibrovė į Mauševičiaus namų. 
tuvėje nuo pečiaus imdamas riaivio “Graf Zeppelin” ko-Į Skustuvu ar peiliu papiovė jo 
kažkokį karštų viralų netyčio- mendantų Dr. Eekener, ir jo žmonų ir motinų, pagrobė vi- 
mis apšutino savo žmonų. Už štalvų. Brodway įvyko iškilmi-Įrš 3000 litų, daug prekių ir

CHICAGO IR APYLIN* 
fKES. — Dailus oras; vakare 
pramatoma atmaina; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

tai jis areštuotas.
Teisėjas Luster jį paliuo-

savo. : .

ngas ėjimas į City Hali, kur , pabėgo. Dalis prekių rasta iš- 
vokiečius didvyrius sveikino [mėtyta miestelio daržuose, 
miesto majoras. ' “L. Ž.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8S 
Francijos 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
Ueln* kasdien, lįakyrua aelunadlenlaa

PRENUMERATOS KAINA; Metama — !«.**. P«-

SM Matų — |1.BO. Trims Mėnesiams — >1.00, Vienam 
■taaalul — 76a. Europoje — Matams >7.00, Pusei Me
tai — |4-»0, Kopija .Olc.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negr%- 
Mna» Jai neprašoma tai padaryti ir neprlstunčlam* tano

pašto šankių.

ReCaktorlus priima — nuo 11:00 lkl 11:0* vai.

- Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

sekančiai dienai priimami iki

vai. po piet
J

f “DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily. Ezcept Sunday. 
BUB8CRIPTIONS: One Tear — 10.00. Slz Montbs

9— 00.60. Three Months — 11.00. One Month — 76e- 
■urope — One Tear — 17.00, Slz Months —• 14.00, 
Oopy — .Ola. j i

Advertlalng ln “DRAUGAS” brlnga best resulta.
Adrertlsins rates on appUcatlon.

•‘DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago.

gaus egzistencijos dalis kaip ir pats gyveni
mas, nes gyventi tai yra veikti, o veikti tai 
yra gyventi.”

Iš to yra aišku, kad visuomeninis vei
kimas katalikams yra privalomas. Reiškia, 
katalikui neužtenka kartą į savaitę nueiti baž
nyčion, bet jis turi aktingai dalyvauti visame 
katalikiškame veikime t. y. būti aktyviu ka
talikiškųjų organizacijų bei draugijų nariu.

Mes, Amerikos lietuviai katalikai galime 
pasidžiaugti, kad turime savo Federaciją, ku
ri jau daug metų lietuvių kat. akcijai vado
vauja ir kurios veikėjai pereitame kongrese 
taip rūpestingai per keletą dienų ieškojo prie
monių, kaip visus lietuvius katalikus pri-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SUNAIKINTAS MIESTE

LIUKAS.

Šįmet liepos 30 d. parėjo ži
nių iš Šuva, Fiji salose, ku
rios yra Ramiąjam vandeny
ne, kad tenai salaitėje Niua 
I'oou ugnekalnio išsiveržimas 
sunaikino Futu miesteliuką. 
Užbertas ugnekalnio karštais 
pelenais ir užlietas lava. Nėra

metus. Garlaiviai į sekluosiua 
pakraščius negali priplaukti. 
Tad už pusantros inailės nuo 
krašto sustojusiam garlaiviui 
paštą pristato specialia plau
kikas. Jis ir iš garlaivio paštą 
paima.

Apie sakomą salaitę žinią 
paduoda Fides žinių tarnyba.

KATALIKŲ AKCIJOS SVARBA.

Lietuvių Katalikų Federacijos Kongrese 
šiuo klausimu buvo labai daug kalbėta, pada
ryta net atatinkami nutarimai. Prof. kun. J. 
.Vaitkevičius tuo klausimu rimtą referatą pa
skaitė. Jisai sakė:

- “Katalikų tikėjimas nenaikina žmogaus 
prigimties... Priešingai, tikėjimas remia ir 
palaiko žmogaus prigimtį, skaito už sunkią 
nuodėmę nusikalsti prieš ją, nes prigimčiai 
suįrus, turi nukentėti ir tikėjimas, panašiai, 
kaip sugedus kunui, turi iš jo kraustytis ir 
siela.” Toliau prelegentas nurodė, kad žmo-

... . , ... , , - žinių, ar ten žmonės nuken-traukti prie tos akcijos, kurią pats popiežius į . *’ 

užgiria ir ją laimina. Ypač šiais metais Fede
racijos nuotaika pasidarė begalo didinga, nes 
jos kongreso dalyviai ir vietos vyskupo ir; 
paties Švento Tėvo palaimini™,, turėjo. Tai :1’“™ už keturi? maili« ,nu°

tėjo.
Futu miesteliuky be kitko 

! buvo katalikų koplyčia. Futu

NEW YORKO SVEIKATOS 
IR SOCIALĖS TARNY

BOS ĮSTAIGOS

LAIMtJO LENKTYNES.

New Yorko miestas veda 
visą pasaulį netik industrijoj, 
komercijoj turtu, bet savo svei 
katos ir socialės tarnybos įs
taigomis, sako ip. William Ho- 
dson, Gerovės Tarybos ekzeku 

Mažutėj Niua Foou salaitėj’tyvis direktorius, kuomet Oha
jau 42 metus gyvena Maris- rity Organization Society ir

'didesnio miestelio vardu Aga-reiškia lyg ir antspauda Amerikos lietuvių 
katalikiškajai akcijai. |l.a, kuriam gyvena katalikai

Tiesa, ne visi lietuviai pritaria Federaci-Įmisionieriai-. Agal,a a«“etol- 
jai. Pirmoje eilėje jai nepritaria laisvamaniai-;r''s neP® 
ir socialistai, kurie labai bijo organizuotos ka 
talikų pajėgos. Jie mums ir spaudoj ir gyvu

Ponia Louise Taden iš Pittsburgli, Pa., moterų orlaiviais 
lenktynėse iš Santa Monica, Cal., pirmutinė atskrido į Cleve- 
land, Oliio. .Orlaivių stotyje sutikta didžiausiomis ovacijomis, 

' gėlėmis. ! Ižodžiu‘prikalba, kad katalikui* nevalia niekur tos misionierius kun. Jouny. ta Gerovės Taryba išleido sa-
kištis. Jų įtakon yra patekusių ir katalikų, Ta‘ ^paprasto pasišventimo vo naują socialių įstaigų me- ________
kurie savo veikimą derina su laisvamany bės žmogus. KituomėE Francijoj tinę knygą. . I v .
nusistatymu. Jie greičiau dedasi su laisva-^ buvo per 10 metų Teol°Sl-1 “Didžiausias, turtingiau- i socialių agentūrų yra pašaipi; slo ir 36 apsaugos ir pataisos 
manių draugijomis bei veikėjais, negu eina su >s P^esorium. Apleido^ka-‘sias ir svarbiausias miestas pft {^ draugijos. Kitos susideda namai vaikams.

llodson sakė: i iš H legališkos pagelbos dr- 
ka. į tiesioginiu apaštaliniu darbu, i “ bando tinkamai prižiūrėti ',ją> 50 įstaigų teikia pageibą 

Nuvyko jis vienų — vienas i'fizinę, protinę ir moralę svei- [imigrantams,

bendra lietuvių katalikų akcija. Savo tuo!ledr* ir Pasišventė užsiimti,šaulyje,” 
nesusipratimu tokie žmonės dedasi prie svetimtaučiams

New Yorko 5 dalyse turime 
12 kaimyniškų draugijų, 38 

‘organizacijas, kurios dirba sutalikybės griovimo. Laisvamanių propaganda 
kai kada paveikia ir į musij žmones, kurie
būdami atsakomingose vietose nesideda prie - - - . - c . . A, v.
bendro katalib, darbo, nes, anot jų, kataliku J‘«i, auSingu ' » gyventoji | New Yorke turime 263 Ii- ■jureiy.ua 92 senų zmomų nu- TO Įstaigų vedančių apsvietos 

.. , . rt , atsinešimu. Tad šalę ugnekai-' gonines ir 1410 klinikas. Be mai ir 6 organizacijos bando į darbą tarpe svetimtaučių ir

Nina Foou salaitę. Tenai iš katą savo milijonų žninių.” |ir keleiviams; 23 organizacijos vaikais, kaip tai Y. M. C. A.,
pat pradžios jis susidūrė su i Ligoninės ir klinikos, i pri žiuri biednus žmones, 31 1 Boy Scouts ir vaikų kliubai;

vienybė esanti pavojinga patiems katalikams.
Gal toks jų įsitikinimas nėra esminis, bet la
biau iš apsileidimo. Anot gerb. kun. K. Ur-

gaus prigimtimi rūpinasi visuomenė, ar jos bonavičiaus: “Vargas kuomet tautos dvasion
padaras — valstybė. Bet valstybėj be tvar
kos, ramybės ir darbo padalinimo negali bū
ti gerovės. Tų dalykų atsiekimui reikalinga 
dora, kurią tik tikėjimas teduoda.

Laisvamaniai, žinoma, norėtų atskirti ti
kėjimą nuo gyvenimo, norėtų uždaryti jį vien 
bažnyčiose, to atsiekus, sugriauti ir pačias 
bažnyčias.

Popiežius Leonas XIII save enciklikose 
išdėsto mokslą' apie žmogaus prigimties rei
kalavimus. O popiežius Pius XI jau daugeli 
atveju ragino vyskupus, kunigus ir visus ti- 
kinčiosius dėtis prie katalikiškojo Veikimo 

akcijos), nes “nei ganytojas, nei krikščio
nys neina savo pareigu, jeigu nedalyvauja ka
talikiškame veikime ir laikosi atstumoje”.

- O kas-gi toji katalikiškoji akcija? Tai
•pasauliečių arba tikinčiųjų dalyvavimas Baž
nyčios hierarchiniame apaštalavime.

Šv. Tėvas dar aiškiau kalba Lietuvos 
maldininkams, šią vasarą Jo Šventenybę at
lankiusiems. Tarp kito ko Pius XI taip sako:

“Kartu katalikai turi neužmiršti vieno 
žvarbaus dalyko, tai kad nėra gyvenimo be' 
veikimo, kaip kad nėra veikimo be gyvenimo. 
Akcija (veikimas) yra tiek pat svarbi žmo-

Stasius Būdavas.

TAMSUS SAULĖTU
— Apysaka. ■ 1

(Tąsa)
J ’
t Kiek nuslūgus toms grabioms min
tims lipo žemyn į kiemą ir paskui įslin- 

■ ko sodan. Ten sėdos ant suolo. Atmetė 
galvą ir užsimąstė.

Po valandėlės jis girdi; prasivėrė 
rūmų durys ir vėl užsidarė.. Kažkas grab- 
ščiai nulipo žemyn... Paskui perėjo kie
mą ir įslinko sodan... Matės moteriškės 
liemuo. Ji pastebėjo jj sėdint ant suolo 
ir drąsiai ten pasuko... Sustojo kelias se
kundes ir prabilo:

— Poną l/ionardas?..
— Taigi... — visai ramiai jis atsakė.
— Man galima? — prašė p. Filija.
— Prašau...
Aleksandras atsistojo. .Ji priėjo ir 

pagriebusi jo ranką, prakalbo gilioj me
lancholijos ir stiprios užuojautos balsu:

— P. Aleksandrai, man tamstos gai
la, sakykit, kodėl taip kankinatės, ištik-

mo žiočių jis pasistatė pir-1,tų, turime da 112 kūdikių'pagerinti namines aplinkybes.!šimtai kitų įvairiausių organi-
kaitę ir tenai apsigyveno. Di-'sveikatos stočių; 36 sveikatos 137 nekomerciališkos gyveninio 
tižiausio vargo buvo su mais- 'administracijas ir apsvietosvietos vaikams ir vyrams, 91 
tu. Keletą mėtų gyveno kai tas organizacijas; 146 protinės hy tokios rezidencijos moterims,
pasakiškas Eobinson Kruzo. ’ gienos įstaigas, iš kurių 57 22 kambarių ' užregistravimo nės gerovės dr-jos turi ofisus 

Šiandie garbingas misionie- yra protinės bygienos ir pasi vietos, 79 pataisos agentūros !New Yorke. Jos samdo apie
rilis eina 81 metus amžiaus elgimo klinikos ir 15 ligoninės augusiems. 
ir gali pasidžiaugti savo nu-; proto ir nervų ligoms. į Vaikų geroves įstaigos,
veiktais darbais. Kuone vifcną New Yorkas bando apsau-' 470 organizacijų arba įstai-

Tokie vadai, nesuprasdami katalikiškos i^U>‘. s£da^*5 goti sveikatą Savo žmonių gų New Yorke užsiima kokiu
akcijos prasmės, nepildydami Bažnyčios Gal- P1 katąlikybėn. Pažiboje prieš pat gimsiant. Čionai tu- nors vaikų gerovės darbu, 
vos įsakymų, nusideda'katalikybei. Bet gu į turi kitą jauną misionierių ir ‘ rhlie 133 prįešbnnimo kli-daug'tų organizacijų atlieka

įsibriauna oportunizmas. Vadinasi, daryk ką 
nori, tik manęs nejudink, duok man saldžiai 
pamiegoti nors valandėlę, kad ir ta valan
dėlę butų jau paskutinė.” Šiais žodžiais ge
riausia bus įspėta musų kai kurių vadų ne- 
sidėjiino prie liet. kat. darbo priežastis.

laiku ir tokie asmens turės suprasti katali
kiškos akcijos svarbą.

Lenkai, matomai, nori Lietuvą išprovo
kuoti j karą. Jų palaikomi ir jų apginkluoti 
plečkaitininkai nuolat puolą Lietuvos sargy 
binius. Ir Lietuvos viduje jie yra gana aktin
gi. Tam įrodymų netrūksta. Čia užteks pa
minėti pasikėsinimą ant ministerio pirminin
ko gyvybės, slaptas priešvalstybinės litera
tūros platinimas etc. Be to, pataruoju laiku 
Lenkija pradėjo laužyti Karaliaučiuje pasira
šytas sutartis, dėl ko Lietuvos vyriausybė pa
siuntė tam tikrą skundo raštą Tautų Sąjun

zacijų.
Skaitydami knygą matome, 

kad 283 tautinės ir tarptauti-

kurių.niĮ{as i-ur laukiančios motinos kokį kitą darbą, kaip sveika- ^suose
20 metų ten vjslj klesų ir tautų gali būti 1 tos, šeimynos gerovės, vaikų į 

• • 1 * 1 . egzaminuojamos, gali gauti j apsvietos ir t. t. Tarpe tij yra

dvi Seseris vienuoles 
viina jau api 
daibuojasi.

Niua Foou salai tė priguli patarimų ir reikalingo patai j 140 agentūrų, kurios intere- 
Tonga salų grupei. Joje daž- navimo. Yra 120 dantinių kli-isuojasi vakacijų tarnyba, ypa 
ir: i ugnekalnis iškelia pra jo- nikų; 89 ausies, nosies ir ger-, tingai vasarinėse ant lauko 
vus. Pastaraisiais laikais jis klės klinikos 84 chirurginės klivietose, 101 įstaiga prižiūri 
nuo 1912 metu
prigesęs.

6,000 darbininkų.
Knygą galima gauti iš Clia-

rity Organization Society, 105 
East 22nd Street, New Yorj; 
City. Taipgi galima ją rasti 
knygynuose ir informacijų o-

F. L. I. S.

Teisėjas: — Tamsta papil
dei 45 vagystės įvairiomis sla 
pyvardėmis.

Teisiamasis: — Kai vagystė, 
buvo kaipir nikos ir da visokių kitų įvai-Į vaikus dirbančių motinų; 94 , nė ra reikšminga — dengiuosi

;riaušių klinikų. įstaigos prižiūri našlaičius ir slapyvardžiais. Nieko nepary-
Salaitė politiniai priguli Bri Gerovės darbas šeimynų tarpe.; persiskyrusių tėvų vaikus: 

tanijai, nors joje yra karalių-' Knyga paduoda suvirš 300,24 laikini namai, kur vaikai 
kas (monarchinė valdžia). Gi organizacijų ir įstaigų, kurios būna laikomi pirm negu siun-

joje išlaikoma Misija priguli'veda gerovės darbą, tarpe šei- 
Centralinės Okeanijos apaštali-'mynų. Kuomet milijonai žmo- 

gai, kurios posėdžiai šiomis dienomis yra pra- j mani vikariatui. ' nių žiuri į socialį darbą, kai-
sidėję. Reiškia, lietuvių lenkų ginčas vėl bus j J šią salaitę pasta atveža- po į “paŠalpinį” darbą, kny- 

ma ir išvežama tik dukart į ga parodo, kad tik 80 iš 1,100keliamas.

rųjų?..
— Sunku kas išpasakoti. Juk nuo to 

dažnai nė kiek lengviau nepasidaro...
— O man visai atvirkščiai atrodo. 

Neslėpkite. Pasakykite p. Aleksandrai — 
ir abu nuėjo...

P. Filija jani paėmė po parankės...
— Atsiprašau, p. Filija! — supykęs 

nešvelniai atstūmė ją. Ji biauriai susigėdo 
ir įsižeidė. Paskui pasitraukė kiek nuo jo 
ir, nudiegus Aleksandrą rūgščiu žvilgs
niu, tyliai pasakė:

— Dovanokit.. — nusiminus nuėjo at
gal.

Aleksandras liko vienas. Dar kaitres
nio jausmo banga perbėgo jį ir biauriai 
sumaišė. Tuoj nusispiovė ir, tarsi, atgavęs 
šviesesnę nuotaiką, nuslinko j lauką. Kiek
vienu žingsniu skubinos...

Priešais kažkas sumirgėjo. Juodas 
siluetas sustojo ir laukė... Jis, nė kiek 
nępakitėjęs, ėjo toliau... Pnskui, staiga 
sustojo ir po kelių sekundžių prakalbo:

— Mortelė, tai tu?..

— Je, ponaiti...
— Ar tu čia senai

— Jau saulelei nusileidus
— Viešpatie mano, kam tu taip var

gai?..
— Ponaičio pasiilgau.. — drebančiu 

balsu atsakė:
Jis priėjo ir padavė jai ranką...
— Mortelė, Mortelė, tu mano varg

šė... — ir apkabino ją.
Ji prisiglaudė prie Aleksandro.
O jos širdis jau plakė visai nauju 

ugningu jausmu...
7.

Raudoja vargonai.
Dūsauja naujais troškimais persiėmu- 

sios žmonių širdys... Toliau pasiliko že
miškų dulkių pasaulis. Siela, išsivadavusi 
iš tamsiųjų ūkanų, gaivinasi trukštančia- 
me maldos šaltinyje... Ir žiebiasi neže
miškų jausmų peršviestos mintys... At
gimsta prieš daug metų svajoti šviesus žy
giui. Senieji prisiminimai ir širdys, gai
liai, gailiai suašarojusios, baimingesnį 
žvilgsnį plečia į Amžių Begalybes...

Bažnyčios kampely, prieš Šv. Pane
lės Neperstojančios Pagalbos altorių, au
galotų moterėlių užstota ir mažai bažny

si. Reikia branginti savo var
dą.

čiami į pataisos namus, 71 pra 
dinė mokykla teikia pagelbos 
palengvinti viešų mokyklų dar 
bą su vaikais, kurie dėl kokios
nors priežasties nesiima mok- auksinis.

Tuose jos atsidūsėjimuose prisisunkė daug 
begalinių prašymų ir užtarimų... Pirmiau 
ji meldės dėlto, kad suprato esant reika
linga melstis, dabar ji meldės paskendusi 
dideliame džiaugsme ir troškimuose.... 
Daug, daug begalinių norų, kiek tik jų 
gali talpinti audringo karščio jaunystė, 
liepsnojo jos širdy... Ir sustingo jaunystės 
akys, ir suvirpo gailios lupos, ir lengva 
šiluma išsimušė veidan...' O galvoj tiek 
daug vaizdų ir minčių prisipynė...

Visoje pilnumoje išsiskleidė jos gy
venimo pavasaris... Gyva ugnimi jaunat
vė išplėtė žaižaruojančias akis ir parei
kalavo savo... Ir pasipylė jūrės svajų, 
begalinių išsiilgimų... Viskas susipynė vie
non maišatin ir pakėlė audrą — pirmą
ją audrą, pačią smarkiąją, kurios aukš
čiausias laipsnis pragariškų jausmų liep
snose...

Prieš altorių spykso dvi Mortelės a- 
kys, du aštrus žiburėliai... O jose, ilge
sio ir ašarų guusiai suvilgytose, smelkia
si jau, rodos, pasiekta laimė, aplinkui 
džiaugsmingai kvatojanti, bet kartu taip 
baisiai toli, kuriai nė mato, nė akių žvil-{

čios žmonių pastebianųi, klupo MoąV'lė... gio šioj žemėj nėra... Mortelė myli Alek

Mane kaltina, kad pavogiau 
aukso laikrodį. Tai dviguba, 
neteisybė. Viena, aš jų nepa
vogiau, o antra, jis visai ne

sandrą... Ir ji, rodos, jau čia: jis taip pat 
myli Mortelę... Bet vistik, kažkodėl ne 
taip, kaip kiti — jis tik gailis jos... Ir 
prieš jos akis dvelkia lengvo nusiminimo 
ūkanos... Jis dvarininkaitis, o ji — našlės 
kaimietės gritelninkės prasta dukrelė... 
Koks baisus tarpas!..

Ir įkaito rami Mortelės širdelė... lr 
gyslose gyviau sutvinkčiojo kraujas... Dvi 
stambios ašaros greitai, greitai nuriedėjo 
rausvai baltu skruostu... Stipriai, stip
riai supyko Mortelė — pykčio rausvumu 
persisunkė jos veidan...

Ir, kur neįsiaudrins jaunutė širdelė. 
Širdelė tiek daug, pašėlusiai daug trokš
tanti ir tiek mažai tegalinanti... Kaip keis
ta tame pasauly... Ir koks beprotiškas 
pamėgimas greit nykstančio turto... Auk
sas, tas besotis žmonių gundytojas, kaip 
visagalis valdovas kitus verčia prieš ji 
nulenkti galvas, o paskui tik semtis, 
semtis jo... Ir gailaus, paskendus tame 
baisiame blizgesy, išdidžia akimi žiūrėti 
į vargo lūšnelių kankinius ir jiems už
kirsti kelius prie tų aukso valdovų...

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas

Vienas mano kampelio “ta- 
vorščių ’ ’ rašo man:

“Garbusis prof. Kampinin
ke: — 1 ui

“Šis amžius yra įvairių 
išradimų amžius. Kasdien į- 
vyksta tokių išradimų, kurie 
negalimus daiktus galimais 
padaro. Pasirodo, teisybę sa
kė vienas mokytas žmogus, 
kad žodis “negalima” reikia 
iš žodyno išmesti. Taigi, ar 
nesirastų Jusij kampelio lan
kytojų armijoj tokio gudruo
lio, kuris išrastų vaistus šiai 
musų gyvenime pasireiškusiai 
ligai, būtent — musų daugu
mos draugijų susirinkimai da
bar dažniausia būna neskait
lingi. Nežiūrint, kad jie Įvyk
sta reguliariai ir spaudoje skel 
biami, nariai labai mažumoje 
juos lanko. Pastebėta, kad 
daugelis nūdien vakarus tuš
čiai praleidžia, dažniausia ka
ži ruojant atfba kur nors bo- 
les kačiarga stumdant. O jei 
kada ir ateina į susirinkimų, 
tai neapsakomų nubuodiunn 
turi pergyventi. Net veikles
nieji nariai netenka noro susi
rinkimus lankyti, nes, sako, 
kų-gį gali nuveikti, kai ma
žai narių susirenka. Tat kuo 
ir kaip reikėtų lietuviuose tos

rųšies “kvarabų” gydyti’” 
Klausimas, kaip matot, pas

tatytas stačiai. Prašau visų 
“tavoršeių” pareikšti mano 
kampely savo nuomones, juo
ba, kad ir ruduo jau ne už 
jurių-marių. Per vasarų sus
tojęs visoks vęikimas reikės 

j iš naujo pradėti. Galima tikė
tis, kad vienų nuomonėmis 
vieni pasinaudos, kitų — ki
ti.

Apie sovietų “rojų” AVil- 
liam F. McDennott šitaip ra
šo:

“Maskvoj restoranuose pri
seina laukti pusę valandos kol 
tave komradas, patarnautojas 
pastebės ir po to visų valandų, 
jis išsirangys paduoti bliudu- 
kų zupės. Norėdamas nusipirk
ti duonos, drabužį, geležinke- 

i lio bilietų ir-gi turi stovėti ei
lėj ir laukti.

“Norėdamas įvažiuoti Rusi
jon, turi ištisas dienas leidi
mo laikti. Norėdamas pasilik
ti arba išvažiuoti, vėl turi die
nas leidimo laukti. Viešbuty;, 
jeigu nori gauti vonių nusi
prausti, turi 24 valandas pir
miau apie tai viešbučio vedė
jams pranešti.”

Bet mūsiškės komunistų 
davatkos, Chicagoj ir Brook- 
lyne, nuolat savo liežuvėliais 
zalatija ir gana, kad visam 
pasauly nėra pavyzdingesnės 
tvarkos, kaip sovietuose. O 
kas aš tų jų “zalatų” savo 
kampeliu nurėžiu, tada tos 
komunistų davatkos mane kei
kia, fašistus keikia, Kauno 
budelius keikia, kunigus kei
kia, kapitalistus keikia, visų 
pasaulį keikia.

P B g U 8 g B

RUSAI PRIEŠ RUSUS.

Atvaizde? parodoma “baltieji” Rusijos kavaleristai, kurie 
įstoję kinų kariuomenėn karui prieš “raudonuosius” rusus — 
bolševikus. i

na di Foligno, Kristaus Per-[darbas, kurį-jis atliko liepia-1 
simainymas, Kristaus atsikė- į irias šv. Julijaus II. 
limas, Tikėjimas, viltis ir mei- į Šalia didžiojo altoriaus sto- 
lė) Tiziano (Madonna di S.
Nicolo de Frari), Caravaggia 
(Kristaus palaidojimas), Piu- 
turicchio, Petro Perugino, A- 
ndr. Sacchi, Guido Reni ir 
kit. Apačioj, po Rafaelio ka
mbariais, yra 6 puikios salės 
išpuoštos daugiausia Piuturi- 
cchio freskomis (Šv. Katari
nos ginčas su filosofais cie
soriaus Maksimilijono akivai
zdoje, atsiskyrėliai Antanas 
ir Povilas, kuriems juodvar
nis atnešdavo duonos, Šv. Se
bastijono kankinimas ir kit), 
vadinami apartamenti Borgia.

vi puikus popiežiaus sostas 
ir kardinolų sėdynės. Svar
biausias ir įdomiausias visos 
koplyčios dalykas yra garsu
sis Paskutiniojo Teismo, tos 
didžios Dievo rūstybės dienos, 
paveikslas, tapytas taip pat 
Michelangelo.

Jis užima visų galinę sienų 
ir turi 20 mt. aukštumo ir 16 
mtr. platumo. Šitas paveiks
las nustebina kiekvienų, ypač 
rūstusis Dievas — Teisėjas, 
prieš kurį dreba net teisin
gieji. Šalia Kristaus matome 
persigandusių Marijų, Apaš
talus, Patrijarcbus ir Prana
šus. Paveikslo viršuj angelai 
atneša kryžių ir kitus Kris
taus kančios įrankius, o že
mai — trimitais skelbia mi
rusiųjų atsikėlimų. Viskas čia 
taip geniališkai puikiai atvai
zduota, kad išblyškusiuose tei
siamųjų veiduose aiškiai ma
tome baimę, nusiminimų, siel

vartų, nors pats paveikslas 
gerokai apgadintas smilkalo 
dūmų, drėgmės.

Grįždami pietų dar užsuka
me į bazilikų, o iš ten į ko- 
pulų. Užsilipę ant paplokščio 
stogo pamatome 4 didelius 
bokštus ir daugelį mažesnių. 
Čia yra daug butų, kuriuose 
gyvena bazilikos tarnai ir da
rbininkai. Tai savotiškas mie
stelis su krautuvėmis, šuliniu, 
muziejum ir 300 gyventojų, 
beveik 50 mtr. aukštumoj, iš 
kur jau inatvt visa Roma! 
Tas kopulas, tai Panteono ko
pija.

Kai jos statytojas pasa
kęs, kad padarysiųs negirdė
tų daiktą ir ant šv. Petro ba
zilikos pastatysiąs Panteonų, 
tai niekas nenorėjo tikėti, bet 
jis savo pažadų išpildė. Tai 
garsusis Michelangelo Buona- 
rotti padaręs planus, pieši
nius ir modelius, gi patį sta

tymo darbų atliko kiti. Vatų 
kano bazilika, tai žmogaus 
valios stebuklas, nepaprastas 
proto tvarinys, dvasios gailį 
ilgumo paminklas! **

(Bus daugiau).

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”. .

NAUJI RADIOS

=38

KELIONE J RO

Esame Pasirengę 
Jums Patarnauti

(Tąsa)

Kurgi nesistebėsi žmogus, 
pamatęs milžiniškų vazų, (13 
mtr.) nukaltų iš vieno porfi- 
ro gabalo, arba Herkuleso sta 
tūlų (4 mtr.) iš paauksinto
sios bronzos! Toliau dievas 
Apolonas apsuptas būrio mū
zų, Sokratas, Platonas, Demo- 
stenis ir kiti graikai. Kitoje 
salėje didžiausi ir gražiausi 
Barberini kandeliabrai, tarp 
jų Jupitieris, Merkurijus, Ma
rsas, Minerva, Venera, dar 
toliau Neronas, labai gražus 
Augustas su varpų vainiku, 
o kur Laokonų grupė, kurių 
pats Micbalangelo vadino dai
lės stebuklu! Mums, Šiaurės 
krašto žmonėms, o ypač “sa- 
rmatlyvesnėms” moterėlėms 
nelabai jauku tarp nesuskai
tomos daugybės Graikijos iš
minčių, kallM'tojų, Romos cie
sorių, dievaičių, kurie bemaž 
visi Adomo kostiumuose. Jau
nesnieji to neboja, vis pore
lės, vaikščioja, žvalgosi, kuž
dasi. Čia pat atvirutės, pui
kūs reprodukcijų albumai, tik 
gana. “tvirtos kainos.” Kai 
mieste įkyrūs pardavėjai sku
lptūrų albumų siūlyto siūlo 
už 10 lirų, čia už tokį pat pra
šo (be derybų) 70—80 litų.

Garsūs Rafaelio kambariai, 
jų 4. Čia genialus tapytojas, 
gražiuose popiežiaus kamba
riuose, liepiant Šv. Julijui II, 
besidarbuodamas visų savo a-

mžių, garsiausiais freskais 
nusipelnė nemirštamų garbę. 
Gražiausias Rafaelio darbas 
— Disputą, arba Kristaus ti

kybos garbė. Čia išreikštas 
teologų susirinkimas, gaunąs 
apšvietimų iš atviro dangaus, 
kur regimas Dievas, angelai 
ir šventieji. Priešais—nema
žiau garsi Atėnų Mokykla. 
Toliau Parnasas (Apolonas 
gieda apsuptas mūzų ir poe
tų). Teisybė, Šv. Leonas Di
dysis sulaiko hunų karalių A- 
tilų ir kit. Tik nelaimė, kad 
per 400 met. drėgmė ir pelė
siai gerokai apgadino taip ve 
rtingus paveikslus.

Pinacoteca (paveikslų gale
rija). Joje 4 kamb. geriausi 
paveikslai Rafaelio (Madon-

Jau gerokai pavargę, užsu
kame į Cappella Sixtina, čia 
meno mėgėjai prasėdi po ke- 

Į lis mėnesius ir užvertę j vir- 
‘ šų galvas gėrisi garsiomis lu- 
!bų freskomis, tat ir mes kiek 
nulenkiame kojas, gal ne tiek 
pasigėrėti (nes nuo gausumo 

J mums visi ėmė vienodai atro- 
iidyti), kiek pasilsėti.

Šita koplyčia pastatyta V 
šimt; popiežiaus Siksto IV į-, 
sakymu, bažnytinėms iškilmė
ms ir popiežių rinkimams. Ant 
sienų gražios garsiųjų tapy
tojų (Perugino, Piuturicchio, 
Signorelli ir kit.) freskos, kai
rėj vaizduojančios atsitikimus 
iš Mozės gyvenimo ,(6), o de
šinėj — iš Kristaus gyveni
mo (6). Ant lubų, 25 mtr. au
kštumo, matome didelius 9 pa 
veikslus, vaizduojančius atsi
tikimus iš pirmosios Mozės 
knygos (pasaulio sutvėrimas 
3 pav., Adomo ir Ievos su- 
tvėr., pirmųjų tėvų nusidėji
mas, ir kit.). Paveikslų galuo
se 7 pranašai ir 5 sibilos, ku- 

.rie pranašavo apie Išganyto- 
(jų, o apie langų viršūnes — 
[Jėzaus Kristaus giminės. Vi- 
jsos lubų freskos yra gerin
siąs genialaus Michelangelo BE

TUBBY

Jau atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie biznius 
ir gyvenimo reikalus.

Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose reikaluose 
patarnauti.

Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.
Paskolas galima gauti pirkimui arba taisymui namų.
Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų.
Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 6 nuo

šimtį.
Turime čekių sąskaitą (checking aecount), kuri būtinai rei

kalinga kiekvienam biznieriui.
Siunčiame pinigus į Lietuvą ir į kitus kraštus pigiausiu kursu.
Mūsų yra pirmutinis ir seniausias Chicagos lietuvių bankas 

ir čia jus laukia greitas ir teisingas jūsų reikalų atlikimas.
Ateikite su savo -reikalais pas mus.

Kapitalas Ir Perviršis 
$400,000.00 

Turtas Virs 
$3,500,000.00

Po Illinois Valdžios ir Chicago
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

bot, Muvrtf-r
GO OOT SO ŠOOO APTEU. 
BEINC SlCK ąjiTU THE 
MEASlEt - SOORE ė)OT
VTROKJO E WOUG '-fE.T,

^3

ė

3• ■

R . C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola 44

$11O
R. C. A. Radiola 66

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

JŪS, F. BUDRIU,
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

PILNAS EG 
$5.00 TIKT'AI

MINAS
$5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenuelminklt. bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas kokj 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorlua, neklaus jusi) kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lSegraml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus Daugelis kiti) daktarą 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
lis neturi reikalingo patyrimo, su- 
rSdvroul *rr.ogaus kenksmingumu.

Mano Kurt’o — Scope — Raggl. 
X-Hay Roentpeno Aparatas lr vl- 
siAkas bakteriologiėkas egaamlna- 
vimas kraujo atidengs man jusi) 
tikras negeroves, ir jeigu aft pa
imsiu jus gydyti, tat Jūsų sveikata 
tr gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgą skilvio, žarną. Inkstą, odos, 
kraujo, nervą. Širdies reumatis- 
mo. kirminą, uždegimo žarną, sil
pną plaučių arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą. Jslkerėjusta. 
ehronlftką ligą. kuri nepasidavė 
net gabiam Kelmyno* gydytojui, 
neatldėlioklt neatėie pas mana 

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas lėlė 
>• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto iki 
1 po pietą. Vakarais nuo 6 iki T 

Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1 
po pietą.

That’s Different
-------^0
iCZ. .MOM, •GEE M4VUZ,MOM 

i GOTTA 50 OOT 
IKi TUE AiC AO‘ 

GELT SOME 
EKcaeise. lik?

BOiLOiKT A 
ftAPT Oft i'Lt 
(OEMER GET 

Stromg
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į Rudeninis

8■s
Jubiliejinis PIKNI Rengia Švento 

Kryžiaus Par.|

Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 1 d., 1929
ČERNAUSKO DARŽE

79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
PRADŽIA 10 VAL. RYTO ĮŽANGA 50c.

Nuoširdžiai užprašome visų musų parapijų, o ypatingai musų gerb. ■ 

biznierius. Taip-gi visus musų prietelius, kaimynus ir užprašome dalyvau- jj 

ti šiame piknike. g
IKLEBONAS Ir KOMITETAI.
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JAUNIMUI LAIŠKAI.
ŠVENTO RAŠTO IR ŠVENTOS BAŽNYČIOS 

TĖVŲ PAMATUOTI.

Pflšn Seirijų Juozas.-------------------

Įžanginis laiškas.

Brangus Jaunime!
Aš žinau, kad tu tikrai my

li savo tėvynę ir visa kilnia 
širdimi trokšti jai laimės.

Žinau ir-gi, kad tu myli 
Dievą. — ir trokšti, kad Jo ka- i 
ralija pletotųsi po visą žemę.

Aš tvirtai tikiu į tai to
dėl, jog įgimta yra visiems my 
lėti savo tėvus.

Dievas yra musų Tėvas. Tė
vyne — musų motina! Ir

LIETUVOS VALSTYBĖS SKOLOS.
Visos skolos, kurias šiuo ,jant paskolos kvitus. Paskola

metu musų valstybė turi, yra 
j susidariusios pirmaisiais ne- 
I priklausomos valstybės kuri-

kurios žemei davė neapsakomą 
derlingumą.

Kad padaryti juos dalyviais 
amžinos laimės, siuntė vienuti- Į 
nį savo sūnų šion žemėn, su
teikė jiems tą garbę, jog Kris- 

Įtus gimė jų žemėje ir iš jų gi
minės. Taip, Dievas už bent 
išrinktųjų jiems atlygino.

Nepaisant taip aiškių pa-

1920 me- 
oxuw.^^ mėn. ir baigta 

1922 m. vasario mėn. 15 d. 
mosi metais 1918 — 1223 m. Jos išpirkta iš viso buvo 28,- 
laikotarpy, kada kildavo vi- 930,000 auks. su 3,6 metiniais 
šokių greitų ir netikėtų rei-į.% palūkanų. Nepaprastos pa
kalų, kuriems lėšų surasti pa- skolos išpirkimas turėjo pra- 
prąstais keliais būdavo neįma- sidėti 1923 m. gruodžio mėn. 
noma. Po to jokių naujų skolų 11 d., bet dol padidinto tuo me- 
musų valstybės niekur ne bu-|tu mokesčių plaukimo i i'ždą 
vo užtraukta, o atvirkščiai į Lietuvos Bankas tegalėjo pra- 
senosios skolos buvo mokamos dėti išpirkimą tos paskolos

pradėta realizuoti 
tais gruodžio

ir likviduojamos.
Musų valstybės skolos dali-

nuo 1924 m. sausio mėn. 2 d. 
kurių kvitų po 20 lt. už 100

los yra išpirkta 23,965,550 auk 
sinų ir dar lieka neišpirkta 
4,964,900 auksinų 88,145 li
tų 82 centų vertėje.

3) Valstybės iždo 4,8% pas
kolos lakštai (neperštampuo- 
ti) užtraukti 1921-23 metų bė
gyje, trūkstant lengvai reali 
zuojamųjų nuošimtinių popie
rių, reikalingų užstatams, tau
pymui ir t. t., pardavinėjami 
kupiūromis po 100 ir 500 auk
sinų. Iki kovo mėn. 1923 m. 
nuo kurio laiko tie lakštai ne
buvo daugiau pardavinėjami, 

i jų parduota 36,637,000 auksi

nų sumoje. Jų išpirkimo ter
minas 1929 m. sausio 1 d. Iki 
tam laikui jų išpirkta už 33,- 
423,500 auksinų, už kuriuos 
užmokėta 259,684,11 lit. ir su
mokėta % — 36,703,91 lt. Iki 
birželio mėn. 1 d. š. m. dar 
jų išpirkta už 939,6000 auks. 
46,950 litų vertėje ir sumokė
ta 9,149 lt. palūkanų. Lieka 

i neišpirkta dar už 2,273,900 
i auks. 113,725 litų vertėje.
j 4) Valstybės iždo 4,8% pas- 
j kolos lakštai (perštampuoti), 
j tie patys lakštai' pervesti litų 
i valiuta. Jų parduota 1925 m.

JV'ĮĮ.I.

rodymų dieviškas meilės, gale Dasj j vidaus ir užsienio sko- auks. išėjusių iš
i Žydai pasirodė savo Viešpa- Įas> j) j 1021 m. rugsėjo 1

iždo
d.

prie 
ir po

K9B

21,190 lt. sumai. Jų terminas 
taip pat 1929 m. sausio mėli. 
1 d. iki tai dienai jų išpirk- 
!ta už 160 litų. Lieka neišpirk- 
jtą už 21,030 litų.

i Viso vidaus skolų valstybė 
j šįų metų sausio 1 d. turėjo 
1,033,135,82 lt. sumai. Išpirko 
šiais metais iki birželio mėn. 
1 d. už 92,405 lt. lieka tad iš
pirkti už 940,730,82 litų.

(Pabaiga bus)

• PATS SKAITYK IR KITUS 
‘ PARAGINK SKAITYTI 
i “DRAUGĄ”

nedėkingi, lr nubaudė( Vidaus skolų nepriklauso-j 10 lt. už 100 auksinų, išleistų 
. juos Viešpats! Jiems atmetus 1HOS Lietuvos iždas yra už- ipo to termino. Iki šių metų

Kaipgi nemy eti "vo ir mo jj^istaus mokslą ir patį Kris- ęraukęs šiokių: [birželio mėn. 1 d. tos pasko
tinos L « į tų nukankinus, Bažnyčia jų i) Pirmoji vidaus paskola,

Ne tik kad mums tas yrą į- tapo sugriauta taip, kad ak- oficialiai vadinama “vidaus
gimta, kad sąžinės balsas tą įmenį0 ant akmens neliko, o valstybės trumpo termino bo-
meilę mums pareiškė; netik, ^daį tapo išblaškyti po nąi” buvo užtraukta 1919 —
kad kiekvienas žmogus,“ atef-ivisą pasaul j j J922 ^tais pirmiosSeils val
dams ant žemės, atsineša savo ■ Į£aįp Dievas 'pasielgė su styfcės reikalams bonais po 
širdyje tą. meilės kibirkštį, bet žydaig> taip elgiasi ir su ki. 100> 500 įr 1,000 auks. Viso 
net pats Dievas davė viso pa- tomis tautomis. Todelgi, bran- sumoje 11.980,300 auks. 4.5 
šaulio žmonėms aiškų isaky-j gUsk. jaunį111(?) musų ir musų metiniais %. Ta paskola, kaip 
mą: Godok tėvą ii moliną , dvynės laimė nuo niusų pačių trumpo termino, turėjo būti
savo . Negodoja ~ 8l t5vll .prįkĮaus0 išpirkta 1920 metais, bet jos
tas, kas jų nemyli; visi-gi, ku- Dievfls mug ir mus|J tėvynę išpirkimas užsitęsė ir dar li-

nors ir baudė, bet apreiškė" sa- 29 S>°1 ji ra visai išpirkta, 
vo malonę: vergais buvome, Iki birželio mėn. 1 d. šių me

kenantieji žmonės skiriu- j Jabvi egolue Diėvag 8te tų tos paskolos išpirkta įš vi
si į dvi dali dėlto, kad žmonės bukly padarg Ginklais musų so už 11,802,000 auks. ui ku-
turi du priešingu palinkimu. fpriegų pasįiįuosavomel riuos užmokėta - 25,635 litų

Tat, jei mylime savo moti- j centų. Lieka dar neišpirk-
ną tėvynę, jeigu trokštame jai1 honų už 178,300 auks. 17,-
laimės, o kas-gi jos nemylėtų, ^30 vertėje.
kas nenorėtų matyti ją laimin-1 Nepaprastoji valstybės

rie tėvus godoja ir myli yra 
vadinami dorais vaikais.

Vienas traukia žmogų prie blb 
go, kitas prie gero. Ir vieni il
ki ti ieško laimės. Vieni ją ma
to purvuose, nusidėjimuose ir 
tie klysta; kiti gi, sekant Baž
nyčios mokslą., randa tikrąją 
laimę valdydami savo pajau
timus.

Kodėl pirmieji klysta, mu
ms iparodo seniausių laikų 
grekų, romėnų, ir žydų is
torija.

Grekai ir romėnai, vedami
savo mokslo žmonių, 
laimės pataikaujant

nui

Itching Skia
guicfeia? Relieved
Don't sufier with Dandrutf, Pimple*. 
Blemishes and other annoyinf skin irrj- 
tąriona Žemo antiseptic liquid ia the salo 
•ure way to relief. Itching oiten diaappears 
ovcnšght. Splendid for Sunbum and Ponoa 
l«y. Ali druggjsts 35c, 60c, $1.00.

žemo
BOR SKIN IRRITATIOHB

iždo paskola krašto gynimo 
reikalams užtraukta 1920 —

ga, tai stengkimes patikti Die
vui, stengkimes platinti Jo 
Karaliją! Bukime dorais. Vi- • ^22 metų bėgy, puolant Lie
sų pirmiausia stengkimės kiek i lenkams, kupiūrų sumo-
vienas tior» išugdyti savo 8ir-1m’8' kurios dalin”8‘ i5 59 m°- 

kant juos iš anksto, 3,6-iais 
metiniais %-iais, pardavinė-

dyje, aprinkime Dievą jos val

ieškojo 
geidu- i

dovu, (Bus daugiau)

Gietiorius: — Turiu labai
gerą. ausj.

Klausytojas: — Kaip gaila,
liams, - išnyko ir laimės ne kad tamiatn ncgiedi ausi|1K 
rado.

Žydai, vedami patiręs Dievo 
prie laimės, kiek kartų Jo 
šventai valiai prieštaravo tiek 
kartų tapo sunkiai pabausti.
Ir atpenč, už kilnią jų meilę, 
už pildymą Jo šventos valios,
Dievas rodė jiems neišpasaky- j 
tą. rūpestingumą. Idant juos 
grąžinti pažadėton žemėn, jų 
tėvynėn, stebuklus net darė: 
privertė .jų priešus paliuosuoti 
juos iš nelaisvės, stebuklingu
budu pervedė juos per Rau
donąsias jūres, stebuklingu bu 
du tyruose juos maitino, su- į 
teikė jiems pergalę ir tada ga
lėjo apsigyventi savo tėvynėj,

Iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminin 
kams

G l R S M I N Ė L Į

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

75 giesmės su gaidomis vie
nam, trim* ir keturiems baJ
sams, užima 142 puslapius. 

Kaina ,.......... 80c.

' ‘DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicagų

LISTERINE 
ROAT 

ABLET5
Antiseptika

. Ne prileisk 
Ir Gydyk 
Užkimimą 
Sopamą 
Gerklę 
Kosulį

SMade bj
LmbImm PluMMcal Co.. Saint Loula. U.S. A.,

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

GIMINĖS
t“ ■ - • -' '..: i - - : < * . : ‘

eikalauįa Pinigų
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvų dovanė

lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia paramą. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

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

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

Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CD.
2334 So. Oakley Avenue, Chieago, JOJ

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Ofisas atidarytas kasdienų nuo 8 vai, ryto iki 8 vai. vak

)Lfv*?t m

Ralslng the Family- Ma thouflht lt was duo to Pa s auto gc-cioeny
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FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th Skeet

Sports Editor,
Phoae: Canal 1603

DON’T FORGET THE DIS
TRICT PICNIC LABOR

DAY.
TT*

Tlie K of L District of Clii- 
cago is giving amonster Pic- 
nic on Labor Day at Clier- 
nauskas Grove, 79-tli & Ar
cher Avenue, Justice Park, 
III. The entire proceede of 
this picnic will go for tlie 
needs of the mens’ and girls’ 
sporting sections. It behooves 
every member in the organi- 
zation to eome to this picnic 
and bring all of their friends. 

* One of the attrąctions will 
be a Champonsliip baseball 
game between tlie VVest Side 
K of L Girls and tlie strong 
Providence team. Tliere will 
be otlier gailies and otlier fun 
galore. Don’t forget to atiend.

SPECIAL NGTICE.

All tliose who have tickets 
for the K of L District Pic
nic at Chernauskas Grove on 
Labor day are liereby reques- 
ted to return the tickets or 
money to eitlier one of the 
followįng comitte:

Ignas K. Sakalas,
M. Pavilonip/

L. Krekščiunas,
S. Šimulis,
P. L. Savckas.

The tickets or money sbohld 
he in the hands of the commi- 
ttoe not later tlian 1:00 P. M. 
qf Labor day, September 2nd, 
1029.

PUIKIAI PASISEK*.

L. V. mergaičų sporto sek
cijų, po vadovyste p-l'ės F.

lošimai jvyks, nebuvo galima 
sužinoti, nes iki paskutinei die 
nai tymų vedėjai nebuvo gavę 
parkų leidinio. < 1

Jei lytoj Bridgeportas lai
mes abu žaidimu, tai pasiliks 
eampionais Šiaurės Sekcijos ir 
gaus progų persitikrinti su 
mikliu Roselando tymu.

MARTHA IS WINNER

Miss Martha Norelius of 
New York who von the 10 
mile Wrigley marathon swim 
and first prize of $10,000. She 
covered the distance in record 
time 5:24:22. Over 100,000 
persons watched the race.

GOLF.

didelis
Vyčių

Pastaruoju laiku 
skaičius Chicagos 
sporto mėgėjų užsiimdinėja 
tuo aristokratišku — Golf lo
šimu. Reikia tikėtis, kad ne
užilgo bus galima surengti la
bai įdomų Golfo tournamen- 
tų vien tik iš Vyčių, nes jau 
yra keliolikų narių nemažai 
atsižymėjusių tame sporte.

MERGAIČIŲ LYGA.

L. V. mergaičių sporto sek
cija turėjo savo mėnesinį su
sirinkimų rugp. 27 d., Dievo 
Ąpveįzdos iparapjos svetainėj. 
Šiame susirinkime buvo pa
gelta daug svarbių klausimų 
praplėtimui sporto mergaičių 
tarpe ir nutarta organizuoti 
basketball ir vplley bąli lygų. 
Geriausio pasisekiųio.

TRACK AND TENNIS.

Councils vvliįch have not ųs 
y et sent in their entry fce of 
$5.00 are reąuested by the 
Cpmjnittee to do so immediate 
ly. Also all councils are re
ąuested to send in the na
rnės of all the members \vho 
vili participate for their coun
cil in the Track Meet and 
the Tennis Tournament; to:

Al. Jesulaitis, 4629 So.’Win- 
chester Avenue, Chicago, Ilk, 
Phone Lafayette 7699.

ASSOCIATION MEETING

The special K of L Athle- 
Orąibaito, rugp. 17 i, »urcn- Meeting he,d Tu(?žk
gi šauni, “beack party , Aug m th(J Provi. 
Jarkson Parke. Žmonių susi- o( l|a|lj was
riųko labai daug ir ,1M s,na- ,)ut of
giai linksminosi iki 11 vai. Po 
to išsiskirstė į namus.

MERGAIČIŲ SPORTAS.

L. V. 18-tos kp. iš Town of 
Lake mergaitės ir vėl nugalėjo 
Lrįghtonparkietes 7 prieš 1 
Lftseball rungtynėse, rugpiučio 
$3 d., Grant parke Vytė Šta
raitė iš Brighton Parko labai 

j>asižyn>ėjo savo nepaprastu 
bolės gaudymu.

RYTOJAUS RUNGTYNES.

Rytoj Northsidiočiai kuisis 
su stipru Bridgeporto ratelis 
4u sykiu, idant užbaigus at
silikusius žaidimus. Kur šie

gressive decisions wliich vili 
promote better the sports in 
our rganization. Omong the 
more important decisions vė
rė:

1) All protestą to be settled 
by the Grievance Committee 
vhich is composvd of Re v, 
Prof. B. Urba, Mr. Julius C. 
Brenza and Mr. John Eudei- 
kis.

2) Entries into the Basket
ball league vili positively 
elose on the first friday of 
Octobcr, 1929.

3) The Track meet and ten
nis tournament mušt be held 
regardlcss of hov many coun-

CUNARD LINIJA LIETUVON
prelčlausl plaukimai per okeaną pasauly. lSplauldinal IK New 

Yorko 1 Southampton kaa Sereda vienu 18 milžinu ekspresinių Dlvų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui aaužemtu ) Kauna.
Pamatykite Londoną paka- 
ly. Taipgi tiesiai 1 Londo
ną kaa Pėtnyčla nauji, alla- 
Ju varomi laivai. Trečios 

^lesos laivakortės t abu ga-
CUNARD LINE

lu iŠ Ncw Yorko J Kauna 1208 
ir brangiau. Atskiri karai)., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Dol 
kitų Informacijų klauskite bils 
Cunard agento, arba raiyklts 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Cliloago, m.

make a pieture, Įn the pro- 
cess of solution the patient 
had an oval space in the puz- 
zle in vhich he tried to fit 
a sąuare block. After delibe- 
rating a vliile he tried a rec- 
tangular one and finally, af
ter a lengthy experimentation, 
he found a small oval block 
which fitted in the space būt 
even in bis limited understan 
ding he realized tliat it did 
not belong in tliat particular 
space, He could not innnedia- 
tely detenuine vhy tliat spe- 
cific block did not conform 
sensibly vitli the ręst of the 
pieture since it actually did 
fit. įlįs rųind did not instant- 
įy suggest that tliere vas a- 
onther oval block in liis ex- 
perimental group vhich .pro- 
perly belonged -therein. We 
lingered vatcliing him conceu- 
trate deeply upon this per- 

(plexity, the solution being oh 
vious to us, tlien left him in 
this dįlemma .as we vent on, 

A fev day s later ve vi-

plained tliat insanity vas at- 
tributable to many causes sucb 
as an abuse of alcoliolic stimu-

“ Blue Heaven”, “Lye”, etc.); lier causes too numerous to 
ant excessive ūse of opiates, o- 
jver exertion of the mental fa- 

lants (more conunonly known culties, advance age, veak 
“whisky”, “Moonshine”, helatli, consangunity, and ot-as

njention.
i

(Tq be cantinųed next Satur- 

day)

Jus Mylėsite Pasidžiaugti Savo Draugams 
- JEIGU w

cils enter.

4) Efforts vili be made to 
have tvelve teams in the Bow- 
ling: League. Mr. Grumentas sited the State institution lo
vas eleeted treasurer and Mr. ,cAted at Elgin, Illinois, four- 
Al. Manstavičius, secretary of luiles from ^ieago. Tlie 
this league. įDoetor in charge at Elgin al

so leetured to us explaining 
that most of the inmates con-. 
fined tliere, vho vore at tliat

Mr. J. P. Giedraitis, presį- 
dent of tl)e Association appoin
ted Mr. Autoji -Mališauskas Bt’r0|iing »round the

sųpervise the basketball lea-1 
gue and I’rank L. Savickas to ■ 
be overseer of the Bovling

PIRKSITE

league.

LUNATICS I HAVE MET. 
By Konnie

vide lavns since it vas a plea 
sant afternoon, had failed io 
adjust themselves to the 
vorld and nov attempted to 
make the universe conform to 
their own individual state of 
įmind. Ile continued, stating 
ithat the inmates had failed

ve to reąlize their ambitions inIn the 
gathered 
who vas vdinly aflempting to 
solve a simpie puzzle compo- 
sed of blocks of vood of dif-

men’s ąuarters 
around an inmate ’.actual life, being mentally un

capahle to do s<S| that they did 
not change their ideas to cor- 
respond to the yiev of a nor-

PEOPLES
Fumiture
KOMPANIJOS

Krautuvėse!

ferent shapes and sizes vhich, ' mai person, the result being 
vhen put togcther, vould 'some forui of lunacy. He ex-

Paskutinis Šių Mėty Dovany |

PIKNIKAS
Ir Su Vasara Atsisveikinimas Bus

Lalnr Day - RujajiM 2,1929
ČERNIAUSKO DARŽE

/

Visę Tą Šurną Rengia

Lietuvos Vyčio Chicagos Apskritys

Su Skreen Grid Tūbom 
PILNAI ĮRENGTI 

Puikiuose Kabinetuose
KAINA

.00

Ir aukščiau
Pilnai įrengti Dailiausiuose Ka

binetuose Su A. C. Tūbom

KAINA
.00

Veltui demonstracija jūsų 
namuose. Pašaukite: 

HEMLOCK 8400, - arba 
LAFAYETTE 3171

Nes jie žinos, kad jus turėjote ge
rą skonį išrinkti gerą rądįp ir žino
jote rąsti geriąusiąs krautuvės, kur es
ti prieinamiausią kaina ir geresnis 
patarnavimas.

Patis Atwater Kent Radios nereika- 
lauj.a rašyti jiems giriančius skelbi- 
mus, jie patys už save kalbą, ir Peo
ples Furnitųre Kompanijos rekomen
dacija pilnąi užtikrina jy gerumą, kas 
nedaleidžia turėti abejonę apie šiuos 
Radios.

•* JC ♦ . J**
Atvvater Kent Radios mes turime 

pilną eilę mady, dydžių ir apkainavi- 
my, kurįy kairią yra labai prieinama 
ir musy lengvus išmokėjimo budai yra 
daleistini kiekvienam įsigyti. Ateikite 
šiandie į Peoples Krautuves, pamaty- 
kit, išgirskit ir pasirinkite naują 1930 
m. mados

ATWATER KENT

Dedama Pastangų, Kad Tame Piknike 
“Turėtų Kų Veikti”: Ir Jaunimas Ir Jų 
Tėvai, Ir Visi Kas Tik Atsilankys.
Bus: Orkestrą, Bnras, Virtuvė, Aiskriminė, 
Straikeris, Visokių Italų, Bišopas,
Žodžiu — Kas Žingsnis — Nauja Laimė.

KAS PRIEŠ PIKNIKĄ IŠTRAUKS SERIJOS 
TIKIETUKĄ, GALI TIKĖTIS LAIMĖS 

$5.00, $10.00 AR $15.00 
Tikietukų Galima Gauti Pas Narius. z 

Piknikas Prasidės 11 vai. ryto. Visi Kviečiami.

■ i

Priimama Senus Setus Į Mainus Ant Naujų 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI YRA SUTEIKIAMI VISIEM

SOUTH
WESTSIDE8

LARGEst STORES,

furn
PIAN®1 "ru^s

■ cVE

CHOIOJ
BETTEf. 

rythiNG ForTne hOM E8

4177-83 ARCHER AVĖ. con. RICHMOND ST.

41 77-33 Archer Avė.
Brighton Park

ifrR
STOVIA , 6tJL!!2

2536-40 W. 63 ST. & MAPLEWOOD AVĖ

2S38-AO W. 03 St.
Marąuette Park
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Joninių Papartis

IIII& ii

SUDIEU!

Siaučia, pučia smarkus vėjas, 
Iškeliauju aš;
Aplankyt Tavęs nespėjęs, 
Plaukiu per mares.

Šypsos bangos, baltos bangos, 
Tik nėra Tavęs;'
Prieš akis vis melsvas dangus, 
Skęsta į mares.

Plaukia laivas naktį, dienų, 
Nematyt krantų;
Nors sulaukčiau Tave vienų — 
Nebūt taip J/i L.

Oi, kaip ilgu, tesulauksiu, 
Vėtra kyla ;au —
Laivas, skęsta, neišplauksiu,
Siunčiu I au, si •I tu...

Joninių, Papartis.

MANO DIENOS.

Mano dienos. Liksiuos dienos • 
Linksmos šypsosi meiliai;
Aš lau.'.'K'Se juk nė vienas 
Su manim ir veversiai.

Žaliu rubu nusagstytu 
Skamba rytmečio aušra,
Gulsim naktį, kelsiu rytų 
Su kvatojančia banga.

Akys ryto — akys mano,
Gal klajoju, gal einu,
Pasakykit kas paseno,
Kas nuėjo tuo keliu?

Ten už šilo nuskambėjo 
Paskutinė valanda,
Paklausysiu, gal su vėju 
Atsikėlė ir malda.

Mano dienos, linksmos dienos, 
Jus prikelkite mane;
Aš pasauly šiandie vienas — 
Gimsta manyje minia!..

Žygintas.

DAINUOKIME.

Dainuok jaunime, dainuoki linksmai!
Te aidas skambės po laukus...
Dainose visi jus skausmai ir džiaugsmai 
Primins jums jaunystės laikus.

Dainuok, sesutė, kol dar bernelis 
Nejoja pas tave piršliuos,
Kol dar jaunystės tavo dienelės,
Širdis kol neskęsta varguos.

Dainuok jaunasis bernužėli,
Dainuok kol jaunas dar esi — 
Dainuok; brangusis, šienpiuvėli,
Dainoje laimę tu rasi

Dainuokim broliai ir seselės,
Koliai jaunatvė mylima,
Lai visos jus širdies godelės —
Visada pinsis su daina.

JUOKAI IR DAR ŠIS-TAS
--------------------------------------------------------------:___________________________________________________________________

Juozas: — Pasakyk man, 
Antanai, <lelko vėjas žiemų y- 
ra šaltesnis, negu vasarų?

Antanas: — Matai, vasarų 
sykiais jleidi vėjų j kambarį 
pasišildyti, o žiemų to neda
rai.

DRAUGAS

IR-GI SPORTAS

Būrelis mergaičių nuo Catalina salos, Pacifiko vandenyne, sumanė laiveliu 26 mai- 
lės plaukti į Los Angeles. Esant neramiam vandeniui ir tamsoje jos paklydo. Nusikamavu
sios vos ne vos per 6 vai. pasiekė Los Angeles įlankų. i | f į į| 'K

klausė teisėjas kaltininko.
— Aš galiu atvesti dvide-

į šimts liudininkų, kurie to ne
matė, — atsakė kaltininkas.

bajoriškų kilmę ir apginti sa- Cbieagoje lankėsi ir gerb. 
vo “unarų”, Tų mintį pirma- įkun. .J. Simonaitis Elizabetli, 
sis pakišęs Krokuvos kanau- j N. J. liet. par. klebonas. Jisai 
ninkas Jonas Dlugaš “Lenki- keletu dienų svečiavosi pas
jos istorijoj”. Jis teigė faktų, 
kad senovinė lietuvių religija 
panaši į senovės romėnų reli
gijų. Ir lietuvių šventovės var
das “ramovė” kilęs iš rymė
nų Romos. Lietuviai galėję

savo artimas gimines. Jo bro
lis šiemet baigia Loyolos uni
versiteto medicinos skyrių, 
pusseserė — sesuo Alma yra 
Lietuvių šv. Kryžiaus ligoni
nės vedėja. Artimas jo gimi-

atkeliauti arba Marijaus irnaitis yra ir kun. J. Martis, 
Sulos niautynių metu, arba)dury, Ind. liet. par. klebonas.
Pompėjui valdant, arba Ne- 
Tonui smaugiant piliečius ar
ba galiausiai Atilos gaujoms 
užpuolus kulturingųjį pasaulį.

Dar kiti linkę manyti, kad 
lietuvių senelių seneliai buvę

Kokia lietuvių kilmė? i|ę iš graikų. Tai norįs tvirti- skitai, šormatai, dakai, olanai,

Kun. J. Simonaitis džiaugėsi 
Chicagos lietuvių katalikų įs
taigomis. Anot jo: “tikrai tu
rite kuo didžiuotis”.

Į tų klausimų mėgino atsa
kyti žydų organas “Idiše Šti- 
rne”, pasiremdamas turimais

— Kad taip, tai esat visi,lietuvių mitologos daviniais, 
liuosi, — atsakė teisėjas. | Taip, Karaliaučiaus pasto

ti graikų 17 a. mokslininkas 
Jadokvi Licyh. Jis mano, kad 
lietuviai yra tolima graikų at
žala. Dar kiti linkę manyti, 
kad musų seneliai kilę iš A-

gotai ir keltai... Vargšai lie
tuviai, keno jie nebuvo vaikai!

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

— Koks santykis yra tarp 
mėnulio' ir musų žemės?

— Toks, kad juodu tiktai 
naktį pasimato.

— Skaičiau laikrašty, kad 
iž auksinės penkdolerinės gali 
išploti tokių plonų blekę, su 
kuria galėtum visų arklį ap
kloti. 1 f

— Vis tai niekas. Mus gas- 
padinė, pas kurių gyvename, 
gali per visų nedėlių tepti 
mums visiems sviesto ant duo
nos, nors sviesto viso pirkta 
tik % svaro.

— Kur, motin, neši tų gai
dį? i ■;<!; O

— Nešu pas ziegormeisteri, 
.kad bjaurybę pataisyti]. Pir
ma jis giedodavo lygiai pu
siaunakty, o dabar. . .pradeda 
velintis. i

— Del ko?
— Nes žemė priklauso mo- 

teriškųjai lyčiai.

Ūkininkas apskundė savo 
kaimynų, buk jis jam pavogęs 
lopetų.

Teisėjas klausia, ar gali tų 
vagystę kuo nors įrodyti.

— Taip, — atsakė ūkinin
kas, — liudijimu vieno žmo.

Pasakyk man, kaip sena y 
musų žemė.

— Negalima žinoti, pone 
profesoriau, — atsakė studen-[gaus, kurs tų matė.
tas. — O kų tu sakai? — pa

rius Johanu Finke savo chro-, leksandro Didžiojo Mukdeno
nologijos komentaruose išrodi- 
nėja, kad lietuviai kilę iš žy
dų tautos, kurių Sirijos kara
lius Salamanasar buvo paver
gęs. Tuo metu asirai sugrio
vę ir žydų šventyklų. Jis savo 
teorija remia tuo, kad lietu
viai aukodavo ožį, — tų pat 
•tarydavo ir žydai.

Kitas vokiečių mokslinin
kas Severin Sybel savo veika
le “Apie gintaro kilmę” mė
gina taip pat aiškinti, kad 
lietuviai kilę iš žydų. Jo nuo
mone, lietuviai atklydę tais 
laikais, kai rymėnų imperato
rius Titus žydus išginė iš Je- 
ruzolimos. Kaip svariausi ar
gumentų jis stato tų, kad lie
tuviai lygiai, kaip ir žydai, y- 
ra didelį užsispyrėliai, prieš
ginos, ištvermingi ir nieku 
gyvu neišsižada tikėjimo.

Kita versija — lietuviai ki-

armijos likučių. 13a. rašytojai 
Gobei in ir.Abat Stadensky pa
sakoja, kad Aleksandro armi
jos kariai, kurie buvo sustoję 
ties Araratu ir Kaukazo kal
nuose, kai sužinojo apie savo 
vado mirtį, išsigandę laukinių 
keršto, nusprendė į tėvynę 
sugrįžti juromis. Jie pasistatė 
300 laivų ir išplaukė. Bet ju
roje juos užtiko audra, ir išsi
gelbėti pavyko tik 45 laivams.

• Iš tų 18 pasiekė prūsų (ger
manų) krantus, o 13 atkeliavo 
prie Rugio salos. Kiti sustojo 
prie Elbės. Iš tų likučių ir kilę 
lietuviai — kaip kad žmonės 
iš Nojaus arkos.

Trečia versija nori įtikinti, 
kad lietuvių seneliai yra ry
mėnų kilmės. Jų, anot laikraš
čio, palaikę ir Lietuvos moks
lininkai (Višteliauskas ir kiti) 
— mat, norėję parodyti savo

Didžiausia Naujiena Apie 
RADIO

TIK SKAITYK! Su pilnu įre
ngimu, septynių tūbų radio, su vi
somis reikalingomis dalimis tiktai 
UŽ I v * v

$fl7-75
Ir tas radio yra CROSLEY! Pirkti 
kitokį radio pirmiau, negu pamaty
si ir išgirsi CROSLEY, darytum sa
vo kišeniui skriaudę.

Tad PAMATYK ir IŠGIRSK

Tyrinėdamas CROSLEY ypatingai įsižiūrėk į kabinetą — tėmyk, kaip len
gva tūnyti. Jūs mėgsite jo šaunų balsą. Paklausk pardavėjo apie naujus page
rinimus. CROSLEY pirkdamas gausi geriausią radio už pigiausią kainą.

LENGVIOS IŠLYGOS. ATDARA VAKARAIS.

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
MANDAGUS PATARNAVIMAS

4916 W. 14 St. Cicero* III.

Tel. Cicero 1329

CHICAGOJE

RETI SVEČIAI

~~r<Draugo” redakcija aplan 
kė p. Juozas Sinitrus, jo Žmo
na ir jų sūnelis iš New Yor
ko. Jie grįžta iš atostogų, ku
rias praleido grųžiame Yrellow- 
stone parke. Atostogomis pa
tenkinti. Esu visiems patarti
na ten nuvykti ir pasigerėti 
Amerikos gamtos gražybėmis.

Cbieagoje pp. Smitrai išbu
vo koletų dienų, aplankė įvai
rias musų įstaigas ir jomis gė
rėjosi. P. Smitrus yra Baltic 
— American laivij linijos at
stovas. Jisai priminė, kad šių 
vasarų Lietuvon per tų linijų 
išvyko virš 600 lietuvių.

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Ave.

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

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Ave.

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

J. Dimša 
3221 Lime Street.

M. Šlikas
10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

KELIAUK | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS UNIJOS

Žemiausios Kainas Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase........................... $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ............................... 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck ................. .. 129.50
Turistine 3-či.a klase į ten ir

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

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

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
RugpiuČio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Sekanti laivai išplauks Iš New Yorko,
“Lituania” Aug. 31 Į “Estonia” Sept. 17 
“Polonia” Sept. 7 | “Lituania” Oct. 5

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.

\J



SeStiulunIs, Rugp. 31, 1929 D R K O O X S 7

LIETUVIAI AMERIKOJE
MIRĖ LEONAS KUKULS- 

KIS.
WEST SIDE RADIO

Marąuette Park. — Rugpj. 
29 d. Oak Forest ligoninėj per 
siskyrė su šiuo pasauliu Leo
nas Kukulskis, gyvenęs pas 
p-nus Gudus 6948 
man avė.

X Ketvirtadienio vakare 
Vyčių 24 kp. turėjo Aušros 
Vartų parap, svetainėje savo 
pasitarimų, kuriame išklausė 
K. Stankelio pranešimo iš

8o. Tai- i,Apskričio susirinkimo ir J.
Brazaičio iš Federacijos 19

kų diena, kurioje iš West Si- į X Šv. Kryžiaus parap. ino- 
de bus didelis išvažiavimas į kykla prasideda rūgs. 3 d. Tė

vams, auklėtojams patėmiji- 
mas, kad vaikus nuo pirmos 
mokslo meto dienos leistų į mo 
kyklų.

X Jauni vaikėzai vaginėjo 
į po namus ir griebia net ang
lis iš sandelių. Ar-gi jų tėvai 
nežino, kad vaikai vagia? To
kius tėvus ir jų vaikus laukia 
skaudi bausmė ir sarmata. 
Dievas baudžia neteisinguo-

Kolegijos farmų trekais ir 
traukiniais. Prasidės nuo 8 va
landos ryto.

pas ponų Urbelį, ant 46 ir 
Wood St., priešais Šv. Kry
žiaus parap. klebonija.

A K T A R A I

RADIO 222.

Town of Lake. — Rytoj 
(Sept. 1) visi tovvnoflaikiečiai 
ir Šv. Kryžiaus parap. prie- 
teliai važiuoja į Šv. Kryžiaus

A. a. L. Kukulskis kilęs iš Seimo. Nuolatiniais atstovais parap. Jubiliejinį piknikų, Čer 
Alsėdžių par., buvo nevedęs, 1 Federacijos 3 skyriaus susi- 
dirbo Clearinge. Pereitų žie-! rėkimus išrinko pirmininkų 
inų pas jį apsireiškė džiova. Fašvcnskų, J. Brazaitį ir 
Pasirodė, kad liga jau pusėti- {K* Stankelį.
nai buvo įsigalėjusi ir todėl X Ryt Aušros Vartų baž- 
pasidavė į Cook County ligo- nyčioje suma su įstatymu šv. 
ninę. Sakramento, kaipo pirmųjį mė

Kad palengvinus būklę, gra n^sio sekmadienį.
borius Eudeikis pasirūpino X Ryt Aušros \ artų bažny- 
Leonų perkelti į Oak -Forest čioJe mėnesinė kolekta.

X Ryt Aušros Vartų parap.

niausko darže. Čia visko bus: sius ir žmonės vagių nesigai- 
ir pasišokti ir pasismaginti ir 'Ii.

NEMALONUS KVAPAS
Kįla lš nuodingos medžiagos, kuri 

pasidaro musų kūne laike virškini
mo.

TRINERIO KARTUS VYNO
paliuosuos juos nuo to trubello. Jei 
Jei tu nervuotas, kenti aštrius gal
vos skaudėjimus, tai imk Trinerio 
Kartaus Vyno tris sykius dienoj pu
sę valandos prieš valgj. Visose ap- 
tlekose.

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, lr 6:30 Iki 9:30 vakare

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

ligoninę. Nors ten buvo ir ge
ra priežiūra, bet pagyti ne- svetainėje, tuojau po sumos,
galėjo. Velionis pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage avė. Laidotuvės į- 
vyks pirmadieny, pamaldos 
bus Gimimo Panelės šv. baž
nyčioj.

Laidotuvėmis rūpinasi p-nai 
Gudai, pas kuriuos velionis 
ilgų laikų gyveno.

Rap.

ADVOKATAI:

visų draugijų mitingas! Heliai 
pranešimų iš Federacijos 19 
Seimo.

pasisvečiuoti.

X Jaunimas rengiasi važiuo 
ti į Šv. Kryžiaus parap. pik
nikų ir nebegrįžti; mat, ani 
rytojaus tame pačiame darže 
bus Cnic. Ap. L. Vyčių pik
nikas.

X P. Žatkienė (4521 S. Ho- 
nore) nukritus sn (porčiais) 
susilaužė kojas, rankų ir nu 
garkaulį; nugabenta į Šv. Kry 
žiaus ligoninę.

X Žmonės jau ima Šv. Kry
žiaus parap. jubiliejaus ban- 
kieto tikietus.

X Klausia Radio ŽŽŽ, kur 
galima gauti tikrai lietuviškos 
rupios, sveikos duonos. Nagi,

Res. tai. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OaJtley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p, Panedėllals 

lr Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Victory 3G87

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

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

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

X Rugp. 24 d. palaidota a. 
X Ryt tuojau po mitingo a Jozefa Vendželienė. Prie 

j Kolegijos Rėmėjų 19 skyriaus Į veiįOnes grabo daug buvo pa-
I susirinkimas

X Ryt po piet 1 vai. šv.
Kazimiero vyrų ir moterų dr- 
jas susirinkimas.

X Ryt po mišparų Akade
mijos Rėmėjų1 susirinkimas.

aukota nevystančių gelių — 
t. y. Šv. Mišių. Laiminga tu
rėdama tiek gerų prietelių.

X Jonas Zolp ir šeimyna va 
žinojęs po Kanadų, sugrįžo ir 
ėmėsi savo užsiėmimo —

; ReumatlzmassausgelB Z
B Neslk&nkykite savą* skaua- ■ 

mals, Reumt«lsmu, Sausgėla, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
g — raumenų sukimu: nes akau- ■ 

dėjimai naikina kūno gyvybe ■
™ lr dažnai ant patalo paguldo. g
■ CAPSICO COMPOUND mo-
g stls lengvai prašalina vlrflml- ™ 

nėtas Ilgas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- g
■ vones pasveikt Kaina 69c per

paštą 66c arba dvi ua 81.96. •
Dukart tvirtesnė 76c. ■
Knyga: “ŠAUTINIS 8VEI- -

KATO8” augalais gydytles. kai
na 68 centų. ■

Justin Kulis Z
| 1250 South Halsted Street "
, CHICAGO. ILL ■

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 Sa La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 I 

Vakarais
3241 S O. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bnpdzlunas Uorden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclephone Roosevelt 9090 

■ausie: 8 iki V ryte Tel. Ilepub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS
Balte 80# 1879 Mllwaiikce Avė.

Tel. Brunswlck 0624

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

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 8898

DR. A. L. YUŠKA

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 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

OFISAS

1900 S. HALSTED-STREET
NAMAI:

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai, vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS

X Pirmadieny — Darbinin- “Real Estate”.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2436 West 69 Street 
9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

O P T E M I T R I S T A I

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

IŠVAŽIAVIMAS

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

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

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

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

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

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Ai'enue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

Tel. Kenwood 5107

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 0267 Res. Prospect (659

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 s. Arteslan Av«. 
Valandos, ll ryto iki S po pietų

( ik) 8:30 vakare

OFISAI:
1446 R. 49 Ct. 2924 VVasli'.ngron
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzio 2450-2f51

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

t

liii. GtiAHLtS SEGAL

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHUS
i

ADVOKATAS

Nuo 9:30 Iki 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room 928 
Tel. Tranklln 4177 
Nuo 8 Iki 9 vakare

lt K. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullmdn 6950

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS■ t

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Lacal Office; 1900 So. Union Avė. 

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

i i

Į Marijonų Farmą
HINSDALE, ILLINOIS

DARBO DIENOJ

PIRMADIENY, RUGSĖJO - SEPT. 2 D.. 1929
Kviečiame į tų išvažiavimų visų Chicagos ir apylinkių kolonijų lietuvius. To

li nuo miesto, ramioj, gražioj, gerai sutvarkvtoj fartnoj smagiai praleisite laikų. 
Visi būsite svetingai priimti.

Visose Chicagos lietuvių kolonijose organizuojasi būriai lietuvių trokais va
žiuoti į Marijonų Farmų.

Visose koloni jose t rokai bus gatavi ryte nuo 8 vai. Pasažieriai privalo būti 
laiku prie trokų, nes iki 9 vai. visi trokai turi būti West Sidėj prie Aušros Vartų 
par. bažnyčios, iš kur visi sykiu leisimės į Farmų.

Visose kolonijose išanksto reikia užsirašyti. »
Bridgeporte keliautojai užrašinėjami p-nų Gudų krautuvėj 901 W. 33 st.
Ant Town of Lake pas p-nus Sudeikius, 4509 So. Paulina st.
Marąuette Parke jmis A. Ališauskį, 7126 So. Rockwell st.
Dievo Apveizdos parapijoj pas p-nus M ati j ūsaičius, 727 W. 21 st.
AVest Sidėj “Draugo” ofise ir klebonijoj.
Brighton Parke pas p-nus Kazlauskus, 4356 So. Rockwell st.
Melrose Parke pas Jonų Žvirblį, 143 — 35 st.
North Šulėj pas Antanų Bacevičių, 1850 VVabansia avė.
Ciceroj pas A. J. Janušauskų, 1301 So. 50 Ct.
AVest Pullmane pas Z. Gedvilų.
Roselande pas M. Šlikų.
Tie, kurie negalės arba nenorės vykti į Farmų trokais, tai galės atvykti į 

AVest Sidę ir gaus vadus vykti traukiniais papigintomis kainomis.
Važiuokite visi, esame pasirengę jus visus svetingai priimti.

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

. svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
, mo, skaudamą akių karštį. Atital- 
' sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr 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.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

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

Res. 8201 S. WALL4.CE STREET

Pei'Ke.S Acv'o ulie,ą po numeriu

4729 S. Asliland Avė. 
j bpkcualibtas

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

■ pietų: 7—8:30 vakare
I Nedėliomis 10 Iki 12
į TELEFONAS MWWAI 2889

DENTIST AI

l 4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 6222

25 MEiy PATYRIMO o#. 8.1.1102IS
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

dentistas
2201 AVEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare ' '

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas II- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 AVEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 18 pietų lr 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Hhore 
2238, arba Randolph 6800.

Tek Bmnswick 8824
DR. A. J. OUSSKN

Lietuvis Dentistas 
1178 MILWAUKEE AVENUB
Valandos; 8-18. 1-6, 8-8:89 

Rekmadlenlals Ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland A venas'’
Platt Bldg., kamp. 18 Ht. 1 aukštas 

Paatebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:89 va
karo. Seredomls nuo 9:80 Iki 18 ▼.

ryt/v Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.

, Phone Canal 9688 __

Tel. Lafayetta 6819

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 18 dieną.
Nuo 2 Iki 8 po pietų.

■
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CHICAGOJE

Žinių žineles 1 PMI™-
X Pirmadienį — Labor Day. 

Chicagos Vyčiai rengia pasku
tinį piknikų, Černiausko dar
že. Grieš orkestrą, bus baras,' 
restoranas, aiskriminė, įvai
rios štukos su ratais, straike- 
ris ir Mergaičių Sporto Lygos 
dviejų smarkiausių AVest Side 
ir Dievo Apveizd. tymų rung
tynės. Visi kviečiami.

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Marąuette Park. — šv. K.
A. R. 8 skyrius rengia tik
rai rudeninį piknikų, sekma
dieny, rūgs. 1 d., po pietų. Rė
mėjos deda pastangų, kad 
gardaus kugelio iškepus, vi
sokio saldaus gėrimo, pada
rius, saldainių dykai davus, 
tam, kas teisybę sakys. Taigi 
visi, seni, jauni, maži, dideli 
— į Marąuette Parkų savo 
laimės išbandyti ir linksmai 
laikų praleisti. O po pikniko 
ant rytojaus visi trauksim j 
Marijonų farmų.

Rūtelė.

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
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Bridgeport. — Simono Dau 
kanto draugija laikys mėnesi- j 
nį susirinkimų sekmadieny, 
rugsėjo 1 d., 12 vai. dienų, 
Chicagos Lietuvių Audito
rium.

Nariai būtinai malonėkite 
atvykti, nes turime svarbių 
dalykų svarstymui.

P. K., rašt.

cijos bus duodamos kaip pra
eityje.

Nauji mokiniai bus priima
mi rugsėjo 2-rų dienų.

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chicagoj 

35-ta ir Halsted Gatvės 

Pet ir Sub. Rugpj- 30, 31 

IN OLD ARIZONA 
Ned. ir Pan. Rūgs. 1 ir 2

THE BLACK WATCH
Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

EXTRA BARGENAI!
Parsiduoda arba išsimaino

3 flatai po 4 kamb. ir Storas
'su bučernė ir grocernė. 2 ka-
,rų garage. Namas su visokiom

užlaikau visokių auk- Jvigadom. Basement. Randasi 
ainių lr sidabrinių dai- 1 . , .
ktų, vėliausios mados , Bngliton Parke. Kaina priei-
rad'io. pianų ro,,'į 1 narna, 
kordų lr t.t. Taisau 
laikrodžius ir muslkos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

S. D. LACilAWICZ
Lietuvis Oraborlus 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
smaukti, o mano 
darbu busite nžge- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt >615 
arba 2516 
>614 W. 23rd Place 

Chicago, HL

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

op.’sas
6(8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

BROLIS VLADAS, MARIJONAS

Uolus platintojas dienraščio “Draugo”, “Laivo” ir ka- 
i Bridgeport. — A. L. R. K. j talikiškų knygų. Plačiai žinomas veik visose Chicagos lietu- 
Moterų Sųjungos 1 kuopos kolonijose. Gerieji katalikai jo uolumų tinkamai įvertina 

'susirinkimas įvyks antradie- ! tų parodė sumanymu surengti jam pagerbtuvių piknikų 
s!ny, rugsėjo 2 d., 7:30 valan- rugsėjo 8 d. Aušros Vartų par. darže. Pikniko pelnas eis įtai

symui Liurdo Šv. Panelės stovylos ir koplytėlės šv. Kazimiero 
kapinėse toj vietoj, kur laidojami vienuoliai marijonai. Tiki-, 
mės, kad visų kolonijų uolieji katalikai užjaus Brolio Vlado 
pagerbtuves ir parems prakilnų tikslų. Ieškoma taip-gi fun
datorių. Keletas jau atsirado. Stanislovas Kasmauskas davė 
$10.00, Andrius Steponavičius $50.00.

Organizuojama iš visų Chicagos lietuvių orkestrų vedėjų 
tam piknikui muzika. Antradienyje, rugsėjo 3 d. vakare kvie
čiamas orkestrų vedėjų susirinkimas Aušros Vartų par. salėj.

■■■ "J ............. =

PRANEŠIMAS
Florencija Obraitė, vedėja 

FLORENCIA STUDIO OF 
MUSIC, 6322 S. AVestern A- 
venue, kurioje mokinama — 
PIANO, ORGAN, VIOLIN, 
VAICE ir THEORY, nori 
pranešti savo mokiniams, kad 

' atostogoms užsibaigus vėl lėk

dų vakare, Šv. Jurgio parap. 
' svetainėj.

E. N.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR. LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampan 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5203

NuIiudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu stmpatiS- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau

. «g'
l Town of Lake. — Dr-jos 

negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų - ŠV. Agotos mot. ir merg. SU- 
ay ' I sirinkimas bus rūgs. 8 d., rug-

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

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

sėjo 1 d. sus-mo nebus iš prie
žasties parap. pikniko. Narės, 
kurios esate apsiėmusios dirb- 
'ti piknike, malonėsite nuvyk
ti ankščiau ir užimti savo dar- 

j bus. Valdy oa.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

PADĖKONĖ

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo lr Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšurlname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2456 West 69tl» Street Telefonas Hemlock C050

NAMAI - ŽEMĖ
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

DOVANOS! DOVANOS!
Per visų rugpiučio (August) 

mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svarų Hammer Bro-

Grocemė ir delicatessen što- 
’ras, 3 kamb. prie biznio 6 
kamb. ant viršaus. 4 karų ga- 

'rage. Extra lotas ant sales. 
Special bargain. Kaina $13,000

Storas ice eream, cigar & 
notions, 4 kamb. prie biznio,

tliers White Lead, tas gaus g kamb. ant viršaus. 4 karų 
4 colių grynų Cliinijos šerių1 garage Extra lotas ant sales.
šepetį dykai. 

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850 
Chicago, UI.

Labai gražioj vietoj. Kaina 
$10,800.

2 po 6 ir 4 kamb. prie sto
ro, grocernė, delicatessen, ice 
eream, biznis ir 2 trokai vie
nas 3V2 T., I. T. geri trekai

... ........ - == da nauji. Biznis vadinasi Mo-
IŠSTRENDUOJA Storas tin- ving, Express & Coal Delive- 

kamos bile kokiam bizniui, y gįtas biznis ištikrųjų ge-
Štoras randasi 2051 AV. Coul- 
ter St. 4 kamb. pagyvenimui.
Išsirenduoja labai pigiai.

Savininkų matykite t
1613 S. 50 Ct. Cicero. IU. ,ni8V padaryti, kreipkis ir iš

griausiąs šiandie yra. Žmonės 
inufuojas kasdien ir anglių rei 

!kia kas žiema. Norėdamas pi

.»± tirk tų biznį. Priežastis šeimv-
IŠSIRENDUOJA Storas, 3 nos nesutikimas, 

kambariai užpakalyj ir mau
dynė. Priešais Public School.

939 West 33 Place
Chicago, IU.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

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

St. Louis “Dutch Boy”

PILSEN

^JfflTEVARNlSHj
■g»IES IN.tpuįž Į

whlte
lead 100 svarų ........................... $11.50
Pure Turpentine ................ 80c. gal.

~ PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

& Hardware Oo., dabar perėmė visą 
blsnj J savo rankas ir duos visose šio 
blanio šakose pirmos klesos patar- 
aavlmą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

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

TeL Victory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne 
Telef. Hemlock 55>«

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorlus 
Dažų lr Popleros Krantirrė 

>884 8. LEAVITT ST. Cllcago

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas LEONAS

KUKULSKIS
mirė rugpj. 29, 1929 m. 1:15 
vai. ryt. 45 metų amžiaus. Ki
lo Iš Telšių Apskričio, Alsėdžių 
Parap. Amerikoje išgyveno 22 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
gimines ir draugus. Ijtldotuvė- 
mis rūpinasi Juozas Gudas, Tel. 
Republic 8621.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage. 
Laidotuvės Jvyks panedėly, rug
sėjo 2. Iš koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas Į Gimimo Pan. flv. 
bažnyčią (Marąuette Parke), 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į fiv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstarpus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

A. I A
JONAS JUŠKEVIČIUS

Su šiuo pasauliu persiskyrė rugpj. 27, 1929, o, po 
iškilmingų gedulingų pamaldų šv. Antano par. bažny
čioj palaidotas šv. Kazimero kapinėse rugpj. 30 d.

Čia norime išreikšti gilios 'padėkos žodžius vi
siems, kurie dalyvavo a. a. Jono laidotuvėse. Pir
miausia dėkuojame kun. Vaičiūnui, šv. Antano par. 
klebonai, už lydėjimų velionies iš namų į bažnyčių, 
atlaikymų gedulingų šv. Mišių su asista, pasakymų 
įspūdingų pamokslų bažnyčioj ir kapinėse. liekuo
jame kun. Švarliui ir kun. Gasparaičiui už atlaikymų 
šv. Mišių prie šalutinių altorių ir klierikam Valan
čiui ir Petrauskui už asistavimų. Toliau dėkuojame 
vargonininkam Mondeikiui, Daukšai, Brazaičiui ir 
artistui Juškai už gražų ir įspūdingų giedojimų.

Esame labai dėkingi gerb. kun. Al. Baltučiui už 
atlaikymų už velionį šv. Mišių Gimimo Panelės šv. 
bažnyčioj.

Dėkuojame gėlių aukotojams ir gėlių nešėjoms, 
grabnešiams ir visiems giminaičiams ir kaimynams, 
lankiusiems pašarvotų velionį namuose, budėtojams, 
dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir lydėjusiems 
į kapines. Dėkingi esame iš dienraščio “Draugo” 
broliui Vladui už parodytų užuojautų, dalyvavimų 
pamaldose ir lydėjimų į kapines.

Reiškiame gilios padėkos žodžius graboriui La- 
cliavičiui už prietelingų patarnavimų ir tvarkios lai
dotuvės.

Ačiū, ačiū visiems.
Lai gailestingas Dievas suteikia velionio Jo

no sielai ‘amžinų atilsį.
Nuliudusi: Juškevičių šeimyna.

MEDUS!
MEDUS!

Galite gauti tyro gero me
daus.
10 svarų .................... $3.00
5 svarai ....................... $1.50 (

DRAUGAS PUB. CO. I 
2334 So. Oakley Avė.

Radio pardavėjai- su auto- 
[’mobilium, kitokių nereikia. 
Reikalingi tik apsukrus, ga- 

, bus pardavėjai su patyrimu. 
|'Gali uždirbti iki $60 savaitėj 
’— garantuojame. Plačiai gar
sinami setai, duodame mirody-

t

mus.
i 4916 W. 14 St. Cicero, III.

Mes turime visokių barge- 
nų, casli arba mainais, kur čia 
negalim sutalpinti. Nėra skir
tumo kų jus turit ar kų norit. 
Matyk pirma

PAUL M. SMITH & CO.

4425 So. Fairfield Avė. 

Phone Lafayette 0455

Už $3,700 gausi 5 kambaiių 
namų. Medžiais apaugęs lotas, 

Grove. 
Pama-

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 6114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING ft HF.ATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4464 80. PAULINA

60x267 arti Downers 
I Išlygas pritaikysime, 
tyk

OREILLY,
Priešais Belmont Stotį.

DIDELIS BARGENAS 

ROSELAND

Esu sena našlė moteris, no
rim parduot savo rezidencijinį

i «. tv-ttvt-atu e on namų 12-kos ruimų “steamPARSIDUODA farmų, 80. 1 . . *
' . ..-7i . • lieat , taipgi yra 2 karų gara-akenų, stuba 7 kambarių, ce- ’ / . . . A., j-ii. v zas. Namas kampinis, vieta mentuotas skiepas, didele bar- ■ v. f \ v .

i- ,. ... graži. Tinkama didelei seimy-nė, didelis garadzius, geras v. . . A.'• , , ... nai arba šiaip sau norintiems% smokehouse, clncken-.
_ stuboi bar gra7',ai gyventi. Įmokėti reikia

tiktai $2,500. Priežastis par- nėi ir lauke Mainysiu ant na- . . ., , , , . . . . davimo važiuojumo loto arba biznio mieste.1 . •’
, ... . Kreipkitės:Randasi Mieli, valstijoj. 1

Mrs. Petronėlė Mickienė

svirnas, 
bonse, 3 šuliniai

Lietuvų.

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 00 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4788-6716

1439 So. 50 Avė. Cicero, UI.
2r-ns augštas iš fronto. 135 East llO th Street

PAUL M SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Karmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0155

i


