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SANTARVĖS VALSTYBES GAL SUSI
TAIKINS ATPRDYMO KLAUSIMU

VOKIETIJA TURI VILTIES, KAD
PAREINIS BUS PALIUOSUOTAS

“Graf Zeppelin” Sklinda Į 
Toky o

SIBERIJOS-MANDŽIURIJOS PASIENIU 
ĮVYKSTA SUSIRĖMIMAI

VOKIETIJA TURI VILTIES “GRAF ZEPPELIN” LEI-
ATGAUTI PAREINJ DOSI J JAPONIJĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

HAGA, Olandija, rugp. 16. 
—i Po didelių nesusipratimų 
pagaliau nusakomas draugin
gas sutarimas čia tarptauti
nėj valstybių konferencijoj ka 
ro atpildymo klausimu.

Kaip Britanija, taip kitos 
valstybės daro reikalingų nu
sileidimų. Be abejonės, Bri
tanijai atpildymo dalis bus 
padidinta.

Vokietija taipat turi vilties, 
kad santarvės armijos paliuo- 
suos Pareini. Ligi sausio 1 d. 
gal bus iš ten atšaukti visi ka
reiviai.

Ekspertų karo atpildymo 
plane nėra pažymėta, kas mo
kės už santarvės valstybių ar
mijų išlaikymų Pareiny. Iki 
rugsėjo mokės Vokietija.

Šis klausimas gal šiandie 
ar rytoj bus išspręstas Vokie
tijos naudai.

BOLŠEVIKŲ SU KINIE
ČIAIS APSIŠAUDYMAI

TOKYO, rugp. 16. — Po 
nepavykusių per kelias savai
tes vedami} derybų Rytinio 
geležinkelio reikale, bolševi
kai su kiniečiais pradeda iš- 
tikrųjų kariauti, anot apturi
mi} iš Harbino ir Mančuli ži
nių. Mandžiurijos—Siberijos 
pasieniu vis dažniau įvyksta 
apsišaudymai. Vietomis bolše
vikų kareiviai pereina sieną 
ir atlieka puolimų, greičiau
sia propagandos tikslais.

KOMUNISTAI KALĖJIME 
ALKSTA

MASKVA, rugp. 16. — Iš 
Darbino sovietų valdžia ga
vusi žinių, kad tenai kalėjime 
laikomi 39 komunistai, areš
tuoti gegužės 27 d., sukėlę al
kio streiką. Jie reikalauja, 
kad jiems tuojaus būtų iškel
tos bylos, arba būtų paliuo
suoti.

GRYŽ J JŪROS PA
KRAŠČIUS

LONDONAS, rugp. 16. — 
Anglijos karalius vis dar ser
ga taip, kad gydytojai jam 
pataria gryžti į Bognor rū
mus, jūros pakrašty.

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, rugp. 15. — Šiandie 
anksti ryte orlaivis “Graf 
Zeppelin” išskrido į Japoni
ją — tiesiog per Rusiją ir 
Siberiją. Orlaivio komendan
tas Dr. Eckener pasisakė, kad 
tą 6,000 mailių kelionę attik
siąs į 120 valandą.

* Orlaivy yra 20 keliauninkų 
(ir 41 įgulos, inėmus Dr. Eic- 
kener. |

Jei oras bus palankus, tai 
orlaivis bus pasuktas Į toli
miausius Siberijos šiaurius ir 
skris per tas vietas, kokios 
pasauliui dar nežinomos, nes 
neištirtos.

Orlaivio įgula aprūpinta ne
dideliais šautuvais ir amuni
cija. Tas reikalinga apsaugai, 
jei prisieitų nusileisti kur Si- 
berijos dykumose toli nuo 
žmonių gyvenamųjų vietų.

Rusijos bolševikų valdžia 
pasižadėjo duoti reikalingą 
pagalbą, jei kartais kokia ne
laimė įvyktų orlaiviui.

ATRASTAS PRAPUOLĘS 
LAKŪNAS

MONTREAL, Kanada, ru
gp. 16. — Tolimuose Kana
dos šiauriuose per devynias 
paras buvo prapuolęs lakūnas 
Troup. Pagaliau jis atrastas 
ir pasiųsta jam reikalinga pa- 
gelba.

NAUJAS ORLAIVIS

PARYŽIUS, rugp. 16. —
Žinomas lakūnas veteranas 

Bleriot pagamino naujos rū
šies orlaivį skristi per vande
nynus. Tas orlaivis yra toks, 
kad jį galima tuojaus pakei
sti valtimi, jei prisieitų nusi
leisti jūron.

Anot Blerioto, naujos rū
šies orlaiviu tarp Paryžiaus 
ir New Yorko būsią galima 
susisiekti į 24 valandas.

AIRIJOS SOSTINĖJ 
STREIKAS

DUBLINAS, rugp. 16. — 
Čia streikuoja gatvekarių ir 
autobusų tarnautojai. Tai pro
testas prieš norėjimą mažinti 
užmokesnius.

“GRAF ZEPPELIN” NUSI LEIDŽIA LAKEHURST STOTY

Šis vaizdas nutrauktas 
Yorko padangių ir pradėjo

GYVENĄ ROMOJ RUSAI 
PABĖGĖLIAI ŠVENTOJO 

TĖVO AUDIENCIJOJE

ROMA, rugp. 15. — Aną 
dieną Šventasis Tėvas Pijus 
XI audiencijon priėmė šimtą 
penkiasdešimts Romoj gyve
nančių rusų pabėgėlių. Pradė
jus bolševikų revoliucija dau
gelis rusi) atvyko Romon. 
Šventasis Tėvas jų daugumai 
parūpina gyvenamųjų namų 
ir teikia reikalingą pagelbą. 
Tarp jų audiencijoje buvo ke
letas kunigaikščių, generolų, 
profesorių ir kitų įžymiųjų 
asmenų, „

Knbaniaus kazokų choras 
dailiai giedojo įvairias tikybi
nes giesmes.

Šventasis Tėvas tuo visu 
džiaugės, ypač būreliu rusų

LEONO XIII KARIETA

ROMA, rugp. 16. — Popie
žiaus Leono XIII karieta, ku
ri buvo naudojama važinėji
mui Vatikano daržuose, Įteik
ta miesteliui Carpineto. Te
nai Leonas XIII buvo gimęs.

KINIETE VIENUOLE

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Iš Hanoi gauta žinia, kad au
kštos kilmės kinietė, Cochin- 
Kinijos vioe-karaliaus Gea 
Long seserietė, belikusi Kar
melite vienuole. Vice-karalius 
yra palankus katalikybei.

PROTESTANTAI TARP 
MEKSIKONŲ

WASHINGTON, rugp. 16. 
- J. Valstybėse gyvena kele

tas milionų meksikonų ateivių. 
Iškelta aikštėn, kad jų tarpe 
daug protestantų darbuojasi 
tikslu juos versti protestan
tizmam Kaip žinoma, meksi- 
konai yra katalikai.

KARO LAIVYNŲ MAŽINI
MO KLAUSIMAS

AVASHINGTON, rugp. 16. 
— Valstybės sekretorius Sti- 
mson skelbia, kad J. Valsty
bių su Britanija pasitarimai 
karo laivynų mažinimo reika
le pažangiuoja, ir kad prezi
dentas Hoover tuomi pilnai 
patenkintas.

sutemus vakare, kada “Graf Zeppelin” gryžo iš New 
leistis žemyn Lakehurste, N. J. ' ,

vaikelių, kurie Romoj gimę. 
Tarp jų buvo vienas penkių 
dienų kūdikis.

Rusų pabėgėliu vardu prof. 
Krucinskii Šventąjam Tėvui 
dėkojo už suteiktą rusams pa
gelbą ir visas malones. Prof. 
Krucinskii yra knygininku 
(bibliotekų) Pontifikaliam Ry 
tų Institute. Toliaus jis pa
reiškė džiaugsmo dėl Švento
jo Tėvo jubiliejaus, taipat dėl 
Vatikano sueitaijfyino su Ita
lijos valdžia,

Šventasis Tėvas susirinku- 
siejns atsakė, jog esąs daug 
dėkingas tieifta&.Jcarie šelpimo 

su Apašta
lo, kad pa

bėgėliams pagelbėta kaipo ar
timiems,- kas yra kiekvieno 
priedermė. Pagaliau visiems 

suteiktas laiminimas.

lų Sostu.

CHICAGOJE
NUŽUDYTA JAUNA 

MOTERIŠKE

,West Chicago apylinkėje 
rastas sudaužytas automobi

lius ir jame nužudyta jauna 
moteriškė, Mrs. Flora Flener, 
21 metų. Taipat ieškomas ir 
jos trijų metų kūdikis, kurs 
taipat galėjo būt nužudytas.

Žmogžudystėje aiškiai įta
riamas jos jaunas vyras Cla- 
rence Flener, automobilių me
chanikas. Jis su ja automobi
liu išvažiavo ir las baigės tra
gedija. ; i ■i ! W

Jiedu buvo pasimetę ir jinai 
laikinai gyveno pas vyro bro
lį. Jis nuo jos pirmiau pagro
bė kūdikį ir ją pakvietė auto
mobiliu važiuoti neva parody
ti kur yra kūdikis.

Rastas Flenero lavonas

Netoli nuo nužudytos žmo
nos rastas policijos ieškomo 
Clarence Flener lavonas, We- 
st Chicago.

Policija pagaliau atrado ir 
kūdikį mergaitę, paliktą vie
nos moteriškės globai.

Policija daro tokius suve
dimus: Flener savo žmoną iš
viliojo į automobilių neva pa
matyti mergaitę. Važiuojant 
ją nužudė ir tuojaus po to 
kiek tolėliau patsai peiliu pe
rsvėrė.

Kaip karo padėtis

East Chicago, Ind., šiandie 
kai karo padėtis. Miestely pi
lna probibicijos agentų ir J. 
Valstybių maršalų asistentų. 
Aną vakarą ir paskiau dieną 
šimtai žmonų suimta už pro- 
hibicijos peržengimą. Jų di
džiuma jau parankomis pa
liuosuota. |

Federalis distrikto proku
roras pareiškia, kad tas mie

stelis tiesiog beteisiai buvo
valdomas. ,

žmonės išvesti iš teatro
Bugg teatro rūsiuose, 3940 

No. Damen avė., kilo gaisras. 
Policija laiku pastebėjo eina
nčius per langus dūmų ka
muolius. Apie 400 žmonių po
licija tuojaus išvedė iš teat
ro. Atvykę gaisrininkai gais
ri} užgesino.

Mokyklos reikalingos 
taisymo

į Chicagoje, kaip praneša, 
j net 32 nesenai pastatytos vie
šosios mokyklos yra reikalin
gos taisymo, nes yra pavo
jaus butams sugriūti. Tų mo
kyklų pastatymas atsiėjo apie 
32 milionu dolerių.

Pataikė f galvą
Canal ir Monroe skersgat

vy vieno važiuojančio auto- 
raobiliaus ratas nusmuko ir 
pataikė į galvą praeinančiai ( 
šaligatviu Mrs. H. McCormick,' 
43 m. Pavojingai sužeista.

Doody saugojamas
Suimtas plešikas-galvažudis 

Doody, kurį “grand jury”| 
jau apkaltino, dienomis ir na-1 
ktimis saugojamas, kad jis 
nepasidarytų galo.

Aurora, III., vakar baigėsZ
lakūnų pramogos, kurios tęsės 
visą savaitę.

VISAM AMŽIUI KA- 
LĖJIMĄS

ELK RIVER, Minu., rugp. 
16. — Du hankos plėšikus, ku
rių vienas 21, kitas 23 metų, 
teismas nubaudė kalėjimu li
gi gyvos * galvos.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesiuota 
ir šilčiau.

ŽYDŲ SPAUDA APIE 
RAMYGALOS KATA

LIKŲ DVASIŠKIUS

“Žydų Balsas” pasiuntė 
savo specialų korespondentą į 
Ramygalą susipažinti su ra- 
mygaliečių nelaime, kuri išti
ko tą miestelį liepos 21 d. Ko
respondentas aprašo gaisro 
nuostolius ir likusių be* pas
togės ir turto 46 žydų šeimų 
vargingą gyvenimą. Tarp kit
ko randame parašyta, esą gai
sro metu, kada visi žydai gel
bėjo savo namus ir turtą, ma
žiausiai turėjo kada kreipti 
dėmesio į sinagogą, kuri jau 
taip pat liepsnojo, vietos kle
bonas ir kiti kunigai atvykę 
iš apylinkių į “Pavasario” 
sąjungos konferenciją su pa
siaukojimu metėsi į degančią 
sinagogą ir ką galėjo išgelbė
jo.

Be to, kada naujoji sinago
ga nebegalima buvo toliau ge
lbėti, tie visi kunigai metėsi 
į senąją, užkopo su pavojumi 
gyvybei ant senos sinagogos 
stogo ir neleido jai užsidegti.

Šitas klebono ir kiti} kuni
gų gražus ir kilnus pavyzdys 
paskatino ir kitus katalikus, 
kurie taip pat daug prisidėjo 
prie gelbėjimo sinagogos šve
ntenybių ir degančių žydų tu
rto. Tasai uolus katalikų dva
siškių ir žmonių darbas išplė
šė iš ugnies nagų nemaža tu
rto.

“Ž. Balso” redakcija prie 
tų korespondento faktų pri
duria, kad tai yra labai gra
žus katalikų dvasiškijos ir ka
talikų pavyzdys, kuris žydų 
visuomenėje sudarė labai ge
rą įspūdį ir iššaukė gilius pa
dėkos jausmus. Tie gelbėtojai 
parodė tiek širdingumo ir 
žmoniškumo jausmų, kuo pa
sireiškė jų aukštas moralinis 
išbujojimas. Teeina ir toliau 
toki geri pavy zdžiai, kurie tik 
stiprins Lietuvą. “R.”

GRĄŽINTA SAVININKAMS 
3,143 HA MIŠKO

Pernai valdžia esanti gra
žinusi savininkams 3143 ha 
miško; į žemės fondą išskirs
tyti perduota 7589 ha miško 
iš valdiškų plotų. Servitutais 
ir bendromis ganyklomis miš
ko buvo 72,419 ha. Servitutų 
likviduota 2,825 ha. “Uk.”

STATYS RYŽIŲ FABRIKĄ

Klaipėdos pramonininkų 
grupė nori pastatyti Lietuvoj 
ryžių fabriką. Fabriką mano 
statyti Klaipėdos krašte, iš
syk tik malūną.

Mat, kiekvienais metais į 
Lietuvą ryžių įvežama maž
daug po 60,000 centnerių pa- 
stačaus fabriką, tereiks įvežti 
žaliavą. Fabrikos pastatymas 
atsieiti) apie pusę miliono li
tų. ' “Uk.”

l

23,000,000 LIT. SUMAI 
PROTESTUOTA VEK

SELIŲ

šiais metais per pirmuosius 
4 mėn. visoje Lietuvoje pro
testuota 59,390 atskirų vekse
lių sumoje 22,593,370 lit, per
nai per tą patį laiką protes
tuota 27,524 vekseliai sumoje 
9,291,306 lit. “Uk.”

VAIKAS VAIKĄ NUŠOVĖ

Liepos 4 d. Pašvitinio valse, 
Rimšonių km. Antanaičio C 
metų sūnus mirtinai iš tėvo 

; šratinio šautuvo bežaisdamas 
nušovė Stasį šalkų 14 metų 
amžiaus. “Uk ”

Kėdainiuose meškerio 
Smilos upėje Edv. Šulcas : 
m. berniukas; krantai ūmai 
jnė slinkti ir berniukas įki 
tęs upėn prigėrė. “Uk

NETURI KUR PRISI
GLAUSTI

NEW LORK, rugp. 16. 
New Yorko miesto sausieji ne
turi kur prisiglausti. Mieste 
majoro ofisan ateinančiais ru< 
denį rinkimais yra du kandi 
datų: šiandieninis majoras 
AValker, demokratas, ir kong 
resmonas La Guardia, repu 
blikonas. Abudu yra Slapiau 
si — probibicijos priešai.

BUVUSIS PROF. SNOOK 
APKALTINTAS

COLUMBUS, O., rugp. 15. 
— Buvusį Oliio Universiteto 
profesorių Dr. J. H. Snook 
teismas pripažino' kaltu pir
mojo laipsnio žmogžudystėje. 
Už tai jam tenka mirties bau
smė. Jis nužudė vieną to Uni
versiteto studentę.

ATS1MALDAUJA DARBO 
VADAI

NEW ORLEANS, La., ru- 
' gp. 15. — Streikuojančių gat- 
(vekarių tarnautojų vadai ap
lankė miesto komisionierius ir 
atsimaldavo už buvusias savo 
vadovaujamų darbininkų riau
šes.

ANGLIJOS BANKOS 
KREDITAS

NEW YORK, rugp. 16. — 
Anglijos liauka pasidarbavo į- 
gyti 250 milionų dolerių kre
dito Amerikos bankose. Kre
ditas įkurtas nepaprastiems 
reikalams.

I PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų 13.8S
Italijos 100 lirų 5.2$
Vokietijos 100 markių 23.8ūj
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DIENOS KLAUSIMAI
ŠAULIŲ SĄJUNGOS APYSKAITA.

Kai kurie pavieniai žmonės dar ir da-

s

D R A U 0 X B
kad ir dabar, kai ateina valanda musų tau- ( 
tai savo senųjų sostinę grų'žinti, musų bran-1 
gųjį Vilnių vaduoti, neatsisakys broliai ir se
sės amerikiečiai vėl gausingai paremti tų 
šventų darbų”.

DARBAS
------------DARBININKŲ SKYRIUS-----------

LIETUVOS SAVANORIAI.
PAPRASTI DARBININKAI 

RETĖJA.

Nesenai Kaune įvyko Lietuvos savanorių Persikeliu darbininkai, ku- 
skaitlingas suvažiavimas. Iš suvažiavimo nu- ri© pinn poros dešimčių me
talinių, labiausia metasi į akis džiuginantis 11*1 skaitėsi svarbiuoju dalyku 
jų pasiryžimas už Vilniaus atvadavimų. Vii- darbams vakarinėse valstybė^ 
niaus krašto lietuviams savanoriai pasiuntė »©> Rna retėti ir laipsniškai 
toki pasveikinimų: nykti. Tai dėlto, kad vis dau-

“Lietuvos savanorių atstovai, susirinkę į 
trečiųjį suvažiavimų’ Kaune, š. m. liepos m.
21-22 d. širdingiausiai sveikina okupuotų Liet. 
kraštų brolius ir reiškia didžiausios užuojau-įkad darbo suradimo agentu- 
tos del jų vargo, kur jie kenčia lenkų engia- |ros geležinkeliams darbinin- 
mi. kus nusamdo po $3.70 arba

“Tačiau ateis valanda, kada Lietuvos sa- $-1.00 dienoje. Į tuos darbus 
vanoriai, drauge su kitais kovotojais įžengs .šiandie atsiliepia daugiausia 
į Lietuvos sostinę ir išvaduos Vargstančius į111 t'ksikonai. 
brolius.” Kadangi iš Europos ateivy-

Nė amerikiečių savanoriai neužmiršo, hė suvaržyta, tai šiandie vi- 
Jiems siunčia tokio turinio sveikinimų: ls°j šaly paprasčiausius dar-

“ Lietuvos savanoriai trečiojo suvažiavi-; bus užima kuone vieni nieksi 
mo proga, susirinkę Kaune, liepos m. 21 —
22 d. širdingai sveikina Jus, broliai amerikie
čiai, ir reiška didelio džaugsmo, kad gyven
dami tolimame užjūryje nenutraukiate ryšių gelis paprastų darbininkų ne
su savo senųja Tėvyne ir tikisi, kad atėjus turi darbo. Nežiūrint, to, ne

giau retėja taip vadinami pro 
giniai darbai.

Štai Chicagoj teko patirti.

žada jiems duoti gerų maistų, 
kas yra svarbiausia. Kompa
nijos prisitaiko ir prie kitų 
jų reikalavimų.

Europos darbininkų tiems 
darbams jau kaipir nėra. Se
niau Amerikoj gyvenų europė- 
nai užsisuka nuo darbų ant 
geležinkelių.

Darbai ūkiuose.
Prie paprastų sunkiųjų 

darbų europėnų vietas užima 
meksikonai. Europėnai jau lai 
kosi miestų ir daugiau už ki
tus skaitosi ir jaučiasi nepri
klausomi. Jų didžiuma turi
arba kokius lengvesnius ar!
svaresnius darbus, užsiima
“business’ais”
reikalais.

ar

Penktadienis, Rugp. 16, 1929

ŠV. TĖVAS IŠEINA Iš VATIKANO.
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Šv. Tėvas Pius XI nešamas iš Vatikano laikyti šv. Mi-
. • šių minint Šv. Jokūbo- Apaštalo šventę. Tai buvo pirmas nuo

kitokiais * n1, P^kis, kad išėjo viešumon iš už Vatikano sienų.

Seniau daugelis, taip va-' Jei pramoninkai už savo į (darbdavių). Jie žino, kaip di
dinamųjų, proginių darbiniu- gaminamus daiktus brangiau 

konai, kurių visuomet yra pa-Įkų žiemos laiku dirbdavo ima, ty. savo produktus bran- 
miškuose, gi vasaros — Kan- giau parduoda, tada jie ir dau 
saso ar Texaso valstybių u- giau gryno pelno apturi. Dū
kiuose, kad pasibaigus vasa- lis to pelno turi tekti ir dar- 
rai vėl gryžti į miškus. bininkams. Tokiani atsitiki-

laktinai.
Agentai pareiškia, kari dau

bai* gauna iš Lietuvos Šaulių Sųjungos Cen
tro Valdybos 1926 m. išleistų apyskaitos Į sprendžiamai valandai kovoje del okupuoto-į yra linkę dirbti sunkius j Šiandie tos rųšies persike- me bus krikščioniškai pasielg-
knygutę už gautas iš amerikiečių aukas nuo j0 Vilniaus, Jūs broliai, kaip ir pirmais nepri- darbus. Šiandie darbininkai
1921 m. iki 1929 metų. Amerikiečiai per tų 
laikų šauliams sudėję.
Vokiečių markėmis ................................... 428,552
Doleriais ..................................  $13,336.63
Litais .....................................     52,516.16
Ir bonais ........................................ $5,512.50

O kiek prieš tai ir po 1924 m. aukų sudė
ta, žinių nėra. Spėjama, kad ir prieš 1921 m. 
ir po 1924 m. aukų šauliams vis-gi buvo siun
čiama. Minėta apyskaita išduota tik iš to lai
ko, kuomet po Amerikos lietuvių kolonijas 
važinėjo Šaulių Sujungus įgaliotinis (dabar- 

|_ tinis pirmininkas) dail. p. Antanas Žmuidzi
navičius (Žemaitis),

Kad- ir iš tos nepilnos apyskaitos, vis-gi 
matome, kad Amerikos lietuviai Lietuvos 
šaulius visuomet nuoširdžiai ir gausiai rėmė. 
Aukotojų surašė aštuoniosdešimts penki nuo
šimčiai matyti katalikiškų draugijų ir kata
likų žmonių vardai.

Apyskaitos knygutėje įdėta Šaulių Cen
tro Valdybos tokia amerikiečiams padėka:

“Visiems tiems Amerikos lietuviams 
broliams ir sesėms, kurie, gyvendami didžio 
je laimingoje užjūrio šaly, nepamiršo savo 
senosios nuvargintos tėvynės, neišsižadėjo 
jos, bet jai varge su pagalba atėjo, kurie au
kojo jai centų ir dolerių, kai ji sunkiai ko
vojo del savo nepriklausomybės, o ypač tiems, 
kurie aukojo Lietuvos Šaulių Sųjungai, visa
da stovėjusiai ir tebestovinčiai Lietuvos ne
priklausomybės ir jos sienų sargyboje, taria
me savo gilų, nuoširdų ačių ir turime vilties

MENKAS PALYGINIMAS.

klausomybės laikais, paremsite savanorių žv- kadir nedirba jaučiasi nepri
gaus. ” klausomi ir kartais į darbus

neprišaukiami.
Seniau, jei agentas kokiam

r _______ darbui nusamdydavo 50 vyrų,
Socialistų dienraštis pacitavo musų pas- ^ai paskirtų dienų iš jų atei- 

tabu del komunistų, propagandos vaikų tarpe16avo 45. Šiandie iš tų 50 gai 
ir pridėjo savo palyginimų, esu, ir katalikai susilaukiama 20-ties 
savo vaikus religiškų dalykų moko. Nejaugi
musų socialistai jau ant tiek nupuolė, kad ne
bepajėgia atskirti, kas yra religiškas auklėji
mas, o kas komunistų propaganda.

Ar siocįalistanis nežinoma, kad religija 
moko apie Dievų, pasaulio įkūrėjų; moko tie
sų, kurias kiekvienas žmogus privalo žinoti, o 
komunistai savo -propaganda nori -privesti pa
saulį prie anarchijos, kursto žmones viens ki-, mi arba kur trumpos jiems 
tų žudyti, veda prieš tikėjimų, platina pra- šakos prijungiamos, 
gaištingų žmonijai bedievybę. f Kaip žinoma, geležinkeliai

------------ i šiandie daugiausia paprastų
“Graf Zeppelin”, skrisdamas per Atlan-i darbininkų samdo ir tik gele-

liančių darbininkų jau nėra. ta.
Tai dėlto, kad ūkiuose kas- Šiandie J. Valstybėse uždar- 
kart vis-mažiau darbininkų bių klausimas kaip jis gyvas, 
reikalaujama. taip jis perdėm suiręs. Vieno-

Taip yra, kadangi į ukius se pramonėse darbininkai au- 
įvestos mašinerijos. Pasitaiko kštai apmokami, kitose — jie 
ūkiuose reikalavimų gauti’ begalo išnaudojami ir skriau-

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI,

.............  Rašo J. J. 1 1 ■

(Tųsa)
Vienas tėvas pažadėjo duoti sūnui 

šimtų dolerių, jei jis išlaikys kvotimus. 
Sūnus tuojau pradėjo svarstyti, kaip pra
leisti pinigus. Jis sukvietė savo draugus 
į viešbutį ir tenai visų, naktį su jais link
sminosi. Anksti ryto paėmė valtį ir su 
jais pradėjo įrtis po ežerų. Būdami visi 
girti apsivertė valtyje ir nuskendo. Štai 
Vaisiai mokyklų, kurios neprirengia jau
nimo prie vargo ir darbo.

Šiam jaunikaičiui ir į galvų neatėjo, 
kad tėvui gal buvo labai sunku uždirbti 
šitie pinigai.

Gal .jam reikėjo daug prakaito išlieti, 
kol jis uždirbo, o dabar sūnus sunkiai už- 
Urbtais pinigais sau galų gavo. Kas ga

li suskaityti visus jaunikaičius, kurie to
riu būdu sau trumpina gyveninių!

Kaip gerai būtų, jei šita. jauna jauni- 
linn .p'ga Imlu pakreipta naudingam dar

gal dar
mažiau.

Darbai ant geležinkelių.
Seniau ir darbų buvo dau

giau. Daug kur buvo išvedami 
geležinkeliai, kur būdavo daug 
tlarbo. Šiandie naujų geležin
kelių vedinio jau kaipir nėra. 
Tik seni geležinkeliai taiso-

darbininkų. Bet samdomi tik 
mokų darbus. Tokiems šian- 

Jdie mokama $50 ligi $60 į mė
nesį.

Seniau didesniuose ukiuost* 
nuolat dirbdavo po keliolikų 
vyrų. Šiandie užtenka dvie- 
jp — trijų. Mašinos užima 
rankų darbus.

Grūdas.

TIKRASIS UŽDARBIS.

džiami. Kai-kuriose pramonė
se darbininkams už 8 valandas

delius pelnus apturi iš darbi
ninkų darbo. Tegul tų pelnų 
dalis darbininkams paveda. 
Kurie pramoninkų turi men
kus pelnus, niekas iš jų per
daug negali norėti. Bet kurie 
iš gryno pelno nuolat sau tur
tus didina, gi darbininkus pi
giai apmoka, tie yra tikri 
skriaudėjai.

Pramoninkai į duotas pra
mones Įdeda savo kapitalus. 
Kapitalai turi nešti nuošim
čius. Nuošimčiai turi būt tei
singi. Iš pramonės vedimo gry 
nas pelnas neturi tekti vie-

dienoje mokama ]w keliolikų; niems pramoninkams ir vedė

žinkeliai šiandie išsigali be 
sunkenybių darbininkus savo 
lėšomis paimti į atokiausias 
vietas.

,, Kas yra tikrasis uždarbis?
Tai teisingas darbininkui už 
jo atliekamus darbus lizino- 
kesnis, ty. atlyginimas.

Teisingas uždarbis tik ta
da gali būti tikras, jei jis a-

dolerių, gi kitose — darbinin
kai turi pasitenkinti keliais 
doleriais dienoje.

Tuotarpu pragyvenimas vi
siems yra lygus. Kurie darbi- 

I ninku mažiau uždirba, jie ne- 
I moka pigiau už maistų. Nei 
nuomos, nei taksos, nei kuras 

’ arba šviesa, nei drabužiai, nei 
kas kitas nėra jiems pigiau už 
tuos, kurie daug uždirba.

Tokia didelė nelygybė yra; dalis susižeria pramoninkai, 
betvarkė. Apie tai dažnai spau ‘Jie gyvena pertekliuje, lėbau
ja paduoda, susirinkimuose (ja, pasaulį apkeliauja, gi dar- 
kalbama. Kai-kas galvoja, ko bininkai turi sunkiai dirbti,

jams. Grynas pelnas turi būt 
paskirstomas į kelias dalis. 
Viena dalis turi būt panaudo- 
jaiiia pralnonės plėtiniui, dirb 
tuvių ištaisymui ir išrengiami. 
Kita dalis turi tekti atsargai, 
dar kita pramoninkams ir ki-
ta darbininkai ns. Tuotarpu
šiandie tų pelno dalių tenka 
visiems kitiems, bet ne darbi
ninkams. Didžiausias pelno

Kada nusamdyti darbiniu- tatinka laikams ir darbinin
kai išvežami į atokiausias vie- ko gyvenimui, 
tas, sakysime, už kokių 500 Kaip gyveninio aplinkybės 

keičiasi, taip ir uždarbiai ta

tiku, padarė naujų rekordų. Tų kelionę jis pa
darė į 55 valandas.

‘‘Graf Zeppelin” yra Vokiečių dirižabelis.
Ir vokiečių laivas “Bremen” naujų re

kordų padarė, perplaukdamas Atlantikų per 
4 dienas ir 17 valandų. “Mauritania” norėjo 
tų rekordų sukirsti, bet nepajėgė.

Po pasaulinio karo vokiečiai stipriai bu-;mailių nuo Chicago, tenai jie 
vo reparacijų spaudžiami, o žiūrėkit, kaip jie į ir nenorėdami turi laikytis 
greitai iš po karo atsigavo. Daug kur jiems * darbo. Kitaipgi jie padirbę 
pirmenybę pasaulis yra priverstas užleisti. Tų greitai pasitrauktų, 
padaro tautos kulturingumas ir darbingumas.! Be kitko kompanijos pasi-I

rrv-.

kiu budu tai visa butų galima 
atitaisyti. Bet priemonių tų 
negerumų panaikinti, sakoma, 
nelengva surasti.

Tuotarpu ta priemonė yra

nieko neturi ir dažnai dar ir 
alksta. Va kame didžiausia mu 
sų laikais neteisybė.

Tikras uždarbis yra teisin
gas darbininkui už jo darbų

ri keistis. Tai yra, jei pragy- aiški kai saulės šviesa. Tik i atlyginimas. Geri krikščionys 
venimas yra brangus, • tai ii tiems, kuriems reikėtų tų švie I darbininkų neišnaudoja. Ih*r 
uždarbiai darbininkams turi
būt aukštesni.

sų matyti, nuo jos nusisuka.
Tas priguli nuo pramoninkų

ar daug yra krikščionių pra
moninkų tarpe ? Akstinas.

bui. Labai dideli .darbai būtu atlikti.t
! Šita galima lengvai padaryti, jei tik 

vaikai iš mažens būtų pratinami kiek
viena darbų sųžiningai atlikti. Jei vaikai 
suprastų, kad jiems reikia mokytis ne 
dėlto, kad gautų diplomų, popieros lakš
tų, išdirbti sau karjerų, įgyti vietų, bet 
dėlto, kad jie galėtų dirbti žmonijos nau
dai, mažinti jos vargus ir nelaimes, tai 
tada jie rimčiau žiūrėtų į mokslų.

Musų laikais tauta reikalauja žmo-

ižinias? Niekas kitas, kaip tik Katalikų gydėsi ligoninėje. Jis daug buvo matęs ir ( kentėjimus, saldina vargus ir maino šitų 
Bažnyčia. Juk pats Dievas jai pavedė prityręs. Taigi jis man pasakojo savo at- 
saugoti viskų, kas Jo buvo apreikšta, f sinonimus iš ilgo gyvenimo? Daug jų buvo
Mes matome, kaip rūpestingai Bažnyčia 
saugoja šias tiesas. Taigi, jaunimas tik 
šiomis tiesiomis apšarvotas gali stačiai 
eiti į pasaulį ir dirbti žmonių gerovei.

Šiandien reikia žmonių, kurie žengtų 
kultūros keliu. Bet dar daugiau reikia to
kių žmonių, kurie keldami apšvietų, įsi
keltų ir doros stovį. Jei mes paimsime

nių, kurie galėtų būti šulai. Šulas negali , kokį nors laikraštį, aiškiai matysime jan- 
būti’menkas, supuvęs, silpnas. Jis priva- nosios kartos ištvirkimų ir doros nupuo

limų'. Seniau žmonės vadindavo piktų jo 
tikru vardu, o šiandien piktų stato do
rybe. Dabar mes negalime atskirti gro
žio nuo purvo. Stebina, žmonės lelijos 
gražumus, liet sielos gražumas jau nusto
jo vertės. Taigi jei mums rūpi žmonijos 
gerovė, reikia kovoti su ištvirkimu. Tam

liūdnų, bet taipgi daug linksnių ir savo 
keliu laimingu.

Kai jam pritruko minčių, aš daviau 
kelis paklausimus. Vienas jų buvo šis:

“Kada Tamsta jautėsi laimingiausia 
savo gyvenime ? ’ ’

Jis, gulėdamas lovoje su' sulaužytu 
šonkauliu, man tuojau atsakė:

“Aš dabar esu laimingiausias.” 
“Kaip tai gali būti? Juk Tamsta da

bar kenti. Sopulių esi suspaustas. Aš ne
matau jokios laimės.”

ašarotų gyveninių j dangaus laimę. Šis 
turtuolis daug matė. Jis buvo turtingas 
žmogus. Jis galėjo turėti geresnius pa
togumus kitur negu toje ligoninėje, ku
rioje gydėsi. Jis galėjo užmokėti už kam
barį ne tik penkis arba aštuonis dolerius į 
dienų, bet šimtų, tačiau jis kitur nesijaus
tų toks laimingas, nes gal nerastų tokio 
gailestingumo ir tikros artimo meilės. O 
laimė rasti negalima pinigais bet meile. 
Pinigai prieš tikrų artimo meilę jokios 
vertės neturi.

Dėlto vaikams gerinu įkvėpti žmoni- 
1 jos meilę negu sukrauti didžiausius tur-

lo būti kieto granito, stiprus, galingas, 
sveikas ir gerai pastatytas. Mums šian
dien reikia žmonių visai naujo būdo. Mu
ms šiandien reikia tokių žmonių, kurie 
neieškotų aukštų vietų be darbo, garbės 
be nuopelno. Mums šiandien reikia tokių 
žmonių, kurie prieš pinigus nclankstytų
sprando. darbui reikia darbininkų, reikia tikrų

fi<> to, mums reikia jaunimo apšarvo- kareivių. O jų niekas mums nepagamins, 
to reikalingomis žiniomis, šiandien reikia į kaip tik parapijos mokykla, 
žinoti, kas pirmiau buvo, kas dabar de- Į VI. Tėvynės Meilė,
dasi ir ko reikalaujama. Šitam pasiekti, i Prieš kiek laiko man teko susipųžinti 
reikia semti žinias iš tikrų šaltinių, ku
rie dar nėra sugadinti. O kas turi tyras

Jis man atsakė: “Aš esu dabar fw> tus. Jiems reikia įkvėpti ypač tėvynės 
priežiūra vienos sesutės. Visų savo gy- meilę.
veninių aš neturėjau progos patirti tokio j Kad darželis būtų puikus, reikia, 
angeliško meilumo, kantrumo ir pasišven- ( kad jame augtų lygiai visi daigeliai. Jei 
tiino. Aš dar nesutikau žmogaus, kuris , jame nebus reikalingos proporcijos, nebus 
norėtų padaryti mane, taip laimingu, kaip ir gražumo.

su vienu turtingu žmogumi ir garsu poli
tiku, kuris turėjo sulaužytų šonkaulį ir

ji nori. Ji dirba visų dienų ir kurtais dir
ba iki vėlai nakčiai, tačiau visų tų lai
kų aš matau jos veide tų patį gerumų. Aš 
nemačiau jokio susierzinimo. Apie piktu
mų nėra ir kalbos”.

Iš, tikrųjų, tikra meilė malšina mūsų

Panašiai ir žmogus, jei nori būti gerus 
jis privalo atsižymėti visomis dory
bėmis, o ypač tėvynės meiie. Kitaij) jame 
nebus Įiasiaukojimo kitų labui. Jis nesi- 
darbuos, bet tik tingės la ūkdamas, kad 
kiti uždirbtų jam duonos kųsnį.
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Prof. Kampininkas , rams mest iš galvos visokias 
revoliucijas gatvėse, nes nau
dos jos nei už sudilusį grašį 
neduoda, o policnionų žnaiby
mas, kaip žinote, gan brangiai 
atseina.

Rugp. 14 d. Brooklyne, N. 
Y., metiniam Queensboro 
Cliamber of Commerce banke
te, prezidentas Leonard C. L. 

Aną dieną suėjau savo pa- Sm'itk pranešė, kad 1928 m.

kaltas parašas skelbia eksko
muniką visiems tiems, kas pa
ims ką nors iš katakombų be 
vienuolyno vyresniojo leidi
mo, kuris prižiūri ir tvarko 
šitas katakombas.

Nusileidžiam į taip vad. šv. 
Cecilijos koplyčią, čia švento
ji buvo kai kurį laiką palai
dota, tik vėliau kūnas perkel
tas į jos vardu vadinamą ba
žnyčią. Ant sienų gana aiškus 
Kristaus paveikslas, taip pat 
senų mozaikų ir freskų liku
čiai. Čia arkiv. Bartoloni at
laiko šv. Mišias, ir priimame

arkitekturos konteste, kuriam i šv. Komunijų. Be jo dar at-

SUDIE. VASARĖLĖ!
žįstamų, kuris tik'ką buvo 
pamykęs iš atostogų. Sveiki
nu, šnekinu. Sukau, smagius 
turėjai laikus, pasilsėjai, svei
katos, energijos daugiau ra
dai.

— Netiesa, pons profeso
riau, atsako man pažjstamu- 
iis. — Kaip butų gera po a<- 
tostogų da bent dvi savaiti 
namie pasilsėti.

Da teismo neišspręsta byla 
areštuoti} komunistų “drau
gų”, kurie rugpiučio 25 d. 
demonstravo prieš kapitalis
tus, “užsigeidusius” sovietų 
Rusijos, jau vėl šaukiama ta- 
vorščiai naujon ‘revoliucijon’ 
— paminėti dviejų anarkistų 
nužudymą. Prof. Kampininkas 
pataria lietuviškiems proleta-

dalyvavo visos pavieto pra
džios mokyklos, katalikiškoji 
Karalienės kentėtojų parapiji
nė mokykla laimėjo pirmų 
dovanų.

O musų bedieviai nuolatos 
viešai zaunija, kad katalikiš
kos mokyklos vaikus nemoki
na, tik mulkina. Tikri besar
mačiai. Ir stebėtina, da ran
dasi tėvų, kurie toms bedie
vių zaunoms tiki.

laiko Mišias vysk. Reinys ir 
kai kurie kunigai, kurių iš
klausę lipame į viršų ir tra
pi stų vienuolyne gauname pu
sryčių : šokolado puodelį ir ku
lkelę.

Sugrįžę prie įėjimo gaunam 
po piršto storumo žvakutę, 
vadovus ir leidžiamės į pože
mius, norėdami artimiau ir 
nuodugniau susipažinti su ši-1 
tuo pirmųjų krikščionių mies- 

;tu, kuris savo dvasios galin-
----------------- i gurnu palaužė stabineldijos

“Pietų Amerikos Lietuvy” į galybę. Nusileidę, Įeiname į 
(»Soo Paulo, Brazilijoj) skel- koridorių, kurio šoninėse šie-į j 
biasi įdomus (gal lietuvis) nosė eilės pailgi} skylių, bu- 
kolekeionierius; “Visados per- vusių kankinių grabų. Grabų 

skylės būdavo uždengiamos a- ‘,ku gyvačių odas, tigrų kailius, 
ta tu kiautus ir tt. Sužinoti šio 
laikraščio redakcijoj.”

KELIONE Į ROMĄ.
(Tųsa)

Katakombos. Sekmadiėni, a- 
nksti rytų, merkiam savo “ci
ferblatus” Į bliūdų vandeais 
ir skubiai, be pusryčių, bėgam 
Į gatvę, kur laukia automobi
liai. Pasidarbavę kiek alkūnė
mis, okupuojam visai gerų 
mašinų ir švilpiam lygiomis 
Romos gatvėmis. Ne daug kų 
galima pastebėti važiuojant 
automobiliu, bet Karakalos 
garsiųsias pirtis dr. Leimo- 
nas teikėsi mums parodyti, ir 
stebėjomės didingo statinio 
griuvėsiais. Sako, tuo pačiu 
laiku į jas tilpdavo maudytis 
apie 1600 žmonių.

Važiuojam “regina viarum” 
(kėlių karaliene), taip vadi
namas Via Appia, išgrįstas 
IV šimt. pradžioje lavos ga
balais, tai pirmas grįstas ke
lias! Čia pat iš kairės, visie
ms girdėta koplytėlė “Quo 
vadis?” Gailimės, kad mūsų 
minkštasis automobilis susto-

kmens ar marmuro lenta su . 
atatinkamu parašu, kurių ir 
dabar užsilikusių gana daug. 
Dabar šitie kapai tušti, nes 
kankinių kūnai perkelti į ata
tinkamas bažnyčias.

Vienam ir kitam šitų urvų 
šone dažnai užtinki erdvesnę 
vietą, koplyčias. Čia aait kan
kinių kapų popiežiai ir kuni
gai laikydavo šv. Mišias, sa
kydavo pamokslus, kiaušyda- 

(Tųsa ant 4 pnsl.)

PASKUTINIS, DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR 
APIELINKĖS LIETUVIU Į LAUKUS 

IŠVAŽIAVIMAS ĮVYKS:-
♦

RUDENINIAME
(

Draugo

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECTAL1HTAB 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra speclalletg. ne pas koki 
nepatyrė^ Tikras specialistas, ar
ba profesorius neklaus Jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lSegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laike lr 
pinigus. X>augells kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogau* kenksmingumų.

Mano Kadlo — Scope — Raggi. 
X-ltay Roentceno Aparatas lr vl- 
slgkas bakterlologlftkss egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu a* pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryft jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ugų skilvio, tarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Urdlea. r eu mat la
mo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kie užsisenėjuslų. Iškerėjusių, 
chroniška ilge. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojnt 
neatldėliokit neatėlę pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
BPECIALJ8TAS 

Inėjimas Rūmas 101(1 
te W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki T 

Nedėllomis nuo 10 ryto lkl 1 
po irt • tu.

. jo, užsirašom jo numerį, kad 
! galėtume taip patogiai ir at
gal grįžti ir lendame per va
rtus mūro sianoje. Aplink ly
guma, prastai apsėta, prie ke
lio stiebiasi į viršų gražūs ki
parisai. Netoli koplytėlė ir į- 

j ėjimas i katakombas, tai va
dinamos šv. Kaliksto katako
mbos, popiežiaus iš III šimt., 
kuris jas pataisė ir padidino.
Katakombų yra daug, bet pa
matęs vienas įgauni visai ge
rų supratimų, nes jos visos 
panašios.

Visų katakombų urvai sie
kia per 800 kilometrų ilgumo 
ir jose palaidota apie 6 mil. 
kankinių. Šv. Kaliksto kata
kombos yra vienos didžiausių
ir gražiausių, nes tai oficia- vėmimo, karSčlavimo Ir dieglio 
... . • .. .y Kaipo lengvai Huosuojantis, jis
Įmes pirmųjų amžių popiežių Švelniai veikla, bet tikrai, poSaiin- 
kapinės, kur palaidota 46 po- damas wWetėjin»,, slogas, vaikų 

piežiai ir 174 garsesni kanki
niai. Jos yra 25 mtr. gilumo 
ir susideda iš 7 aukštų.

Jau mūsų maldininkai pra
deda dairytis Į akmenukus ir 
žiūrėti, ar tušti kišeniai, kad 
galėtų prisipilti žemių iš taip 
šventos vietos, kaip įspėjęs jų 
norus mus lydėjusis vienuo
lis parodo lentų, kurioje iš-

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

valkuose tuos 
prastai k)la dėl

Kadangi Phillips 
Mllk of Magnesla 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj ir ge-" 
tame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie JJ žinoti. ,

Sis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pasalina 
simptomus, kurie pa- 

surugusių vidurių,

ligas.
ftaukStukas Phillips Mllk of Ma- 

gnesla atiieka darbų pusės paintės 
kalkinio vandens pri-englant karvės 
pienų kūdikiui. Daugelis vartojimo 

i būdų yra ISaiSklntl knygoj "Ųseful 
i Information". JI Jums DYKAI bus 

pasiųsta. Kreipkis Į The Phillips Co., 
117 Hudson St.. New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų 
Phillips Mllk of Magnesla. Dakta
rai jj ligoniams skirdavo per 60 
metų.

“Mllk of Magnesla” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. R V. re
gistruotas vaizbos ženklas lr jos 
plnntakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiittitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiimiiiiiiiimiiimtĘ

| RUDUO EUROPOJ GRAŽIAUSIAS METŲ LAIKAS ]
Kada tik keliausi Europon arba siųsi laivakortę gimi- 5 

nėins ar draugams sename krašte, tai visad reikalauk s 
iš agento laivakortės North Gerinau Lloydo per Breme
nu — trumpiausia, greičiausia ir patogiausia liniją. 
Gausi patogia* vietas Trečioj Klesoj puikiuose laivuose

NORTH GERMAN LLOYDO 
kaip va — Muenchen, Stuttgart, Dresden, taipgi greiti 
laivai Berlin ir Columbus ir naujausias puikiai ištaisy
tas laivas “Bremen”. 5 dienos per jurų — tiek truks 
pirmutinė kelionė iš New Yorko liepos 27, 1929, ir po 
to regulcriai. Jei pats džiaugtis kelionė arba jei nori, 
kad drangai keliautų patogiai, tai vartok North German 
IJoytL Del platesnių informacijų kreipkis į vietinį agen
tų arba

NORTH GERMAN LLOYD 
130 West Randolph Street Chicago, DI.

iiiiimiiimnniimiimiiiiimmiiimmimiimiiiiiiiiiimiiiiiimiinHiiHiiiMiiiii

ir,
ekmadienyj 9

August 25 d. 1929
BERGMAN’S DARŽE 

Riverside III.

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

LAIMĖJIMAMS SKIRIAMA 

35 DOVANOS

Grieš Rinktinė Orkestrą

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

V
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KELIONĖ Į ROMĄ.
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sų pykčio ant nelabojo Šofe
rio, ypač po to, kai kitiems

Po altoriumi brangiais mar
murais papuošta Konfesija,

' kurioje guli Tautų Apaštalo ten pasisekė nuvažiuoti be jo- 
kūnas, pridengtas marmurine j kio skandalo. Bijodami, kad 
lenta su trumpu, iš Kouistan- dėl mūsų “Įniršimo” nereik- 
tino Didž. laikų, parašu: “Pau tų kam nors nekaltai nuken

Atsigulėm, bet kad žmogus
gautum pasilsėti. Pradėjo la
nkyti kaimynai. Vienas atvi
ruko, kitas pašto ženklo, o tre
čias, net nepatogu sakyti, pra
šo paskolint knypkį.

Negi vienas eisi. Gal dar 
kokia kaiminka “į aki pučia,” 
manau tai ir pražiopsos iškil
mes, reikia užeiti pažadint. 
Žinoma, neapsieina kiek ne- 
apsidailinus, reikia palaukt.

(Tųsa nuo 3 pust )

vo išpažinties. Čia būdavo po
piežių buveinė, iš kur išeida
vo įsakymai visam katalikiš
kam pasauliui.

Užsukome į taip vad. po
piežių kambarį, kur rado sa
vo amžius atilsio vietų 10 po- . , .
niežiu iš III šunį. Vienas j„,' žymėjusių stebuklais, dar no- Mūsų viešbučio ("Kalifor- 
Sikstus čia pat ir nužudytas, riu P»»>iuėti, tai,, pat iš mo- nija”) šeimininkas buvo la- 
užkluptas kareivių belaikant ’a,kos> P0 P"8“'1““ luetr“ “"' bai geras; kai tik mums rei-
Mišias ir tas altorius užsili-įkštumo ir Platumo apskritus j kia į viršų, tai visuomet lif- sur pirmutinės, vadinasi, lai- vartai, ten ir ž 

intas. Atlan-1paveikslus 263 P°Piežilh Tai'tas užrakintas. Vadinasi, po kas į iškilmes ruoštis. Reikia i lis maišosi. O į 
gerų pietų užlipti į 6-tų aukš
tų, tai nemažesnis malonumas,
kaip neturint pinigų užsima- kilmėse ne kasdien tenka da- j 

paauksintomis i nvti persikų. lyvauti. Pasidabinau.

lo Apostolo Martyri.” 
Be daugybės relikvijų,

tėt, nutariau eit numigti. Ko
be i dos, šv. Kašte, ar kur kitur, sako, įfitrūko čia iš vieno dra-

Gal atsivežei atsarginių, j Kai išeinam j gatvę, — ki-

koplyčių išpuoštų mozaikomis, j neatsimenu, parašyta, kad bužio, gi toj Bazilikoj būsią
auksu, skulptūromis ir pasi-i “kas miega—negriešija.’ nti baisi spūstis,#kad kokia 

nelaimė neatsitiktų. Taip be- 
skolinant, žiūriu, jau davat
kėlės renkasi gatvėje, jos vi-

kęs, beveik nejudinta 
kome dar kitas koplyčias, ku- Į 
rių vienoje randame dviejuo 
se sarkofaguose balzamuotų 
lavonų liekanas. Netikėtai su-

pradedant šv. Petru, baigiant
; Leonu XIII visų popiežių po- 
I rtretai. 
j Pasigrožėję

sitikome dvi mūsų moterėles,(lubomis ii Kaip \eidrodis ži-■ 
kurios prie šventųjų kapų be-|b»»čia asla, sėdanm autonio- ! 
dūsaudamos atsiliko ir jau be-i b’bn ” liepiame vežti j li<

šiek tiek pasipuošti, nors ko
jines persiauti, juk tokiose iš-

tų ir pėdos atšalę, gerai, kad 
keliai jau žinomi: į tramvajų 
ir jau esame prieš Bazilikų. ’ 
Kur tu, žmogeli, nei prie lai-' 
ptų negali prieit—-kareivių, 
kaip siena nustatyta, o kur 

žandarų po ke- 
žmoaiių pulkai, 

tik eina, kai lietuviško dvaro 
rugiai siūbuoja.

(Bus daugiau)

jau
veik neturėjo vilties mus su
tikti. Žvakutės baigė degti, |ta 5v- Povilui £alva- Kiek Pa' 
jau ne po vienų ir ašarų iš-[važiavę pastebime, kad arti- 
spaudusios, tik nežinia, ar ka- nainčs namo.

; Fontane — kur buvo nukirs-

nkinių ar savęs gailėdamos.
Klausiame dėl 

ko neveža į Tree Fontane,i-
Atsilikti ir paklysti katakom- mame bartl šoferb kaiP ne‘' 
bose gana pavojinga. įklaužadų, bet įsitikiname, kad;

Gavę kiek relikvijų ir pade- į prancūziški argumentai jo vi-; 
koję už paaiškinimus, apleid- sa* nejaudiiią jr gręj|^|isto-, 
žiani malonių, ir ramių mirų- 0arae Pr*e viešbučio durt}? ; 
šiųjų vietų ir skubame prie pykę lipame ir gerokai lietu-j 
automobilių. Išsiskirstė mūsų viekai išbarame, tai vienintelė! 
kompanija, neradome ir savo 111USU paguoda.

audokis kiekviena 
paskutine minute-

ant Isuosų plieno vieškelių nereikia rokuo
ti lajką, prarandamą dėl tiršto trafiko?

Penktadienis, ttugp. ti». 1929

“minkštojo”, kiti jau buvo 
(nuvažiavę, teko “vargti” iki 
šv. Pauliaus bazilikos prastes- 
niarn.

Šv. Povilo Bazilika. Nors 
mes žiūrėdavom tik puikiau
sių, nepaprastai išpuoštų, ga
rsiausių architektų statytų, 
vis savotiškam stiliuje, bažny
čių, bet jau pradėjom nebe 
taip jomis įdomautis.

-------Vis marmuras, auksas#
mozaikos, aš jau nebeatskiriu, 
kurioj bažnyčioj kų mačiau, 
sako vienas jau nebejaunas' 
kunigas. O šv. Povilo bazili- j 
ka, esanti tolokai už miesto, 
sienų, iš lauko atrodo neper- 
daug patraukianti.

Jau ciesorius Konstantinas 
Didysis ant šv. Povilo kapo 
pastatė puikių bazilikų, kuri 
perstatyta ir paskui sudegus 
buvo vėl atstatyta ir labai iš
kilmingai pašventinta Pijaus 
IX dalyvaujant 54 kardino
lams ir 141 vyskupui suva
žiavusiems paskelbimui Neka
lto Marijos Prasidėjimo dog
mos. 1891 m. nukentėjus nuo 
sprogimo parako sandėlio pa
taisyta Italijos lėšomis.

Nepaprastai puikių 80 ko
lonų, iškaltų iš vieno granito 
gabalo, dalina bazilikų į 5 na
vas. Puikųjį popiežių arba di
dįjį altorių dengia 2 baldaehi- 
mai, didesnysis paremtas 4 
permatomo gelsvojo aliabas- 
tro kolonomis (Aigipto kara
liaus dovana) ir papuoštas 
nuostabiai gražiai, žaliu ma
lachitu iš Uralo kalnų )(Kusų 
caro Mikalojaus I dovana).

Beatifikacija. Nė makaro
nai su vynu nesumažina mū-

“BAYER ASPIRIN” 
TIKRAI SAUGUS

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

j
Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 

ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Asplrin, kuris yra 
milijonų užtikrintas saugus Ir gy
dytojų nurodytas per viri dvide
šimts penkis metus dėl
Saldų Galvos Skausmo
Neurltls Lumbago
Dantų Skausmo Rumatizmo
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam "Bay
er'’ pakelyje randasi nurodymai. 
Pakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tai-gi parduo
da bonkose po 24 Ir 100

Does not affect 
the Heart

LARVEX
APSAUGO

DRABVZltS

šlakstymas Lnrvca: 
Apsaugo nuo kandžių ne-

skaibiamus drabužius, kau
rus, rakandus.

Plovimas Larvcsii;
Apsaugo nuo kandžių 

pluunainus vilnonius.

TUBBY

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Antiseptika
, Neprildisk 
Ir Gydyk 
Užkimimų 
Sopamų 
Gerklę 
Kosulį

PharriMral Co., S«mt LmIi. U. S. A.

Ekctrificd Steel Highunys 
are Always Open!

"CUKCTHIC INTEAUMANf 
•MOTOR COACH ROOTCO

iFŠftLIAI ilgėja spalvos tirštėja vakarinėse padan-
gėse .... vakarinis vėjelis šnabždi medžiuose. Palauk— 
tos gražiausios valandos prieblandoj!

Atvažiuok anksti — grįžk vėlai greitais elektriniais gele
žinkeliais. Nesutruksi dėl “stop ligbts”, tainj sprogimo arba 
trafiko susigrūdimo. Sėdėk sau be rūpesčio. 70 mailių valan
doj pro šliaužiančius, triubuojančius automobilius! Traukinių 
niekad netrūksta.

Del laiko, kainų ir kitokių informacijų ant visų 
trijų gelžkelių telefonuok RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH SHORF CHICAGO SOUTH SHOKE 
& MILAVAUKEE RA1LK0AI) & SOUTH BEND RAILBOAD

CIIICAGO AURORA & ELG1N RA1LROAD
(Saulėlydžio Linijos)

Naudokis muąų Outing & Recreation Biuru, 72 W. Adams st., Randolph 
8200. Nemokamos Informacijos apie Išvažiavimus, tripus, piknikų vietas Ir

mokslines ekskursijas po visą. Chicagos apylinkę.
ltytal

m

COME OM DOUJKJ TO 
THE CfcCEK AM' SEE 
Tw£ OAMON saikam i m' 
Uote 1 M ADE- IT’S

oveu M' UEAD’

T

šiaurė

.INI

Vakarai
™ ČHICAGO

AURORA and

RAll.RUAU

He Prefer# a Dry Bath.

'' / 4

RICHMAN’ 
C LOTHES
Mados pilnumas .... pritaikymo tobulumas 
butų kreditas prašmatniausiam madnam siu
vėjui — materija savo gerumu, drutumu ir 
spalva yra tokia, koki parsiduoda paprastai 
po $50.00. Kodėl mokėti daugiau, negu Rich- 
mano kaina už prekę prastesnę, negu Rich 
mano?

Daugmeninga gamyba savose dirbtuvėse ... 
daugmeningas išpardavimas per nuosavas

. nuolatinė išti
kimybė 3800 darbininkų, kurie valdo šios 
kompanijos šėrus — visi tie daiktai daro tų, 
kad Richmano drabužiai pasidarė nepapras
tos vertės ir kokybės.

Jūsų pasirinkimui bile siutas, 
overkotis, golfo ar tuxedo 

siutas už tą pačių kaina

38 apsukras krautuvės

“225-'
SĖS B

THE RICHMAN BROS. CO.
♦*

Richman’s Vienatinis 
Storas Chicagoj

114-18 So. State Street
PRIEŠAIS PALMER HOUSE

7
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LIETUVIAI AMERIKOJE
Gerai, kad remia labdarius 

nes jie remia gerus darbus.ROCKFORD, ILL
Didysis Piknikas.

Kuri rengia Šv. Petro ir Po
vylo par. rugsėjo 1 ir 2 dieną, 
eina vis artyn. Bet ir prisi
rengimai taip pat nestovi ant jar ]aĮ,įau p. plačiau, gana 
vietos. Rengiama kurių ne greįtaį naująją bažnyčią puoš

Naujųjų altorių fondas au
ga. Pamaži atsiranda vis stam 
besnių to fondo rėmėjų. Jei 
parapijos jaunuomenė subrus

Federacijos darbų ribosna. 
Rugp. 13 d. vakare įvyko

Šv. Vardo draugijos susirinki
mas. Perskaičius protokolą 
buvo svarstomi įvairus toli
mesnių darbų sumanymai 

Ši draugija yra dar visiškai

jama, kad vyras butų “stea-i muzika ir kitais pasilinksmi- 
dy” prie darbo kasdien. 'nimais.

Ši lietuvių ekskursija per
Atlantikų plaukė Laivu Aqui- 
tania ir jos vadu buvo p. Buk- 
šftaitis.

AKTA A I

— kurių įvairenybių, kurių 
kituose piknikuose nebuvo. 
Kalbamą, kad šis piknikas nu
stelbs visus buvusius.

Taip turėtų būti, nes naujo
ji bažnyčia jau stogu prisiden
gė. Viduryje darbai šuoliais ei
na. Todėl per Didijį Pikniką 
bus ir įžanginė Įkurtuvių Va
karienė. Joje bus ir šio to ne
paprasto ir ji bus nepaprasta.

Gana. Telieka nekuriu pas
lapčių kitam kartu.

nauji ir nepaprasti gražus al
toriai.

Rugp. 11 d. Lapinsko darže 
Įvyko Labd. Są-gos piknikas. 
Žmonių prisirinko neperdau- 
giausia, bet “biznelis” ėjo ge
rai. Plačiai tarp publikos niai-

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 19. 1 Iki 3 

dieną, lr 6:30 Iki 9:30 vakare 

4608 S. ASHLAND AVE.
Chicago. III.

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. lr Rez. Tel. Hemloek 2374

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

6504 S. ARTESIAN AVE.
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.

Ar žinai, kad;
Anglijos profesorius Ogme-, Netoli 46th Street 

nas sudarė tarptautinę kalbą

Darbininkas pradeda su 
mokesčiu 45c. į valandą. Bet 
po biškį gali įsidirbti "ir po 
dolerį į valandą.

Katrie nori darbo ir apsigy-
jauna. Jon prisidėjo ir priside- Į venti musų mieste, tegul tuo
du daugiausia jauni vyrai. Ne-|jau atvažiuoja.

Praeitą mėnesį apsigyveno 
ir gavo darbo;

Tunkevičius Juozas, Vaitke
vičius Petras, Lutkvevičius 
Jonas ir Grybas Jonas iš Wil- 
kes Barre, Pa., Bagdonas Hen
ry iš Pittston, Pa. ir Mačiulo- 
nis George iš Kanados.

Rap.

į atstumiami nuo jos ir seses- 
nieji, tik jų dar nedaug įsto
jo. Bet yra vilties, kad jau
nų ir senesniųjų, laikui bė
gant, daug jon Įstos.

L. R. K. Federacijos vieti
nis skyrius nutarė dalyvauti 
Federacijos kongrese Cicero, 
111. Į kongresą išrinkti trys 
atstovai — kun. V. Kulikaus
kas, Stan. Valiulis ir Petras 
A it utis.

Federacijos skyrius atnauji
no savo veikimą. Žada jis uo
liai taikytis ir vykdinti gy- 
veniman Federacijos progra
mą.

Rugpiučio 25 d., sekmadie
nyje, Lapinsko darže rengia 
pikniką Federacijos skyrius.

Naujon mokyklon jau pusė
tinas būrelis Vaikų prisirašė. 
Numanu, kad dar daug dau
giau jų atsiras.

Mokykla, kaip tokimasi, 
bus baigta Į laiką. Jei ir susi
vėluos, tai nedaugiau savaitės 
ar 10 dienų.

Raporteris.

NIAGARA FALLS, N. Y,
Kas ieško darbo?

IŠKILMINGAI PRIĖMĖ

sėsi biznierius Jonas Gricius Suprantama, kad visos drau- 
su savo moterim ir darė lab- gijos, priklausančios prie sky- 
dariains gerą paramą. įriaus, dalyvaus piknike. Pel-

Buvo piknike ir vienas clii- hą’ sunaudos Įvairiems kil-
cagietis. Jis chicagietiškai pik nienis dalykams, kurie įeina Niagara Falls. Mat, reikalau 
nikavo. Pavardės neteko su-,' —.....
žnoti, bet taip išrodė, kad lyg 
butų Janiulionių giminės.

Atsišaukit tuojau. Niagara 
Falls Union Carbide reikalau
ja tuojau 25 gerų vyrų prie 
gero darbo. Tiktai tie galės 
gauti darbo, kurie apsigyvens

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Uopni 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais .p . .. ■

3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562 

7-9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pčtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bandziunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph 0727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
VclephoBe Roosevelt 9090 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9000

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefoną* Canal 2552

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

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
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street 
Room 928 

Tel. Franklln 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

52 E- 107 St.,' Katnp. Mlchigan Avė. 
Tel. Pullman 5960

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
L«cal Office; 1900 So. Union Avė. 

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

iš 500 žodžių. Ją busią gali-Rez. Tei. Midway 5512 

111a lengvai per mėnesį išmok
ti. Tai bus antra tarptautinė 
kalba. Vieną tokią žinome.
Vadinama esperanto kalba.

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

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

lr Ketvergais vakare

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

{Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS

Cunard laivų linija buvo su- 
organizavusį Amerikos lietu
vių ekskursiją į Lietuvą. Lie
tuvių buvo apie 300 asmenų. 
Iš Soutliainptono į Klaipėdą 
lietuviai ’ ekskursantai buvo 
gabenami laivu “Raltriger”. 
Klaipėdoj juos pasitiko grupė 
žymių lietuvių šu Klaipėdos 
gub. Merkiu priešakyje. Ame
rikiečiams pribtĮVus Kaunan, 
jie svetingai buvo pasitikti 
stotyje, kur jiems suteikta 
buvo pusryčiai, pamarginti

Pamatykite Save Kratamose Paveiksluose
i;

Ramova
Teatro Atidarymą

3518 So. Halsted St. - Chicago

Sekmadienyje
Rugpiučio-August 18,1929

Tikietus bus galima gauti tą pačią dieną •teatro rūmuose 
(šah> įėjimo) nuo 10 vai. ryto.
Tikietų Kaina $2.00 ir aukščiau. 

PROGRAMA PRASIDĖS 7.30 VAL. VAKARE

M PILNA ĮVAIRUMO PROGRAMA
Little Symphony Orchestra of 

Chicago
Howard Preston — Chicagos 

Operos Baritonas
Antanas Vanagaitis 
“Draugo” Redakcijos ir kitų

Įstaigų
Krutamieji Paveikslai4
Ligoninės Pašventinimo Pa

veikslai

Vitafonas — Movie tonas 
Specialiai Suorkestruotos Lie

tuvių Liaudies Dainos, 
Kurias Grieš Symfonijos 
Orchestras

Krutamieji Paveikslai imti 
1919 metais — Lietuvių 
Laisvės Varpo Laikais.

GYDYTOJAS 
Sulte

IR CHIRURGAS
J.06
Tel.

1679 Milvrsukee Avė. 
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

DR. J. J. KOWARSKI$
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 susitarimų.

•028

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER A VE.
Valandas; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 0-8 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 seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Hemloek 8101

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 Weet 09 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Lafayette 5793

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

Office; 4459 S. California Avė.
lA^tiNedėliojo pagal s

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nud 6 iki ^Kal. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visų chronišku ligų

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

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

PTEMITRISTAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON'
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 0267 Re*. Prospect 6669

DR. f. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. VAITUSH, 0. D. OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT
Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

!mo, skaudamą akių karštį. Atitai- 
|sau kreivas akis, nuimu oataractus. 
{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. ,ą,

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po plet,ų.

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė suvo o£is<$, po numarlų

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DBNTIST AI
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekęs

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

TELEFONAS MIDWAX 2880

PO

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare
P. P.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMSTRISTAS

Tel. Bmnsnrlok 9824
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1879 MILWAUKEE AVENUE

Valandos; 8-12, 1-1, 8-8:88
Sekmadieniais Ir trečiadieniais

pagal susitarimų.

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenne
Platt BĮ Ag., kamp. 12 8t. 2 ankštu 

Pactehėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:2# ryto iki 8:89 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 y. 

ryta. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 9821

> v*

Tel. Canal <222

DR. Q. L BLO2IS
DENTI8TAJ

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt gt. > 

’aiandoa Nuo 9 iki 12 ryto
ano 1 iki 9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojos, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų li 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Kea So. Phort
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Lafayette 6826

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE, 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 iki 3 po pietų,

z.4. m
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Dievo Apveizdos 
Par. Rudeninis

Milžiniškas Išvažiavimas Į
CHERNAUSKO DARŽE

PIKNIKAS
$ius. BųgĮi. 16, 192.0

M*¥9*

Rengia Visos g 
Draugijos

JUSTICE, ILLINOIS

Nedėlioję, Rugp. 18 d., 1929
Puiki muzika Įdomus įvairumai

4s

Visus kviečia į

Klebonas ir Rengimo Komisija.
zusj

C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PARA- dins ir dar kaip. Dėlto per 

praeitas kelias dienas jos ap
lanke musų biznierius, kurie 
suteikė visokių gardumynų.

Visi musų biznieriai žada 
dalyvauti piknike ir žada su
teikti kitiems parapijonams 
iki šiol negirdėtos kompetiei- 
jos visose išvažiavimo įvai
renybėse.

Pl/OS AIDAL

Muši) kolonijoje dabar yra 
kuodidžiausias bruzdėjimas. 
Mat, visi iš paskutinųjų ren
giasi prie parapijos rudeninio 
pikniko, kurį rengia vietinės 
draugijos.

Moterėlės Šv. Onos draugi
jos visus alkanus pavalgy-

vidus gražinamas, puošiamas, 
panaujinamas. Padaroma vis
kas, kas aukšto meno įstaigai 
pridera turėti.

Šįmet konservatorija ir iš 
lauko kitaip išrodo. Kaip ži
noma Beetlioveno konservato
rija randasi trečiame augšto 
didžiulio namo po nirai. 3259 
So. Halsted St. Tai vienas iš 
didžiausių ir puikiausių Bri- 
dgeporto namų. Namo savinin
kas yra aptiekininkas Justi
nas Kulis, kurio aptieka ir ap-

‘MUSŲ KELIAS” VILNI
JOJE.

GRABORIAl;

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Valio, biznierams; valio, pa
rapijonams, kurie atjaučia sa- tiekoriškų prekių sandelis už- 
vo parapijos reikalus ir nau-'ima visų didelio namų apačių, 
dosis šita proga savo paramų Tai-gi p. Justinas Kulis pasi- 
suteikti! mpino namo frontų nuvalyti

ir dabar namas išrodo, kaip 
naujas.

Rap.
KONSERVATORIJOS JU

BILIEJUS.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 8o. Fairfleld Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negru kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų įš- 
dlrbvstės.

OF.’SAS
«8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
■KIRIUS: 8238
Bo. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes nebut
ine lllaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patam avimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prlemiesčuoee. 
Grabai pigiai

net už 825. 
OFISAS

82SR South 
Halsted St.

Victory 4088- 
89

4424 So. Rocktvell St. 

Vlrglnla 1298

EZERSRI
LIETUVIS GRABORIUn

Ofisas: ___
4888 8. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 8277

3011 W. 22 Street, Chicagoje.
Dambrauskas, Boleslovas. 

Prieš trejus metus gyveno 
4602 South Ashland Avenue, 
Chicagoje.

Danta, Pranas. Kilęs iš Bi- 
čiusių k., Skaisgirio vai., 
Šiaulių apskr. Gyveno Chica
goje.

G alkus, Kazys. Iki 1921 m. 
gyveno 1120 Front Street, 
Grand Rapids, Mich. Atsilie
pė jo žmona, Kristina Galku- 
vienė.

Griciunai, Vincas ir Kami
le. Iki 1917 m. gyveno Du- 
lutli, Minn.

Gotautas, Doininikas. Kilęs 
iš Seirijų vai., Alytaus apskr.

Gustas, Boleslovas. Kilęs iŠ 
Vilkijos vai., Kauno apskr. 
Gyveno kadaise Wilkes-Barre, 
Pa., o vėliau Chicagoje.

Jocius, Jonas. Gyveno kadai 
šie 115 Cook Street, AVestvil- 
le, III., pas Kazį Ašmį.

Karosas, Petras. Kilęs iš 
Biržų vai., ir apskr. 1921 me
tais gyveno San Francisco, 
California, , į . * - '■

LIUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

Kūdikio mažytis kūnelis priešlna- 
sl ricinai ir stipriems vaistams; bet 
štai vaistas, kurs tikrai Jam taiky
tas. Ir Jis veikla greitai ir taip švel
niai, kad vaikas nei nejunta. Flet- 
cherio Castoria ramina piktus ne
rimastingus kūdikius ir vaikus lr už
migdo juos ir karščiuojančius, su už 
kletėjusials viduriais vaikus atitaiso. 
Taip dedasi milijonuose namuose 
kasdien. Castoria yra grynai augme- 
ninė, nekenksminga lr užgtrta dak
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fle- 
tcherio parašas garantuoja tikrumą.

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par- 
davinėti naujus NASH "400”, kuris 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais ir šventadienlaia

Didis patriotas ir uolus dar 
buotojas, gerb. kirn. Mykolas 
Rudžis, Kalesnykų parapijos 
klebonas, Vilniaus krašte štai 
kaip rašo kun. Juozui Jusevi- 
čiui apie “Mūsų Kelių”, nese
nai išleistų knygutę:

“GuVus laiškų po kelių’'die
nų gavau ir siuntinį, dvi kny
gutes, “Mūsų Kelias”. Ačiū 
už vienų ir kitų. Vienų kny
gutę daviau kun. Puškai savo 
padėjėjui. Knygutę jau per
skaičiau. Man ji labai patiko: 
turinys gražus, kalba taisyk
linga, leidinys dailus. Aš la
bai džiaugiuosi, kad Tamsta 
taip gražiai rašai. Padėk Die
ve ir toliau darbuotis tuja 
kriptimi.

Mielu noru išpildysiu Tams
tos prašymų, prašiau atsiųsti 
100 ekzempliorių. Manau pa
siseks man lengvai tos kny-

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Del geriausios rųšles 
' lr patarnavimo, šaukti 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

AUGUST SPECIAL

Bridgeport. — Šįmet lietu
vių Beetlioveno muzikos kon
servatorijai sukanka 15 metų)------------
nuo jos įsisteigimo. Konser-! Juda, bruzda Bridgeportas. 
vatorijos įsteigėjas ir vedėjas Kas tik gyvas ruošiasi į krikš- 
p. Antanas Pocius pareiškė, tynas” naujo teatro, kurį pas- gutės parduoti, 
kad tos sukaktuvės bus pri- tatė adv. A. A. Olis, sūnūs p. j Vienas parapijom),
deramai paminėtos. Tam tiks- Olszeivskio. 18 rugpiučio bus _

BRIDGEPORTO KRIKŠTY
NOS.

n

lui bus suruoštas konservato- įkurtuvės naujojo teatro. “Pa- j toįvn^ Garbė lietu
rijos mokytojų koncertas. Tas krikštytas” jis vardu “Ramo-' . v . . ,,.. i * — ,, < . v. , ,viams uz jų triūsų. Musų jau-ypatingas koncertas greičiau- va”. Ateinančiam sekinadie- .. . ... .... _ °. i noji gcntkarte nesigėdi lietu
sią bus surengtas Lietuvių ny ruošiama didelės iškilmės . . , .. .r.. , ■ i viais būti. Musų, senesniųjų
Auditorijoj. įsu grandiozine programa. Ma- . . ..® . . pareiga juos remti.

Mokslo metai Beetlioveno tysime lietuvišką “mu™”. Tikietng bas gaut;
konservatrijoj prasidės tuoj Matysime Town of Lake, Bn- t(,atrQ budinkc
po Darbo Dienos, tai yra rug-' gbton Parkų, North Side ir ki

tas vietas. Filmuotasėjo 3 d.
Šiuo tarpu konservatorijos

S, D. LAGIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
smaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt IBI B 
arba 2618 
8814 W. 23rd Place 

Chicago. Iii

bažny
čios, mokyklos, Šv. Kazimiero 
Akademija, Šv. Kryžiaus Li
goninė, “Draugo” redakcija 
su p. L. Šimučiu, jo redakto
rium ir daug žymių veikėjų 
ir dvasiškių.

Ramovės teatras pakėlė lie-

(šale teatro durų) nuo 10 vai. 
ryto. Programo pradžia 7:30 
vai. vakaro. Tikietų kainas 
$2.00 ir aukščiau.

Bridgeportietis.

GERAI PATARNAVO.

Brighton Park. dalinas

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 48th lr Paulina Sta 
Tel. Blvd. B203

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manos, patarnausiu simpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. KoplySla dėl šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lie.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3181

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausiom mados 
radlo, planų rolių, re
kordų lr tt. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

Geras vamish ku 
ris dlluna Į ke
turias valandas.,
Galima vartoti* 

i ant medžių ir 
fliorų arba kli- 
jenkų. Duodame 
trijų colių brušĮ 
su Kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

tuvių vardų visų Amerikos lietuvis graborius A. Petkus, 
(lietuvių tarpe. Niekur kitur 4424 So. Rockwell St., patar- 
tokio teatro nėra. Ramova navo p-nams ValanČiunams 
yra vienas iš puošniausių te- taip, kad juos pilnai paten- 
teatrų. Gražesnio nerasite ir'kino. Mat p-nia Valančiunie- 

nė, po pirmu vyru Astraus
kienė, gyveno Kewanee, Ilk, 
kur jos vyras mirė ir buvo per
laidotas. Dabar gyvendama 
Chieagoj panorėjo prideramai; 
pagerbti savo pirmųjį vyrų ir 

j pastatyti ant jo kapo pamin
klų. Todėl jo kūnų perkėlė į 
Šv. Kazimiero kapines ir tų 
prideramai atliko jaunas gra
borius p. A. Petkus.

Rap.

A. I A 
JONAS ŠEŠTOKAS

jnirė rugp. 13 d., 1929 m. 11 
vai. ryte, 12 metų amžiaus. A. 
a, Jonąs gimė liepos 13, 1917, 
Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudbne 
motiną Kotrlną, tėvą Baltra
miejų, seseris Marijoną 16 me
tų lr Julijoną 214 m. lr broli 
Andrių B nt. Ir pusbroli Izidorių 
Radzevičių, dėdę Joną šeštoką 
lr gimine®.

Kūnas pašarvotas 8849 So. 
Houston Avė. laidotuvės Įvyks 
su botoj rugpj. 17. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtos i šv. Juoza
po bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Seserys. Brolis lr Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp, Boulevard 8288

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Šie asmenys gyveną Ame
rikoje yra ieškomi:

Bubinas, Dominikas. Kilęs 
iš Troškimų vak, Panevėžio 
apskr. Gyveno* kadaise Chi
cagoje.

Dalan gausk as, Juozas, Ki
lęs iš Baisiogalos vak, Kedai- 

!nių apskr. Prieš karą gyveno

Kaušys/ Dominikas. Kilęs iš 
Skuodo vak, Kretingos apskr. 
Gyveno sulig adresu 830 W. 
33rd Place, Chicagoje.

Legačinskas, Jonas. Išvyko 
Amerikon 1905 metais ir apsi
gyveno Chicagoje. Atsiliepė 
jo brolis Stasys Legačinskas. 
Liaugauda, Pranas. Kilęs iš 

Telšių vak, ir apskr. 1927 me
tais gyveno 3011 W. 40 Place,
Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atęiliepti, ir kiek 
vienas kas kų nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1032 
608 So. Dearborn St., 
Chicago, Illinois.

PRANEŠIMAS
CICERO, ILL.

Pranešu visiems savo drau
gams, pažįstamiems ir visiems 
lietuviams, kad aš nupirkau 
nuo p. Rashinsko vyriškų ir 
moteriškų drabužių krautuvę.

Taipgi laikysn vyriškų, mo
teriškų ir vaikų čeverykų.

Numažinu kainas 1-3 ant 
visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir per
sitikrinti apie kainas pirm 
negu kitur eisi.

CARL CLORAS
4903 W. 14 St. Cicero, HL

Per visų rugpiučio (August)
J. S. RAMANCIONIS

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 
A HKrdware Co., dabar perėmė visą 

mėnesi kas pirks musų krautu- !b’«nl 1 «*vo rankas ir duos visose sic 
biznio šakose pirmos klesos patar

vej 100 svarų Hammer Bro- navimą
thers AVhite Lead, tas gaus 
4 colių grynų Chinijos šerių J 
šepetį dykai.

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė.

Telefonas Canal 6850 

Chicago, III.

Į trumpą laiką noriu par
duoti 2 flatų namą geroj vie
toj AVest Sidėj priešais Aušros 
Vartų bažnyčią. Savininkų ma 
tykite nuo 9 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų.

Kaina $6,500.
F. BUDRECKIS 

2322 West 23 Place
(14-21)

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

«
Painters A Decorators 

J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7281

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlns 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5824

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

8884 8. LEAVITT ST. Cblcago

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui muro namas sn 

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

Hemlock 5599

NAMAS pardavimui 
Tikras Bargenas Marquelte 

Parke

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

2558 W. 60th Str. ’

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 9814

M. YUSZKA & CO.
FLUMBTNG A H KATINO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4894 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,400 08 
9804 80. KEDZIE AVENUE 

Tol. Lafayette 8718-8718


