
Katalikai pasaullonys turi kilau ul- 
davinį, — (neiti } šeimynas lr } vl- 
suomen* Kristaus mokslą, atnaujinti 
imonlij dvasią. Jizaus Širdies vleipa- 
tavlmas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla "Draugas” padis Jums tų 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaityklų lr platlnklU "Draugą.”

z///.

LITHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas” atstovauja organizuotų 
katalikų mlnt|, remia nuoSlrdžlal ka
talikiškus draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas “Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama ta 
nori. kad toliau pasilaikytų tie prle- 
telliki Jausmai.
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MACOONALD KVIEČIA PASAULIO 
VALSTYBES NUSIGINKLUOTI

BRITAI IEŠKOS ARABŲ-ŽYDŲ RIAUŠIŲ 
PRIEŽASČIŲ

Baisi Vėtra Filipinuose

ZEPELIN AS GRYŽO VOKIETIJON Į 67 
VALANDAS

ŠAULIŲ KUOPA PERRY STOVYKLOJE, OHIO
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

“GRAF ZEPPELIN” 
NAMIE Atvaizduojama, kaip Dėdės Šamo kariuomenės viena šaulių kuopa lavinasi šau

dyme.

MUSSOLINK) ŽMONAI 
GIMĖ DUKTĖ CHICAGOJE

MACDONALD KVIEČIA
PASAULI NUSIGINK

LUOTI
FRIEDRICHSHAiVEN, Vokie-

GENEVA, rūgs. 5. — Britani- tija, nigs. 5. — Orlaivis “Graf 
jos ministerių pirmininkas Mac- Zeppelin” vakar anksti ryte pa- 
Donald kalbėdamas čia skaitlin-; rskrido iš Amerikos. Iš Lakehurst
ga,m susirinkime kvietė pasaulio ' skristi ėmė apie 67 valandas. į) R9MA> NP> 4- — Italijos mi-lMIRE BUVUSIS CHICAGO 
valstybes nusiginklavimam Tam'. Skrindant Atlantikų keliaunin-i nistel>ių Pirjnininko žmonai Ra-| .MAJORAS D EVER 
tikslui turėtų būt sušaukta kon- pergyveno pavojų. Susekta, !1“ «imė dute’ kuriai du°<“
fereneija. Jis pareiškė, kad pa- k>d TienM Mauninkų. 
šaulio nusiginklavimo klausimu •’

P. s. i
Hogg iš Vermbnto, prausimosi 

Britanija atsidėjusiai darbuosis. kambariuky užsirūkė cigarą. Tuo- 
Visomia priemonėmis rems pasi-|jaus tas susekta. Orlaivio komen- 
ruošimą ton konferencijom jdantas nuo to žmogaus atėmė ci-

1 1,1 . garus ir žibintfivuką.
BRITANIJA IR AMERIKA | Atsielus neįų>rMto

Įapskristi pasaulį, netolimoj atei- GENE.VA, rūgs. 4. — Britani-' ,. , . . , , „
1 ty šiuo orlaiviu gal bus skrinda-.

jos ministerių pirmininkas Mac-1 .- 1 ma j siaurini žemgali.
Donald pareiškė, kad karo laivy
nų mažinimo reikale Britanija su 
Šiaurinės Amerikos Jungtinėmis 
Valstybėmis iš 20 dalykų 17-a 
sutariusios. )

BAISI VĖTRA FILIPINŲ 
SALOSE

MANILA, rūgs. 5. — Šį mies-
, tą ir apylinkes palietė baisi vėt- 

GAL NEGALES ATVYKTI ia taifunu va<liMn)a.
lamdė garlaivį Mayon. 28 žmo-, 

LONDONAS, rūgs. 5. — Apie . »» •» niu ones žuvo, 37 išgelbėta. Sauszemy 
MaeDonaldo vykimą į Washing- , . .... . .padaryta jnnziniski nuostoliai
toną išnaujo reiškiama abejonė.
TO priežastis, tai darbo partija 
parlamente neturinti didžiumos.
Rudenį įvyks priėdiniai parlame- 
ntan rinkimai. Ministerių pirmi
ninkas bus reikalingas būti na
mie. ’

TYRINĖS RIAUŠES 
PALESTINOJ

Vanna Maria vardas. Užvakar netikėtai mirė»W. E.

7 MISIONIERIAI MIRĖ BA-1 
DO APIMTUOSE PLO- ! 

TUOSE KINIJOJ

KAS GIRDĖTI LIETUVOS i 7 PULKO ŠVENTE
PRAMONĖJE i --------------

___________ 7 pėstininkų, kunigaikščio
Jei visur nusiskundžiama Butegeidžio pulkas Klaipėdoj 

pereitų meti] pasėkomis, pra-ininėjo savo 10 metų gyvavi- 
monėje negi gali būti kitaip. [ mi sukaktuves. Pulkas yra iš- 
Per pirmų šių metų pusmetį ( siųstas iš Kauno karo komen- 

bendroji mūsų pramonės ga- datūros. 1923 metais pulko va- 
myba ėjo žymiai silpniau, ne- du buvo paskirtas maj. Kau- 
gu kitais metais. Gal čia kiek|Jlas> 1924 metais pulkų perė- 
išsiskiria medžio pramonė ir ni(- dabartinis vadas pulk. Ge- 
atskiros negausios įmonės, nys. Pulkas yra stovėjęs 37 
bet šios taipgi pasigirti nega- vietose ir Lietuvos keliais 
li. Alaus gamyba šiemet šie- pražygiavęs 1620 kilometrų, 
kia 5,2 mil. litrų, o pernai bu-}Už narsumų kautynėse Vy- 

vo 5,9 mil. litrų; degtinės 2,5 ties kryžiaus ordenu apdova- 
mil. litrų prieš 2,9 mil. litrų, noti 22 karininkai ir 77 ka- 
t. y. 16 nuoš. mažiau. Tiesa reiviai. Kautynėse žuvo 1 ka- 
vaisvynio gamyba kiek paki- rininkas ir 36 kareiviai. 1928 
lo, bet labai natūralu, nes ši metais pulkas apdovanotas 
pramonės šaka pas mus iki vyties kryžiaus vėlia v T>.” 
šiol nepaprastai kilo. Pav.
1927 m. pirmų pusmetį paga- UŽPUOLE AUTOMo^ ų 

PLĖŠIKAI
Dabar Mussolini yra penkių Dever, 67 metų, buvusis Chicago 

vaikų tėvas. Vyriausioji duktė miesto majoras, demokratas. Sako,

Edda yra 21 metų.

UŽ 75 MILIONUS DOL. 
MAŠINERIJŲ

vėžio liga jį nuvarė į kapus. 
jVelionis ilgiau vienerių metų

sirguliavo.

Kun. A. Thaine iš šv. Itos pa
rapijos velionį aplankė jo namuo
se ir su juo kj^lbėjosi, kada anam 

pasidarė Uhai giLpna. JPasisknbin-
LONDONAS, rūgs. 5. — Ru

sijos sovietų valdžia turi derybas 
’ sų vietos firma Vickers, Ltd. Ma-,ta suteikti'Paskutinius Sakramen-
skva nori per tą firmą pirkti 75 (tus ir buvusis majoras skyrėsi su 
milionų dolerių vertės mašineri- Į šiuo pasauliu. I

TSINČ'OW, Kansu, Kinija. —, 
Šioj provincijoj siaučia šiltinės 
liga, kuri kilo dėl magometonų 
sukilimų ir bado. Ši liga palietė 
ir Kapucinų misionierių Misiją 
Tsinčow vikariate. Pradėjus bala
ndžio 15 d. septyni mirė. Miru
sių tarpe y»a • trys kunigai, dvi 
Seserys, vienas Brolis ir viena 
pasaulinė katalikė darbuotoja.

minta tik 80,000 litrų, pernai 
tuo pat laiku jau 115,000 lit 
rų ir šiemet 119,000 litrų. I Rugpjūčio 13 d. naktį Bu- 
Kiek padidėjo gamyba degtu- buikių miške, kuris yra tarp 
kų ir tabako. “L. Ž.”, Daugų ir Varėnos, keli gįnk-

---------  — - luoti plėšikai užpuolė automo-
SUVAŽINEJO DVIRAČIU ibily važiavusius keleivius ir 

SENUKĘ norėjo apiplėšti. Automobilis
___________ ,važiavo iš Daugų į Varėną.

Rugpiučio 9 d. iš Liudvi-į Norėdami automobilį susta-

m

PATVIRTINO HAGOS 
SUTARTĮ

BERLYNAS, rūgs. 4. — Vo
kietijos ministerių kabinetas, pi
rmininkaujant užsienių reikalų 
ministeriui Stresemann’ui, patvi
rtino to,mis dienomis Hagoj pa
darytą sutartį karo atpildymo ir 
Pareinio paliuosavimo reikalais.

jų, reikalauja kredito. Sakoma, 

'firma palinkusi duoti kredito.

LONDONAS, rūgs. 5. — Bri- 

j tani jos valdžia paskelbė, kad ar

timoj ateity į Palestiną bus pa

siųsta valdiška komisija ištirti a- 
rabų su žydais kruvinų riaušių 

priežastis.
Anot valdžios pranešimų, Pa 

lestina laipsniškai aprimsta.

ATRASTOS NAUJOS 
MOZARTO MIŠIOS

Ministeris Stresemann sakė, kad parašytos ir ligšiol nežinomos “Ha 
sakoma sutartimi Vokietija daug^rmony” Mišios maišytiems bal-

ką pelnija.

UŽ ŽYDŲ PUOLIMĄ 
RUSIJOJ

SUMAŽĖJO SVAIGALŲ 
IŠVEŽIMAS

0TTAWA, Ont., Kanada, rū

gs. 5. — Paskelbta, kad iš Wind- 
sor apylinkių svaigalų išvežimas 1 
j Detroitą, Mich., sumažėjo rug- I 

piūčio mėnesiu.

ŽUVO NORĖDAMA PA- i 
BĖGTI Iš KALĖJIMO

BAY CITY, Mich., rūgs. 5. — 

Iš Bay apskrities kalėjimo norė
jo’ pabėgti Mrs. M. Kelley, 78 

metų. Iš trečiojo aukšto per lan
gą virve jinai leidosi žemyn, ne
išsilaikiusi krito ir užsimušė.

navo keliu ėjo Ona AkcinavI- bdyti, plėšikai kelis kartus iš- 
čienė 70 metų senelė. Ties (šovė, bet tas nesustojo ir pa- 
Liudvinavo dvaru ją pavijo spruko.

Velionio Dover’o laidotuvės į- badauja, kiti keli milionai mažai vyriškis dviratininkas ir iš už-} Plėšikai buvo ginkluoti šau- 
pakalio užvažiavo. J luvais ir su kaukėmis. “R.”

Apie vienas milionas žmonių

vyks rytoj po gedulingųjų pama- ką turi valgyti.
Idų Šv. Itos bažnyčioje, kur kle- ‘ Kapucinai misionieriai čia kas- 
bonauja kun. J. H. Crowe. dien pavalgydina apie 10,000 žmo-

į i

------ --------- , įnių. Paskutine duonos plutelele;
Netaiku vartoja vandeni
Kai-kuriose miesto dalyse die

nomis ir vakarais žmonės namuo
se negali gauti vandens, ypač vi
ršutiniuose aukštuose. Gyventojai 

.[vandeniu laisto žolę tada, kada 
kam patinka, neatsižvelgdami j 
miesto parėdymus.

Bus imtasi priemonių tai visa 
patvarkyti. Žolę ir daržus lieti 
yra sustatytos šios valandos: ry- 

Į te nuo 1:30 ligi 4:00, gi vakare 
nuo 9:00 ligi 11:00. Į

Šias valandas norima pakeisti.
Tas prigulės nuo miesto aldermo-

dalinasi su nelaimingaisiais,

NAIKINO SEKMADIENIO 
ŠVENTĘ

Moteriškė buvo parversta 
ir sunkiai sužeista. Be sąmo
nės atgabenta į Liudvinavą 
po valandos mirė; Dviratinin
kui pasisekė pasprukti nepa
stebėtam. _ “R.”

RUGPJŪČIO 15 DIENOS 
ŠVENTĖ

nų tarybos.
Jinai buvo areštuota prohibi- 

cijos agentų už probibicijos įsta- 

BADEN, Austrija, rūgs., 5. — 'tyirfo peržengimą.

Praneša, atrasta naujos Mozarto

sams ir muzikos instrumentams. 
Žinovams pavesta patikrinti.

SOCIALISTAI IEŠKO 
TRIUKŠMO

109 ŽMONES ŽUVO 
TVANE

PEŠAVAR, Britų Indija, ru-

Gaisrai apskrities miš
keliuose

SINGAPORE, Rytų Indija. —

. Kodah valstybėlėj, Malay pusiau- 
saly, ligšiol gyventojai savaitėje 
turėjo dvi šventes: katalikai sek
madienį, gi musulmonai penkta
dienį. ' .

Dabar valstybėlės valdžia sek-, 
madienio šventę visai panaikino 
ir žmonėms uždrausta tą dieną 
švęsti.

Ligšiol katalikai sekmadieniais 
po šv. Mišių galėjo namiel sau 
ramiai pasiskaityti knygų ar lai
kraščių, ar pasilinksminti. Toles
niai to nebus. Reikės visiems dir
bti, tad gal daugeliui nebus ga-

PALEIDO 40 NUBAUSTŲ

Cook apskrities miškeliuose da
žnai pasitaiko gaisrų, nuo ko di- Hma ir šv. Mišių išklausyti, 
deli plotai nukenčia.. Gaisrus su
kelia neatsargūs išvažiuotojai. Štai

i tomis dienomis Palos Park miš- 
gs. 5. — Swat apskrity iškilo.. , ... ,., .. . • »•, r , ,kely buvo kilęs didelis gaisras,
tvanas. 109 žmones žuvo, 2,670 , . . .

KUNIGUI ŠVIETĖJUI 
PAMINKLAS

namų sunaikinta.

MASKVA, rūgs. 5. — Už žy 
<lų kolonijos No. 3 puolimą du vy- VIENNA, rūgs. 5. — Austri- 

ru teismas nubaudė miriop ir ke- jos socialistų partija suvažiavime

Kaip pranešta, dar pilnai neuž

gesintas.

lis kitus kalėjimu.

PAŠALINTI 6 RAUDONIEJI nę valdžią nuo įsivaizduojamo

REDAKTORIAI

MILIONAS RAUPAIS 
SERGANČIŲ

išsprendė visomis išgalėmis “gi
nti” šios respublikos konstituci- SHAjNGHAI, rūgs. 5. — Ap

Pavogė automobilių Ir 
drabužius

austrų fašistų puolimo.

Tony Kaczman ir John Krol 
'skaičiuota, kad Kinijoj apie vie-'’S West Side paliko automobilių 

nas milionas žmonių serga baisia
raupų liga.

ERNAKULAM, Pietų Indija.

•— Garsaus Malabaro švietėjo mo- 
Įkslininko kunigo Nidhiri atmin

čiai bus pastatytas paminklas. 

Šios diocezijos gyventojai tuo rei-, 

kalu užsiima.

Garbingos atminties kun. Nid-

17 NUSKENDO INDIJOJ1 PARYŽIUS, rūgs. 5. — Ko

munistų partija Paryžiuje ėmėsi 
valyti savo eiles. Politinis parti-, KALKUTA, Indija, rūgs. 5. — 

jos biuras pirmiausia pašalino Hoogly upėje apsivožė valtis. 17 

savo laikrftščio šešis redaktorius, žmonių nuskendo. ,

WASHINGTON, rūgs. 5. — drabužių. Pranešė policijai.

Mirė Owen Thomas Edgar, 98 ' — ------ ---------- ------------

metų, paskutinis karo su Mekai- , CHICAGO IR APYLINKES. 
Tta veteranas. " . — Numatomas lietus ir vėsiau.

ties Roosevelt road arti ežero ir hiri kalbėjo dvylika kalbomis.
patys ežere maudėsi. Išėję iš va- j «_________ __.
hdens neberado automobiliaus ir SAVO VALDOMAM PLOTE

ATRAS ŽMOGEDŽIŲ

I ZARTA, Nigerija, Vakarų Af
rika. — Rytinei Nigerijai apaš-

Rugpiūčio 15 d. šventės 
proga, krašto apsaugos mini
steris dovanojo administraty-. 
vinių būdu nubaustiems 40 as
menų bausmę: 22 asmenis pa
leido iš koncentracijos stovy
klos ir 18 asmenų leido grįžti 
iš ištrėmimo į nuolatines gy
venamas vietas. (E)

PROF. JURGUTIS Iš LIE
TUVOS BANKO VADO
VYBĖS PASITRAUKĖ?

Kaunas. VIII. 19 (Elta). — 
Lietuvos banko valdytojas 
prof. Jurgutis dėl blogo svei
katos stovio, sveikatai patai
syti išvyksta 2 mėn. atostogų. 
Sugrįžęs iš atostogų, prof. Ju
rgutis į Lietuvos banką ne
begrįš. Jis bus skiriamas ki
ton vieton.

taliniu prefektu paskirtas mon- 
sign. P. O’Rourke. Neužilgo jis 
čia atvyks. Savo prefektūros plo
te jis tarp kitko ras nemažai ir 
žmogėdžių.

Praeito balandžio mėnesį septy
ni vietos žmonės nubausti mirti 
ir pakarti už žmogienos vartoji
mą.

Rugpiučio 15 dienos šventė 
Kaune praėjo be ypatingo 
šventės ūpo. Bazilikoj buvo 
pamaldos, Petro Vileišio aik
štėj, įvyko kariuomenės para
das, dalyvaujant prezidentui 
su vyriausybe. Vakare “Me
tropolio” salėse buvo užsie
nio svečiams rautas. Mieste 
buvo iliuminacij|ų. “R.”

NEŽINOMAS ORLAIVIS

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad ten buvo pastebėtas dide
lis dvisparnis pilkos spalvos 
1 motoro lėktuvas, kuris at
skrido nuo Kuršių įlankos. 
Ant kiekvieno sparno buvo po 
du juodu ženklu. Keno jis bur 
vo — nežinoma. “R.”

SAUSŲJŲ AGENTŲ AUKA

MOBILE, Ala., rūgs. 5. — Va
lstybinis probibicijos agentas He- 
nderson kratos laiku automobiliu- 

į je nušovė Jake Kellar, 45 metų. 
Henderson uždarytas kalėjiman, 
gi šerifas veda tardymus. )

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ».00
Britanijos 1 sv. sterl. 1.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų 13.89
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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«DRAUGAS»
Italo* kasdien. itakyrua Mkmadlenlaa

PRENUMERATO8 KAINA; Metam* — $$.$$, P«-
Mt Metų — $1.60. Trim* Mėnesiam* — $1.00, Vienam 
Mėnesiui — 76a Europoje — Metam* $7.00, Puaet M*> 
t« — $4 00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams ir korespondentam* raitų negrų- 
ttaa. Jei neprašoma tai padaryti ir nepriatunčlam* tam 
tikslui pašto tankių.

Redaktorių* priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL 
kasdien.

skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus, 

skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi
vaL po piet

tokius dalykus, nuo kurių kaip tik daug pri
klauso užtikrinimas pasauly nuolatinės tai

kos. - ,
Ir dabar, kuomet minima sąjungos de

šimtmečio sukaktuves, prie Kinijos sienų 
ir Palestinoj liejasi žmonių kraujas.

Šioj sesijoj ir vėl bus minimas Lietuvos 
vardas. P-nas Voldemaras yra padavęs dvi

Itetvirtadienis, Rūgs. 5, 1925——
ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

FEDERACIJOS KONGRE
SUI PRAĖJUS.

Savaitę laiko atgal, Cicero,

tai.'kiškoji akcija — veikimas’ 
puikiausia nušvietė, kad Fe
deracijos darbuotė kaip tik 
atatinka Popiežių bei Kardi-

standi 1) dėl lenk,j globojamų plečkaitininki, JUiul>is> “žsibaigė Amerikos Inoj ų nurodymams, kai kata,

- - -................ Lietuviu R, K federacijos likas dar nėra pilnas kataii-Lietuivių R. K,
XIX tasai metinis suvažiaVi- uas, kuris vengia katalikiš- 

ir 23 metas nuo pačios k;-s darbuotės, arta kuris to-

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily, Ezoept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS; One Tear — $«.»0. Slz Month*

— $8.60. Three Month* — $1.00. On* Month — 76o. 
Burope — One Year — $7.00, Slz Month* — $4.0$, 
•opy — .OSo.

>vdverti*lng tn "DRAUGAS" brln*> best reralta. 
advertlslng rate* on appllcatlon.

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

vienos apie- SENA AKMENS STOVYLA.būt renkama 
linkės.

Kalbant apie buvusį Fede
racijos Kongresų, negalimu 
praeiti nepaminėjus kongresi
nių vakarų. Antradienio va
kare šv. Antano lietuvių pa
rapijos salėje, talpinančioje a 
pie 800-1000 žmonių, suvai
dintų veikalas “Karolio Te
ta”. Vaidintojai visi savo ro
les gerai mokėjo, pertai visas 
vaidinimas labai gražiai su vai 
dinta, gi ketvirtadienio vaka 
re buvo puota — vakarienė 
su labai gražia programa, ku- 

ir porų

..-s

IFJpasikesinimo ant jo gyvybės ir 2) dėl laužy-, 
mo. Karaliaučiaus sutarties. Lietuvų atstovau
ja p. Voldemaras, p, Sidzikauskas ir p-ni mas 
Čiurlionienė. Ar i tuos skundus bus kreipta F<’dera<--‘Jos įsikūrimo (1906- kiai darbuotei kliudo.

dėmesio, ar ne, tai parodys netolima ateitis, Į *1 . I Gerb. kun. K. Urbanavi-
Bet, tokie klausimai, paprastai, pavedama " eia ucagos ir a nių referatas aiškiai nurodė,
komisijoms ir ten jie kož kur dingstu. talonui, lietuvų tatai,kų

Jei ir toliau Tautų Sąjunga ves tokia' susipratimui ir jų gerb. kle
vienšališk, politikų, ji niekuomet nepasuksi bon« vaiMvybei, praėjusia Fe-

' deracijos Kongresas galima
'skaityti geriausia pavvkusiu 7 *7? *

, .xl. . . . -,-r, auklėjimo — globos rerkalm-
P ASIRU OŠIMAS KARUI. ; ir skaitlingiausiu su apie loO

Kai Tautų Sųjunga jau dešimtoj metinėj akredituotų atstovų, ir keletu pastarasig Federacijofi Kon, 

sesijoj kalba apie pasaulio taikų, kai Ameri- <ese ? svečių,, ( ulių ^arpu pasigirti ir inteli-

tų tikslų, kuriems ji buvo sukurta.

TAUTŲ SĄJUNGOS SESIJA.

Genevoje, Šveicarijos mieste, prasidėjo 
dešimtoji metinė Tautų Sujungus sesija, ku
rioj atstovaujama penkiosdešimts trys tautos. 
Šia sesija Tautų Sųjunga mini dešimties me
tų sukaktuves.

Kalbant apie Tautų Sųjungos dešimtme
čio darbų, negalima vis dėl to pasakyti, kad 
jis nebutų be nuopelnų. Jau tas pats faktas, 
kad padaroma proga kasmet keletai dešimtų 
tautų ir valstybių atstovų susirinkti prie 
vieno stalo ir svarstyti tarptautinius valsty
bių santykių dalykus, Tautų Sųjungų padaro 
naudinga įstaiga. Be to, jos tarybos veiki
mas, sušaukimas visos eilės speciaiinių kon
ferencijų, tarpininkavimas sutaikymui tarp 
valstybinių konfliktų buvo tikrai naudingi 
darbai pasąulio taikai užtikrinti. Bent propa
gandos apie taikų per tų dešimtmetį netruko. 
G ir tas buvo neblogu daiktu.

Tačiaus Tautų Sųjunga nebuvo tokia, ko
kia jų įsivaizdavo jos kūrėjai, kaip prez. Wil- 
sonas ir kiti. Ji padarė daug klaidų ir, reikia 
pasakyti, sąmoningų klaidų. Reiškia, darė 
klaidas žinodama, kad tai yra klaidos. Daug 
tokių klaidų pridaryta santykiuose su mažu
momis ir mažomis valstybėmis. Didžiosios vai- 
stybes skriaudė mažąsias, kiek tik jos no
rėjo. Į šimtus jų skundų Tautų Sąjungos va
dai nekreipė dėmesio. Ir dėl to ne vienų kar
tų Europa buvo išstatvta į didelį karo pa
vojų. J

Lietuviai visi labai gerai žinome, kaip 
vienpusiška Tautų Sųjunga buvo Vilniaus 
klausimu ir kad da ir dabar karo pavojus to- 
bėra dėl vien to, kad pataikauta lenkams, kad 
nedrįsta versti lenkus atitaisyti Liertuvai pa
darytųjų kruvinų skriaudų. Bet yra ir.dau
giau tautų, kurios skundžiasi Tautų Sąjungos 
neteisingais žygiais ir nekreipimu dėmesio į

Stasius Būdavas.

TAMSUS SAULĖTEKIAL
Apysaka. —

(Tųsa)

Ir dabar Aleksandras, apkabinęs pras 
tų, bet gražių kaimietę, jautė iš pasąmonės 
atgimstant pirmųjų jaunystės dienų atoš
vaistes... Ir jam taip brangus rados kaimo 
jaunimas, nors neišauklėtas, su daugeliu 
spragų, tačiau dar visai nesudarkytas, švel 
nūs ir geraširdis...

Taip jis ilgai, ilgai, palenkęs galvų 
amt Mortelės peties, pats daug ko skau
džiai pergyveno... Jis Mortelę mylėjo kai
po artimų, o ne mergaitę... Jo jausmus da
bar valdė ilgus metus kalta, valia ir aštrus 
protas... Jis gailėjos silpnabūdės, bet ge
raširdės mergelės... Jis pirmas buvo jau 
gelbėtojas... Jis ištraukė jų iš beširdžių 
bernų paniekos... Ir gal butų ji greit su
nykusi gyvenimo drumzlynėje...

Aleksandras gyvenimo prasme gerai 
suprato... Jo mintys dabar buvo taip blai
vutėlės, kaip skaidrus rytas...

J

kas reik daryti, kad organiza-
cija stiprėtų, gi gerb. kun. rį išpildė vietiniai
Mačiulionio jaunimo klausi
mu referatas nurodė jaunimo

svečių, kaip, ana, Clevelando 
lakštutė p. M. Čižauskienė ir 
Philadelphijos operos artistas 
p. R. Juška. Abu vakaru žmo
nių buvo prisigrudus svetainė. 
Matyti, kad Kongreso rengė
ju, ypatingai jos rengimo ko-tas ir Anglijos vyriausybi, atstovai planuoja gentijos gau8umu. (jin didelio

vilnie- .skaičlus gerbiamosios dvasiš- misijos pirmininko gerb. kun. j stovyla, kuri dabar pateko 0- 
yra a- II. J. Vaičiūno ir raštininkės kurą muzėjun, Tokyo, Japo-

ūkti nusiginklavimo konferencija, valsty- llu«> AteitimnKų atstovas is urbiamosios dvi
< visomis n.ii.Mrmnis ruošiasi nrio kum \ ' Lietuvos, ir garbingoji vilnie- .skaiuUh gerbiamosios UV£
s vi&onns pajėgomis ruošiasi prie kuio. A-.. ’ ° ki os tarno iau d»mr vn
lot tukii laikrnš/ūo “Trvpytiia” kain nram> člTJ atstovė ponia Emilija Vi- ’ P 3 g
lot rusų laikraščio Izveztija , kaip prane-, merikonų, o ir svetiškių i

šaukti nusiginklavimo konferencija, 
bes 
nuot
ša Lietuvos spaudos agentūra, valstybės labai 
gerai esančios pasiruošusios karui? 

“Izvestijos”, komentuodamos

Kam prieš Kongresą rodėsi, .«««“«(«») netruko; čia tari t 
Vokatai ‘

Tai seniausia akmens Budos

inte-'p-lės A. Rubliauskaitės ’ padė- nijoj
daug pastangų, pertai vis

)vairl„ kad jau neapsimoka ir Undy- —»• Mastanskas Ces-

valstybių pasiruošimą karui, nurodo esą, paly-i*1 ro yta ta.nt.mai ata - Sotaliene, Aleliunienė,
ginamai, su 1914 metų nuolatinių kanuome-,1' b “ J 7 ta 11 b ‘ ‘ 0 ' Bitautien5 ir daug y,, p.ISg 

papuškėti, kad _ ° k .
su 1914 metų nuolatinių kariuome 

nių didumu, 1928-29 m. kariuomenės padidė- įGiese turėjo 
jusios. Taip Prancūzija, kuri 1914 metais tu- jAmeiikos lietiniai

rejo 546,000 nuolatinę kariuomenę, dabar tu- “etlk ’“d gyV1 S™? Eas burys ir vigi jie n„ Uk.
ri 725,000 kariuomenę. Anglija — 1914 metais . an R1' “> >*t dai nei mąs yti

516,000 kar., 1929 motais - 385,000. Italija -bet ir diskusijose ^„dė nei
- 1924 m. 264,000 kar., 1929 m. 390,000. Jung- PTO gyvent, ir veikti
tinės Valstybės - 1914 m. 226,000 kar., 1929J "»*’ »‘eta> 11 U , likiSkos akcijos reikalingumą 
m. — 439,000. Japonija — 1914 metais 275,000 ?' xos nepasiduoti. į senesnieii darbuotojai,
kar., 1929 m. — 206,000. Tokiu budu visos tos I Praeituose Kongresuose dau ° J J

valstybės 19.14 metais turėjusios 1,827,000 giaUt!ia domės kreipta Lietu-
kar., 1929 metais — 2,145,000 kariuomenės..vos link> už tai dabar, pasta-

katalikai Kubliauskaitė, Galnaitė, Lin- 
džaitė, o studentų — tai vi

kas puikiausia pavyko.

Naujai išrimttoji Federaci
jos Valdyba, pastiprintą gra
žiomis ir dvasia gaivinančio
mis referatų patiektomis min-

Amerikos lietuviams dažnai 
tenka susitikti su Šliupo se
kėjais, kurie, nors yra bemok
sliai, bet visuomet mėgsta tvir 
tinti, jog mokslas griauna re

tinus ir karštu atstovų parei- ligi jų.
škimu visame gelbėti valdy-Į Cal būt, dėlto jie taip sako,

Kadangi Cicero yra prie pat į labui. 
Chicagos, gi Chicagų pasiek-

bos darbuotei, pakelta dvasia 
buotės metų ir prašo visų Am. 
lietuvių katalikų ypatingai 
gerbiamų inteligentų, padėti 
jai dirbti — Dievui ir tautos

jog taip juos jų tėvas Šliupas 
ir jo bendradarbiai per savo 
spaudų bei prakalbas yra įti
kinę.

O pernai Šliupas Lietuvos 
Universiteto auditorijoj per

Federacijos Sekretoriatas savo prakalbų bandė įtikinti
Tačiau šios skaitlinės dar nesančios pilnos, rame Kongrese, susirūpinta t i iš rytinių valstijų vien ke-
nes ištikus karui šios didžiausios valstybės savo būklę, tai yra pačios Fe- llonei reikalinga šimtinį, tai,
galinčios iš karto mobilizuoti 9,000,000 žmo-į deraciJos stipriifiinu ir dėti >n maža išimtinu, atstovai bu-

nių. Esą visose paminėtose valstybėse labai visas pastangos^ greičiau ? o iš pačios Ghicage* ir arty-
išsivysčiusios Įvairios karinės organizacijos, i-lkurLų Bernaičių, Kolegija, mų jai kolonijų, pėr tai it
kurios, iškilus’karui, be abejo, galinčios tuč-,w‘3 dabar dai" užuomazga , naujon valdybon išrinkta, iš-
tuojau virsti gerai paruošta kariuomenė. Pran *r negftli patenkinti visij Am. ėmus du, visi ehieagiečiai. Čia
euzijoj tokios organizacijos turinčios 1,200,- 1^'Ti'vių katalikų reikalavimų, gal ir gerai padaryta, nes tuo
000 žmonių, Italijoj fašistų milicijoj yra 300,- čerb. kun. pror. Vaitkevl patenkinta kaikurių darbuoto-
000 žmonių. Ištikus karui didelis pavojus ga- iLiai's patiektas referatas Ka jų pageidavimai, kad valdyba 

, *
lėtų grėsti iš cheminio karo išsivystymo. Esą ,
99 proc. visų cheminių fabr. ir įmonių gali per 
12 — 24 v. pradėti gaminti nuodingas dujas.

d,u iš viso 1914 metais šios valstybės turėju
sios 850 lėktuvų, 1929 metais jos turinčios 4,-

Nepaprastai išbujojusi karo Aviacija. 1914 me j 525 lėktuvus, o 1930 — 32 metais, turėsian- 
tais Prancūzija turėjusi 138 lėktuvus, Anglija ! čios 5,800 — 7,(XX) lėktuvų.
— 150, Jungtinės Valstybės — 20, Italija — Nepaprastai padidėjo karo laivynai, pa- 
40, Japonija — nei vieno. 1929 metais Pran-! tobulėję karo laivai; nors karo laivų skaičius
euzija turinti 1,650 lėktuvų, Anglija — 850, 
Jungtinės Valstybės — 950, Italija — 600, 
Japonija — 475. Be to, esą numatyta, jog 1930 
-32 metais Prancūzija turėsianti 2,000 — 2,500 
lėktuvų, Anglija — .1,000 — 1,200,. Jungtinės

kai kuriose Valstybėse ir ne perdaug padidė
jo, bet užtat visi seni laivai pakeisti moder-t 
niškosios konstrukcijos karo laivais. Įvairių 
išradimų dėka, nepaprastai patobulėjusi ka
ro technika. Palyginant su 1914 metais, arti-

Valstybės — 1,200 — 1,300, Italija — 1,000 • lerijos intensingumais padidėjęs tris kartus. 
— 1,200, Japonija — 600 — 800. Tokiu bu- > Aviacija nepaprastai ištobulėjusi. Padidėjo

7-r-^rr-

180 Hale Avesnne, 
Brooklyn, N. Y.

“AR MOKSLAS KENKIA 
RELIGIJAI?”

net Lietuvos Universiteto prof. 
i bei studentus, jogei “mokslas 
seniai yra nusukęs sprandų ti-

, ...
Bet vargšas skaudžiai ap-

x----------------- si vylė ir vėliau persitikrino,
Tokiu antgalviu pernai til- jog sakyti prakalbas Lietu

vos Universitete, tai visai ne 

tas pats, kų sakyti Pensilva
nijos main'eriams ar Chicagos 
skerdyklių darbininkams, smu 
kliių salėj, kur jokio pasiprie-

po “Lietuvos 
laiškas prof. 
dr. J. šliupui.

Aide” atviras 
A. Šilkarskio

maksimalinis bombos svoris. Išrasta smarkiau 
veikianti sprogstamoji medžiaga. Patobulėjo tinimo nesutikdavo, 

kulkosvaidžiai bombasvaidžiai. Per paskuti-1 Kas kita Lietuvos Univei- 
nius metus, esą visos— didžiosios Valstybės siteto auditorijoj. Ten, be ki- 
visą laikų ginklavosi didindamos savo kariuo- įžymių Lietuvos žmonių, 
menes, oro ir karo laivynus, tobulindamos ka- buvo atsilankęs ir prof. A. 
ro technikų. Šilkarskis, kuris, ramiai iš-

Taigi, turint galvoje tuos faktus, butų klausęs Šliupo “moksliškos” 
gera, kad Tautų Sųjunga, nors nuo šios de- kldbos> parašė atvirą jam 
šimtosios savo sesijos pradėtų eiti nuo žodžių antgalviu: “Ar mokslas
prie darbų. Jau atėjo laikas daryti praktiš-,kenkkl religijai” ir tas laiš
kų žygių, kuriais butų galima apsaugoti pa- kas tilpo “Liet. Aide”, 

šaulį nuo galimų kilti skerdynių. (Tųsa ant 3 pusi.)

— Ir kaip dažnai susižeidžia sielų tos 
jausmingosios ir taip greit viskuo pasi
tikinčios vargšės... Jo skruostais pasilei
do kelios ašaros... Mortelės širdelėj baisi 
norai virė. Ji pastebėjo nusiminusį Alek
sandrų...

— Ponaiti, neverk... — ir gailus jau
smas jai užkirto žodžius.

Stovėjo prie akmens Aleksandras, da
bar atrodė, nieko kito nematąs, kaip tik 
savo tolimų, daugybe pergyvenimų nu
šviestų praeitį...

— Sėskimės Mortele.
Atsisėdo. Jis vėl jų apkabino ir dar 

gilesniu švelnumu prakalbo.
— Nenushnink, Mortele... Tik žiūrėk 

tu daugiau taip nebedaryk... Buk graži 
kaimietė — kaip Dievas tave kad sutvė
rė...

— Nebedarysiu...
Nutilo. Širdys baisiai plakė. Jie bu

vo jau gerai pažįstami. Aleksandras pa
noro sužinoti kų dabar Mortelė galvoja.

— Mortelę, ar tu šį vakarų laukei 
manęs ?

— Baisiai <ponaičio išsiilgau... — ir

nuleido, galvelę...

— Aš ir tavęs laukiau, Mortele.
Ji nieko nebeatsakė. Vėl sėdėjo, tylė

dami. Ilgai sėdėjo. Nutilusios lupos šir
dims užleido vietų. Bet tik Mortelės 
širdis baisiai, baisiai daug kalbėjo... O 
Aleksandro — jautė... Jo širdis plasdėjo 
tik artimo meilės uždegta... Pradėjo tyri
nėti Mortelę. Gal jis ir perdaug toli nu

ėjo...
— Ponaiti... -- netikėtai suvirpo Mor- 

telė. ■.
1—Mų Mortele? '/im •
— Aš tamstos norėčiau paklausti...

— O kų?
— Bet, Pone Dieve, o je kaip baisiai 

nedrąsu...
— Mortelė, juk aš tau jau sakiau — 

kalbėk viską — kų tik nori...
— A je kaip nedrąsu... Sakyk, ponai

ti, kodėl tamsta dienų su manimi nenori 
kalbėti? — pagrieliė lubai staigių mintį 

ir baisiai susigėdo...
— Gerai, Mortele, kad paklausei, vi

suomet klausk... Tu, Mortelė, turbut, ne
žinai, kad yra daug dalykų, kurihds Die
vas savo mielaširdingn ranka visuomet 
laiminą, tik tie pikti žmonės baisiai vis

ką niekina. Tu žinok, Mortele, kad tais 
savo susitikimais mes Dievo neįžeidžiam, 
bet jei apie tai žmoiiės sužinotų, atsitiktų 
baisių dalykų — biauriomis apkalbomis 
jie mus aplietų... ♦

Mortelė, kiek nusiminusi, nuleido gal
vų... Jos veidu praslinko neramus šešė
liai. Po valandėlės jis vėl staigiai prakal
ba,

— Mortele, aš greit išvažiuosiu...
Mortelė baisiai nusimena ir tik po ke

liolikos sekundžių liūdnai, liūdnai pa
klausia.

— Kur išvažiuoji, ponaiti...
— Į nnivei'sitetfj, mokytis...
— Ar ilgai?..
— Visų žiemų...
— Ponaiti, ponaiti... Pone Dieve... — 

akimirksny ji pravirksta ir baisiai drebė
dama rankomis apjuosia Aleksandrų... Il
gai, ilgai verkė... Verkė ir drebėjo... Alek
sandras laikės šaltai... Tik po ilgoko 1 ūk
telėjimo prakalbėjo:

— Mortele, Mortele, neverk, klausyk, 
Mortelė... Aš tavęs juk neužmiršiu...

— Ponaiti... — ir dar tvirčiau jį sus
paudė — aš numirsiu — tamsta užmirši

mane...' i
giau...

siu...

Tamsta negalėsi su manim dau-

Morteiė, aš juk ir vėl parvažiuo-

Aleksandras suprato: Mortelė jau jį 
mylėjo... Nejauku jam rados... Ėmė gi
liai, giliai galvoti...

Ji nieko nebeatsakė — tik verkė, ver
kė... Aleksandrui prisiartino sprendžiamo
ji minutė... Ir jo galvon dygtelėjo Morte
lės žodžiui:

— Tamsta negalėsi su manim dau
giau... — taip aiškiai, rodos, nuskambėjo 
Aleksandro ausyse... Mortelė tylutėliai, 
tylutėliai ašarojo...

Jo nujautimas aiškiau prablaivėjo. 
Juk jis silpnas, kad galėtų priešintis tė
vų papročiams — jis jų ga
lėtų tik mylėti, o ne vesti... 0 ji taip jam 
įtikėjo... Ir ji tap pat jam liko artima, 
artimo... Bet jei tėvai sužinotų jį su jų 
draugaujant, tikrai pakeltų baisiausių 
audrų...

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

J. A. Valstybių javų augi
nimo ūkiai reikalingi valdžios 
paramos, — rašo laikraščiai.

Calif orai jos greipsų (vynuo
gių) augintojai iš ūkių bordo 
gavo devynis miliouus dolerių 
paskolos, — taip-gi rašo laik
raščiai.

Taigi prof. Kampininkas 
ir sako, kad Amerikos žmo
nėms šiais probišino laikais ge 
rimas yra svarbesnis dalykas, 
negu duona musų visų dienų.

“American Daily Tribūne” 
sako, kad vieną,' gerą dalyką 
Dr. Eckener Amerikoj rado: 
po didelės ir stropios kelio
nės aplink pasaulį, patogią 
Washingtone vietą trumpam 
prisnūdimui.

Nerono laikai dvidešimtame 
anižyje. Laikraščiai rašo, kad 
Afganistano sukeleliai viena
me mūšyje paėmę nelaisvėn 
vieną Habibulos generolą iš
virė jį aliejuje.

Amerikos komunistai, po 
daugelio išmėginimų, pametę 
viltį pasauly revoliuciją su
kelti, savo tarpe revoliuciją

padarė. Ir butą už ką. kraujas 
lieti — už “senvičius”. Laik
raščiai rašo, kad 10 nuošimtis 
Amerikos komunistų yra ap
mokami Maskvos šnipai. (Ne
manykit, tie, kurie aukomis — 
“fašistams naikinti, kaliniams 
vaduoti, streikeriams šelpti” 
tuos “senvičius” da sviestu 
patepa, kad skanesni butų, tie 
nieko iš “darbininkų tėvy
nės” negauna).

GALVA FARMŲ BORDO. darbus sielai.” Ji ne tik juos 
skelbia, bet ir pildo ir vykdo 
gyvenime.

Ji nuo senų senovės turėjo 
prieglaudų pakelevingiems.

?AR MOKSLAS KENKIA 
RELIGIJAL”

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
Tame laiške prof. išvardija 

kuomet kelionės reikėjo atli- didelį skaičių žymiausių pa
kinėti pėkštiems, raitiems ar
ba vežimais. Ji turėjo prie
glaudų našlaičiams, seneliams, 
paliegėliams, apleistiesiems ir 
t. t.

Dabartiniuose laikuose ka
talikų tarpe pilna gailestingų-

šaulio mokslinčių ir išcitavo 
jų pareikštas mintis apie sa-

MISIONIERIAI IR IMPE 
RIALIZMAS.

talikų misionieriai tarnauja iš
imtinai Bažnyčiai ir jie yra 
Bažnyčios, bet ne kokios ša- 

įvykolies ar valstybės misionie-Nesenai Austrijoj 
Tarptautinis Akademinis Mi- riais.
sijų Kongresas. Be kitų kon-j Katalikiškų šalių misionie- 
grese kalbėjo ir buvūsis Aus-,'riai pagoniškų šalių plotuose 
trijos kanclieris, garsus musų tik tiek ilgai Dievo žodį skel-

vo tikėjimą į Dievą. Gi Šliu-Į laikais kunigas — vaistyki-, bia, kol katalikybės kaip rei- 
pui patarė, kaipo nemokšai, * Minkąs, monsign. Jg. Seipel. kiant nepraplečia. Kaip tik 
nekalbėti to mokslo vardu, bet
palikti mokslinčiams.

,Jis kalbėjo apie misionierius tikslas atsiekiamas, tada tuos
Į ir imperializmą. plotus paveda tų pačių gyven-

Žinoiuą, senis Šliupas pasi-1 KaiP žinoma, įvairiose pa- tojų kunigams ir patys pasi
jų įstaigų. Iš katalikų tarpo juto jog jo “onaras” skau- Į Somi šalyse m isionieriau ja ' traukia.
netrūksta ir asmen pasišven- džiai paliestas, tat jis, nuo katalikai misionieriai. Šie pri-< 'Taip buvo seniau, taip yra

Taigi, va, revoliucionieriai
komunistai, sakoma, New Aleksander Legge, iš Chica- 
Yorke užpuolė partijos centrą gos> rezignavęs i5 Internatio. 
ir išsinešė visus rekordus. naj jjarvester kompanijos pre- 
“Partija”, dabar nežino kas' w<mto vietos> paskirtas pif
dalyti, kaip tuos revoliucio-:mjnjnku federalio farmų bor- 
nierius sugauti ir nubausti.1 
Savo čekos čia da neturi, o 
Dėdės Šamo buožėmis, (polic- 
monais) nepasitiki ir dėlto a- 
pie revoliuciją ir Vagystę ne
daro pranešimo.

Prof. Kampininkas mano, 
kad komunistai elgsis taip,
kaip Chicagos gengsteriai: be gv Tėvas Pijus XI paskyrė 
policijos pagelbos jie vieni; rugsėjo mėnesį Apaštalystės 
kitus “koros”. j Maldos nariams melstis Šv.

Vincento Pauliečio Draugijos 1

siems užteks 
metams.

ir tai ištisiems

D. S.

LABDARYBĖS MENUO.

Ugasis vaikas: — Ar Jur-Į intencija. “Laivas” dėl to ra
gis AVashingtonas buvo tikrai * šo:
teisingiausias žmogus, kaip į “Jėzus Kristus, kaip apie 
visi šneka. » Jį kalba Šv. Evangelijos, pe-

Trumpas vaikas: — AkJrė3° gi4' žemę, gerai daryda- 

sakau tau, ilgasi, kad Jurgis mas<
Washingtonas buvo teisin
giausias žmogus, kokis yra ka 
da gimęs.

Ilgasis vaikas: — Tat, kaip 
čia pasidarė, kad jo gimimo Į 
dienoje visus bankus uždaro?

(“ODT.”).

LABDARYBĖS SKYRIUS
ATOSTOGOS BAIGIASI.

Labdarybės darbui atostogų, 
rodos, neturėtų būti. Vargo 
paliesti žmonės žiemą ar va
sarą paramos yra reikalingi. 
Tikras labdarys tai gerai ži
no. Tokiam atostogos nėra 
žinomos. Tačiaus iš musų lab
darių sąjungos veikimo, o 
da daugiau iš centro mėn. 
susirinkimų tenka padaryti iš 
vadą, kad daugelis iš musų 
ilgokas labdarybės darbo žvil
gsniu atostogas pasiėmėme. 
Sakysime, kad paėmus ir pra
eitą labdarių centro susirinki
mą, į kuri mažas kuopų skai
čius savo atstovus teprisiuntė. 
Bnvusis piknikas ir-gi kur 
kas geriau galėjo pavykti, ne
gu jis pavyko.

Del ko šiuos dalykus čia 
primenu? O tam, kad imdami 
tokmme darbe ilgas atosto
gas, sunkiau įvykinsime tuos 
sumanymus, kuriuos jau senai 
esame pasiryžę vykinti į gy
venimą. Antra — tuo norisi 
lyg ir priminti ne tik veikė
jams, bet visai visuomenei, 
kad atostogų lai
kas baigiasi, kad, galų gale, 
jau abejo laikas imtis darlio. 
Ne vienam gal išrodo, kad to 
darbo nėra. Bet, gerbiamieji, 
tik apsidarykime aplink save, 
pavaikščiokime kad ir po sa
vo apylinkes, o pamatysi r. to, 
kiek rasim skaudų vargą ken
čiančių savo brolių ir sesučių, 
kurie Jaukia iš musų para
mos; atlankykime senelių ir

našlaičių prieglaudas, ten at
rasime Šimtus senelių ir naš
laičių, kurie turėtų būti sa-

Štai nelaimingi raupsuočiai. 
Jie visų atstumti. Jie apleis
ti. Jie išvyti į tuščias vietas, 
toli nuo sveikij žmonių. Jiems 
skirta palengva, kasdien, per 
ilgą laiką mirti. Jėzus jų pa
sigaili. Jis juos išgydo.

Jėzus mato prieš save tūk
stantinę minią žmonių. Ji at
ėjo dykynėn klausyti J'zaus 
pamokslų. Ji pasotino savo šie 
lą brangiausiais ir išganin
gais Jėzaus mokslo žodžiais. 
Bet ji neteko per ilgą laiką

tusių vien gailestingumo dar-senai savo įprastu budu, atsa- 
bams. kydamas minėtam prof gero-

Katalikų Bažnyčia trokšta, kai iSsikoliojo, o ant galo pa- 
kad Jėzaus gailestingumas pri grūmojo, jog, girdi, turės Lie- 
gytų ir giliau šaknis suleistų tuvos Universiteto Senatas įsi- 
kiekvieno kataliko širdyje. kišti apgynimui Šliupo garbės.

Tam ir progų ji randa.
Yra neturtėlių, apleistų, su

vargusių, kurie nenori arba 
negali prieglaudose ieškoti 
sau užvėjos. Gi pagalbos yra 
labai reikalingi.

Bet ką gi Universiteto Se
natas gali čia jam padėti, neš 
jis žino; jog Šliupas nėra joks

guli įvairioms tautoms ir vai- ir musų laikais 
stybėms. Kai-kas mano, kad | Valstybė, iš kurios kilę 
misionieriai be Dievo žodžio misionieriai, negali nuo jų 
skelbimo, be šviesos platinimo nei reikalauti, kad jie misio- 
tarp pagonų, esą, užsiima dar nieriaudami užsiimtų impcria- 
ir pasauliniais dalykais, bu- lizino idėjų platinimu. Nes tas 
tent, savo šalių imperializmo yra priešinga Bažnyčios nu- 
skleidimu. Būtent, franeuzai sistatymui, gi misionieriai ir 
misionieriai, esą, pagoniškus to nusistatymo turi griežtai

mokslinčius, vien tik fanati- !krastus fiancuzina, italai m i- laikytis.
zuotas laisvamanis.

Prof. Šilkarskis už viešą ir 
'drąsų tikybos .gyniiną, gavo

Tokiems padėti, jiems pa-;daug. pas’veikinin;ų 
gelbėti įsikūrė tam tikra dr 'sietuvos
ja “Šv. Vincento Pauliečio 
Draugija”.

Šv. Vincentas

iš vis

Vėliau tie prof. šilkarskia 
laiškai tapo atspausdinti kny-

sionieriai — italinizuoja, a-] Tad kiekvienam tebūna aiš- 
merikonai — amerikonina, ir ku, kad misionieriai tik Baž* 
tt. Taigi, esą, jie ne vien tar-įnyčiai tarnauja. Kas tvirtina 

įs03 Įnauja Bažnyčiai, bet ir nuo-' priešingai, tas arba nežino ką 
savoms valstybėms. kalba, arba tyčiomis nori tuo

Monsign. Seipel kalbėdamas budu kitus klaidinti, 
.pareiškė, kad tų žmonių toks •' '1 ----- -

buvo didis gutėj ir dabar parsiduoda protavimas apie katalikų mi-
visokių vargšų ir nelaimingų LietuVoj po 1 litų.
prietelius. Jo gailestingumas 1 •»< . , .; , . , , . Z Man atrodo, jog gera butų
labai buvo panašos | Jėzaus , ./ j - , - jx . * kad A. L. lt. K. bederacijosKristaus amIpst.itiemyrui !

sionierius yra be jokio pagim
do ir neteisingas.

Katalikų Bažnyčia visais:

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštvj “Drauge”.

laikais darbuojasi jokiu budu J NAUJI RADIOS.Kristaus gailestingumą 
Kaip šv. Vincentas atvaiz

davo savyje Kristaus gailės- £.iug bei skyrius paskleistų i P°litika iv todėl katalikų Mi 
tingumą, taip atsirado tarp kuoplačiausia lietuvių farpe sij°s viso8e Pag°n4 šalYse nuo 
žmonių, ypač jaunų studentų ir tuomi padarytų didelę nau-U°litikos įskiltos. Dėlto Baž- 
kurie užsidegė panėšėti savo dą musų išeivijai. nyčios nusistatymas tuo atžvil-
gailestingumu į Šv. Vincentą. Į p (Įritėtias ’t8*u yra-griežtas ir nekeičia -

Jie pirmieji įkūrė “Šv. Vin-!__________________________ 'mas. Verčiau tegul Misijos
cento Pauliečio Draugiją”. . ’ ~ " 7inukenčia, tegul misionieriai
globoti neturtėlius, vargšus, (^vafe^nes- I tai atsižiūrint tei- bug pa^aiintb negu jie turėtų

Centras partrauktų tų knygų 
čių į Ameriką ir per Apskri- misionieriavimo nejungti su

apleistus ir lankyti ligonius. ,k^aina pagalba,
Ta draugija išsiplatino po * Kartai.3, a‘Siran<?a , tiškoms idėjoms.

. vt i . , . kurių niekas neaplanko. Sv. r . „ . , ,
visą pasaulį. Nekuriose Amen- |,T. , .. . . . Anot monsign. Seipel. ka-. i - v , i Vincento Draugijos nariai tai' ’
kos vyskupijose jos sakos yia .... T. , -v .....................* atlieka.- Jie sulyg išgalių ap-_______________________

tarnauti savo šalių impėrialis-

beveik kiekvienoje parapijo
je.

& m- - vr 1 - nems Ji prieinamaSv. levas Pijus XI paskyrė 
rugsėjo mėn. Apaštalystėj

rūpina ligonius literatūra, ku-

Šioje savimylos gadynėje 
i gailestingumas turėtų būtimaisto. Kūnas išalko. Jėzus J Maldos nariams melstis ta in- , v- . . . ,. ,

vose lietuviškose priegmude-.<GaUa man to3 | tencija) kad ta draugija įsi. I)l““USIa' 1:ell»mas- <Į»

se; nueikime į miesto, ar šiaip J,,i jų paleisiu a|kailų, knrtų kiekvienoje parapijoje. .1'ril'!ic;onyt,J <ton*.wrdz"»’ pra,
jau valdžios užlaikomas l.ro-Įpav,jri?3 Myje.- Jėzus ste-l Sv. Tivo noras yra, kad jo- 7™C'U \ '
nines ir ten rasime skausmus bukliiftrai daugina duona Pa ’ w v . J ' kaip pirmųjų krikščionių
kenčian'ių savo' broliu lau-CS Z r L ? P^i meilė ir gailestingumas
nencianuų saio oronų, iau (valgydina alkanus. Jis parodo ny s, kaip vyrai taip ir merai- 7 • , • A -
kiančių iš musų bent surami-'didi eailestineuma ' u + • ♦ i • trupino pagonų kietas sirdis,

T . . , . . . „avaldno 8 . gU0S*”8 nori atetumti ir S0“<-sniTO rybėa butų plačiau ir aiškiau!
.Jei tai padarysime, sa varnu t Pd vadmo palaimintais. Jis žmonių. j • -, ,,
iškilslrys dalykai, kurie rei-;įi™«P«^dčjo gausi, Dievo. Sios dra„gij<)8 nariai pagi. K uX£Ttt.riZ Lnhdarta- 
kninnjn iŠ musų pusčs daug^ » atlygnum, dan dali„tt parapij, į dali, lr kiek. remdami>
pas.šventmio daug mtensy- , .-vieni sau skirtoje dalyje lan iSpildysime savo, kaipo krikš
tas darbo. 1) Kerkra apruprn kTT ' k° Seimy”aB’ SUŽi"0 « reika-' iionių, pareigų, nes musų Lab-
Ii 1 nelaimę patekusius betų-, '«ta irjaukta. Ji yra fakto- lus k) susirinkę į ,)rauKija (,irba visuf
vius savo parapijoje; 2) bntl- d™.- konferencij4, patiekia žinių h,os darbus, kuriuos dirba ir
nai reikia eiti prie statymo se-,nnl turtų, malonių ir Jo Jva-'pįg v: 0_ naraDjiOw foimvnii a, v j r *• ri 

.. . \ i pie V1SOS ParaP*J0» šeimynų gv. Vincento Pauliečio Drau-nelių ir našlaičių prieglaudos, ‘108 Pa' eldetoja. | stovj Po fQ nutariamft

«>) lankyti saviškius ligoninė- Į Jį skelbia visiems savo Vai- ,ka> kokia kur reikalinga. • _____________
se ir jiems bent jau suramini- kebams “Septynis gailestin-j Kartais pasirodo, kad vie PATS SKAITYK IR KITU? 
mą atnešti. Įguosius darbus kunui” ir' noms šeimynoms trūksta me-i PARAGINK SKAITYTI

Matot, kiek darbo, kurio vi-“Septynis gailestinguosius' džiaginės paramos, kitoms “DRAUGĄ”.
1 , ' '"i ' ...... - —

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIALISTA8 

Talei nenusiminkit, bet eikit
paa tikra specialistą, ne pas koki 
nnpatyrAlt Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jusi) kas 
iuros kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lSegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
plntrus. Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
1I« neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu- 

klano Kadlo — Sccpe — Raggi.
X-Kay Roentgeno Aparatas lr rl- 
siėkas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jusu 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jusi) sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, šlrdtea reumatts- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kia užsisenėjuslų. jsikerėjusia. 
chronišką ligą. kurt nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėie pas mane.

DR, J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101(
»• W. JACKSON BPULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1» ryto lkl 
1 po piety. Vakarais nuo t lkl T 

Nedėllomls nuo Iš ryto Iki 1 
po pietų.

R . C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola? 44

$11O
R. C. A. Radiola 66

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

TUBBY Headwork

i
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KELIONE Į ROMĄ. (Vezuvijaus) užsimanė. Gali “apsidirbę,” paskelbė, kad JUOKIS, II JUOKINGI.gautas leidimas neštis kas kų 
turi. Reikėjo matyti mūsų 
“nusvirusias galvas,” norint 
suprasti, kaip gailėjojnės iš
mestų vaisių, kurie tokių kar
štų dienų, tarp įkaitintų ak
mens sienų, taip buvo reika-

Dievulis užpykti, ir visas mū
sų, vargas ir kaštas nueis nie
kais. Bet daugumas pamatę 
“dangų” užsinorėjo ir “pra
garo” pažiūrėti, o pinigų vis 
tik turi atsirasti.

Netoli nuo Komos prel. J.

MILIŪNAS VOLTŲ.

Po pietų mūsų “mandragal- 
viai” išvažiavo į Ostijų mau- 

Visas kopulo gražumas, <H-idytįg> 0 mes> likusieji, “ma
rumas ir jį puošiančių mozai- žojo kunigėlio” (Btud. J. Vai
kų paminklams, matyti tik į- gjjoj-og), taip jį praminė mū- 
ėjus vidun. Iš čia labai gra- g^ panei£S> vadovaujami išva- 
žiai atrodo bazilikos vidus, ^iavome į Laterano muziejus, 
kuriame vaikšciojantieji žmc- juos uždarytus užeina-
nės, rodos tarsi vabalėliai. U- nie į koplyčių, kurioje yra 
žlipame ant viršaus, kui stovi cdeg gv. Elenos parvežti iš i 
bokštelis, užsibaigiantis kry- Jeruzolimos Piloto rūmų lai- 
žiuin. Čia sustoję matome pui- 'p|aį (Seal Santa), kuriais 
kių viso miesto panoiamų, Sa- buvo užvestas (nuplaktas ir 
binų ir Albanų kalnus ii ' erškėčiais vainikuotas) Kris- 
lynų \ iduržeinio jūrų. Mūsų |ug įr parodytas žydams. Jie 
tikslas pats valinis > susideda iš 28 laiptų ir pa
lys,” ant kurio stovi kry- j ^.ytį įg marmuro, kokis yra 
žius. Gauname palaukti, nes tiR gįrįjojt Nuo XVIII šimt. 
smalsuolių labai daug. Visi prad2įos apkloti medžio len- 
staciomis kopėčiomis patenka- j tomis, kurios daug kartų bu
me į garsųjį “obuolį, kuris'o mainomos, nes greitai su-' 
nuo žemės iš tikrųjų atrodo (įįia nuo maldininkų kelių, i
nedidesnis* už obuolį, o telpa ;Tos kur nežiūrint i 19' # t“do vieaas „liliona,

(Tąsa)

Narjauskas parodė kalnelį, j lingi, o pirkti čia nebuvo, 
nuo kurio garsusis Kartagi-1 Tuoj atskyrė vyrus nuo mo- 

1 niečių vadas Hanibalas, pėrė- terų ir davė atskirus vadovus, 
'jęs Pirinejus ir Alpes, 211 m. Mat, senosios Pompejos gy- 
Įpr. Kristų grasino sunaikinti ventojų būta gerokai ištvirku-
i senųjų Romų. šių, gal nemažiau, kaip “gar-

Laukuose matyti užartos giosios” Sodomos, užtat yra
į kvietienos, nupjauti miežiai 

greit sės antrus, pasakoja
“įstaigų,” kurias ne visai pa
doru lankyti mišriai ekskur

: žinovai, nes čia dveji javai ( sijai. Deja, tas atskyrimas ne
spėja prinokti. Smagu važiuo-, buvo ,taip lengvas, bet vis de- 
I ti, nors trumpai, bet gerai Ro šiaip taip pavyko. Ilgiail- 
j nusiteikę ir nors važiuojame 1 sįa spyrėsį “Vadovo į Rymų 
Įiš Romos, bet visi nejučiomis !autorius, nes, tiegQ pasakįis,

Atsargumas per vėlai.

Vienas ūkininkas, kai pati 
jį šaukė pietų, dirbo lauke. 
Išgirdęs jis šaukiant garsiai 
atsakė, kad pirma nori dar 
savo kastuvų paslėpti. Namie 
pati pradėjo išmetinėti: ‘ Kaip 
tu galėjai taip neatsargiai 
rėkti! Tikriausiai kas nors

valsčiaus sekretorius didelis 
ponas yra, visi jam už dykų 
turi tarnauti.

Antanas; Kas, pas tave, bau 
džiava, skudurliau tu, nė rašyt 
dar gerai nemoki!

Sekretorius: Kų, aš tau, sku- 
durlius! Kad tu mane dabar
tiniu laiku ponu nepavadinai, 
į teismų paduosiu. Žinai, aš

>» u

girdėjo ir kastuvų jau pavo- aukštos, lenkiškos giminės, 
gė. Bėk greit į laukų ir pa
žiūrėk ar jis dar tebėra ten.
Kai žmogelis atėjo, kur buvo 
paslėpęs, kastuvo iš tikrųjų 
nerado. Sugrįžęs namon, ant 
pirštų galų priėjo prie pačios 
ir tyliai sukuždėjo jai į ausį:

Kastuvų jau pavogė”.

mano motina lietuviškai ne
nori šnekėti. Jonas Ova.

“Cliinija, truks-lnikys, nori 
išprovokuoti Sovietus į karų”, 
rašo Brooklyno Prusokynė, ir 
klausia: “kada bus galas tom 
provokacijom?”

— -----------------  į Galas ateis, tik paklausykit
Valsčiuje. |prof. Kampininko patarimo;

Antanas: Žinai, atėjau pi- turite surengti da vienų “rau- 
nigų už mėnesį, kų duktė pas donų dienų”, panašių rugp. 1 
tave tarnavo. d., tiktai moterų neleiskit da-

jlyvauti, nes žnaibymas polic- 
akmens ir plytų, daugiausia Įmonų iššaukia jos brutalumų, 
smėlio sunkumo sugriauti, vie
nu, dviem aukštais. Iš įžymes
nių atkasenų yra keli didžiu
liai “foram”, teatrai (vienas 
talpinąs apie 20,000 žmonių), 
kelios šventyklos, pirtys. Kai 
kurie namai rekonstruoti, pa
veikslai ant sienų kai kur vi
sai aiškūs, tartum vakar ta
pyti- i

Muziejuje sukrauti visoki į- 
rankiai, indai, maisto likučiai 
(suakmenėjus duona, tortai, 
javai), suakmenėję gyvulių ir 
žmonių kūnai, kurijų veiduose 
žymūs bruožai didelio skaus
mo. Norėdami daugiau apžiū
rėti labai skubinome, net mū
sų skvernai buvo šlapi nuo 
prakaito. Atsisėsti negalima, 
nes atsilikus lengva paklysti 
ir galima padidinti suakmenė
jusių lavonų muziejų vienu 
XX amž. eksponatu.

(Bus daugiau)

atsimena, kad dar grįšime, dar 
'daug kų aplankysime, pama-

Šia paveikslas parodo, ™ komiteto klebono | kuplli jis IlusiWdo if atį0
'naRinati. mokPKZ-iui nnkeiai ne- pag vyrus

Pompėja — senas romėnų 
miestas, įkurtas V šimt. prieš

jo “sijonas” buvo ilgesnis, 
negu moterų, tik įsikišus vys-

1 pasiųsti, mokesčiai rinkėjai ne 
J duoda ramybės: vienas renka

žiūrėti pro siaurus plyšelius, tojo krauj0 Wai, yra apde»- ^a^'^tthi^iZdymj Pidamuosius, antras papil- .......  ,.......
bet per akis bėga prakaito;^ krištoliniais Aklais. I**- tikslų Beriyno parodiii. Insula. domuosius, vienas uz palaimi-< KristŲ m Krig,lus 
upeliai ir tik apgailestavę, kad; ptais tegalima. Upti į virf, mmus kitas uz kelionę ir taip ;lni]n0; kaį jis (ur
nepasiemem ranksluose.ų .r,kdiais, 0 6alia yra 4 kltl ta., be galo. Tenka iškrapštyti net tinga8> gu
muilo, nes cm nešalčiau, kaipiptai įlipti žemyn. viei„ kurios iuneia 18 kišenių tuos, kūnely smarkiai nakentėjo ,|U0
lietuviškoj, gerai prikurtoj,! E čia nuvykstame j vienų' J’ J 8 j buvo sudėti “juodai dienai, j žemės drebėjimo> o 79 (ly.

! didžiųjų J-nįų Komos bazili-j . » anot Koperacijos banko. |giai 185O metų) rugp<_
Apie 8 vai., pasižiūrėję į xįo mėn. pabaigoj gaivališkai

jame 16 žmonių. Mėginame amt> tebėra nlat0Ini Bgany-'elekt o|t Tai(larb
mnrnti nnn ciOTirnS TAI1111S j • i •_ i_Y • __ ____]  <-

pirty, sprunkame žęmyn.

Visas kopulo gražumas, di- M, šv. Kryžiaus iš Jeruzoli-j .
durnas ir jį puošiančių mozai- 'mos, kurių įsteigė šv. Elena, gaus ran'ų r ų. i ury y- saulutę, pradedam tvarkyti išsiveržęs Vezuvijus per 3 pa
kų paminklams, matyti tik į- I>0 didžiuoju altorium seno-(la e ė arena, kurios dalį savo krepšelius. Norisi pažiū-;rag didžiulį miestų, e-
ėjus vidun. Iš čia labai gra- visko bazalto urnoje sudėti užima igiiuvusieji urvai, kur rėti ar itališkas kiaušinis svei- j ganų keliolikos kilometrų at- 

i__i-~- a___ seniau lailrvdavn nlpttrinnRins i______________________  __ .. „„„ennnot; .. ..žiai atrodo bazilikos vidus, 
kuriame vaikšciojantieji žmo
nės, rodos tarsi vabalėliai. Už

kankinių Anastazijaus ir Ce-,seniau laikydavo plėšriuosius kas, ar persikai nesuspausti, 
zarijaus kūnai. žvėris. Arena buvo aptverta , Bežiūrint atsiranda noras ir

Prie šito altoriaus šv. Mi- aukštu mūru, o į viršų ėjo 8O,paragaut. Ragaujam, krepše-

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
A. Valančius

1226 S. 50 Av., Cicero, III. 
J. Dimša

3221 Lime Street,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei- 

Ikalais kreiptis į Valdyba arba 
| agitatorius. •

stūmė, smėliu ir akmenimis, 7 
mtr. storumo sluoksniu. Šitas 
smėlis, aštuoniolika šimtme
čių slėpęs taip įdomų ir se
noviškų miestų, buvo beveik

eilių minkštų sėdynių. ; liai žymiai sumažėja, kai ku-
bokštelis, užsibaigiantis kry-. kardinolas vikaras ir kardi-: per pustrečio šimto metų 7^ visai dingsta pro langų, 
žium. Čia sustoję matome pui-molas, kurio titūlas yra ši ba- &a buvo kankinami įvairiau-Į Netrukus iš dešinės pasirodo visai pašalintas, 
kių viso miesto panoramų, Sa- zdika. Viršuj altoriaus, ant sįaįs būdais krikščionys, kiek • Puikus jūros reginys, o iš kai-Į pe gajo įdomu pamatyti 
binfį ir Albanų kalnus ir mė- gražių marmuro kolonų stovi ^įa drųsiai už Kristaus ti- j r®s rūkstųs nenuorama A ezu- j niįes(}|> kuris buvo užpiltas 
lynų Viduržemio jūrų. Mūsų! baldachimas, o abzidoje Tiu- kėjimų mirė, tik vienas Die-; vijus, iš tolo ‘ nemandiiau i taip netikėtai ir tokiu būdu 
tikslas — pats varinis “abso- turicchio freskos, vaizduojan-vag težino. Kiekvienas arenos atrodąs, kaip ant paveikslėlio. : per keliolikų šimtmečįu užsi- 
lys,” ant kurio stovi kryžius. (^° ®v- Kryžiaus atradimų ir • centimetras kiaurai permir-Į Arčiau privažiavę pastebim, bko nepaliestas. Gatvės siau- 
Gauname palaukti, nes smal- paaukštinimų.
šuoliu labai daug. Visi sta-

lipame ant viršaus, kur stovi šias tegali laikyti popiežius

j kęs šv. kankinių krauju. Va- kad apie kalnų, be jokios bai- ros> grįstos plokščiais akme- 
Aukštai esančioje koplyčio- tikano bazilikoje’yra paveik- mės, prisistatę tarp vynuogy-; nįmįs> galigatviai dar siaure

sni — jais tegalėdavo vaikš-čiomis kopėčiomis patenkame j e yra daug relikvijų: 3 šv. sla,s> kuriame atvaizduota,; nų gražių, baltų namukjų su 
j garsųjį “obuolį,” kuris nuo 'Kryžiaus dalys, dalis lentelės kaip pop. sv. Grigalius Did. puikiais darziukais. Išlipam 
žemės iš tikrųjų atrodo nedi- (i® kedro) nuo Kryžiaus, ant paėmė į skarelę is Koliziejaus1 Naujosios Pompejos stotyje, 
dėsnis už obuolį, o telpa ja- , kurios dar žymus parašas 3 žemių, paspaudė jas ir ste-' nes čia reikia persėsti. 10 vai., 
me 16 žmonių. Mėginame žiū- kalbomis “Jesus Nazarenus buklingai pradėjo sunktis krepšeliai tušti, jaučiam, kad 
rėti pro siaurus plyšelius, bet Rnx Judeorum,” viena vinis, • kraujas. i“bado šmėkla” gali negailes-
per akis bėga prakaito upeliai kurių cies. Konstantinas Di-Į Vėliau pop, Benedikto XIV: tingai pažiūrėti į akis, tat kol
ir tik apgailestavę, kad nepa-,dysis nešiojo savo karūnoje, įBakymu anl/arenos per 5 pė-(dvaeiskija su moterimis ap- 
siėmėm rankšluosčių ir mui- 2 erškėčių vainiko dygliai, da-1 jag buvo užpilta žemių ir į- žiūrės bažnyčių, mes apipuo-
lo, nes čia nešalčiau, kaip lie- lis virvės, kempinės, šv. lo- taisyta. 14 koplytėlių Kristaus ^am vaisių pardavėjų, sa\o iš-
tuviškoj, gerai prikurtoj, pir-įmo apaštalo pirštas, kuris bu- kančiai paminėti, bet Romų vaizda labai primenantį mūsi- 
ty, sprunkame žemyn. ivo įdėtas į prisikėlusio Kris-'u^mus suvienytos Italijos škį čigonų. O vaisiai čia nuo-

a ,, . „„ lo n jtaus šonų, ir Judos Iskarijo-. kariuomenei, koplytėlės buvo stabiai pigūs; 1 klg. apelsinų
. r ce vi e a mm . sidabrįnis (skatikas). 'išgriautos. Tik užstojus faši-lj.apie 5 št.) 1 lira ,(50 centų),

Colosseo. Jau senokai mai-' ainiam režimui, viduryje a-'l klg. pamidorų 70 sant. (35
' ....................... .......... 'centai), 1 klg. persikų 1 lira

20 santimų.
Pompėja. Keliolika minučių 

kelionės ir atsiduriame prie į- 
ėjimo į senųjų Pompėją. Pa
skelbia, kad jokių “mazgelių

STIMSONO OŽIUKAS.

J. A. Valstybių Sekreto-

dininkės dūsavo, kad nuvestų renos vėl pastatytas didelis 
į Kolizejų, o dabar “ maža-. medinis kryžius.
jam kunigėliui” nedavė ra
mybės, bet it visi norėjome

Dar į pietus. Trečiadienį 
(liepos 3 d.) 4 vai. ryto mes

pamatyti šitų kolosališkų sta-, ja,u anį kojų. Kai kurie spė
tinį, tat ir čia atvykstame. Tai j0 perkąsti kokių bulkelę, ki-, 
milžiniškas'(188 mtr. ilgumo,'ti įr be to, gavę po popierinį ir pundelių negalima neštis 
156 platumo, 48 aukštumo) i krepšelį, kuriame buterbrodas,1— reikia arba “ sunaikinti” 

pailgai apvalus rūmas, did-,kiaušinis ir keli persikai — (vadinasi, susidėti į “odini 
žiausias Romos teatras, kur Į vadinasi, mūsų pietūs — sku- krepšelį”)) arba išmesti, nes 
kovodavo gladiatoriai tarp barne į stotį. Sėdame j ilguo mes išeisime pro kitus vartus 
savęs ir su žvėrimis. Statė jį1 sįus italų vagonus ir bildame, ir pasidėti nėra kur. Kilo 
ciesorius Vespazianus ir jo'pamatyti garsiojo Neapolio, nika,” visi negailestingai stve 
sūnus Titus iš didelių trave- senosios Pompėjos, dūkstan- rėsi naikinti savo intendantū- 
rtino uolų. Dirbo 3 metus a-' f.j0 Vezuvijaus. ros sandėlius, kiti, neįstengę
pie 100,900 žydų vergų, par-Į K#. mal<linin. ™ko ^valgyli atkakliai rifl.
irolvintn itj ciinTionlna ’ * lo Vlf.loltTfl. X A. HIT1Z* Hl’'
lirnos, kurių apie 20,000 žuvo 

' prislėgti didžiulių uolų ir nuo 
sunkaus darbo, ir dabar žy
dai vengia jo ir nepraeina 

rians Stimsono ožiukas, kaip' "skersavę. Koliziejaus a- 
atvaizde matome, labai putėm romiečiai šventė 100
kintaa llromn'iutfe glėbyje. į dien«> t><U Si* ŽUT0 ^i000 
Ožiukus devynių mėnesių. Jis gladiatorių ir 5,000 žvėrių.
atsiųstas į Vasliingtonų sek re j Jis susideda iš 4 aukštų pa- 
toriaus adresu. Ožiukas patai- statytų vis kitokiame stiliuje 
pintas Zoologijos (žvėrių ir ir jame telpa apie 00,0*10 žino- 
gyvulių) parke. J nifų, tai vienas didžiausių žmo-

čioti tik patricijai. Namai iš

gabentų iš sugriautos Jeruzo- kai nradeda ‘‘buntavoti” mat'lė kitiems’ tai XX amZ‘
kai pradeda buntavoti , mat tru-gUi„ Q kfld buvau 
Kauno pasnigo.

— Jubiliejaus atlaidus pel- 
nėm, šv. Tėvų matėm ir gana,I
sako, dar “pragaro nasrų”

pasiėmęs portfelį, tas ne vie
nų buterbrodų “išgelbėjo.” 

Kai jau beveik visi buvo

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

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

JŪSŲ GIMDĖS
Reikalauja Pinigu

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

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

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

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, UI

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
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ŽYDAI IR ARABAI
Kristaus laikais žydai išsi

žadėjo Palestinos, kada jie at
sisakė pripažinti Jo dievybę. 
Tas įvyko po jų baisaus nu
sidėjimo. Iš tenai jie po visą 
pasaulį išsisklaidė. Palestina 
turėjo tekti krikščionims. Bet 
Magometo sekėjai pasirodė ga 
tingesni
vietas.

žydams atgaivinti ją valstybę.
Po karo iš visą šalių žydai 

ėmė į Palestiną emigruoti.
Žydai turtuoliai nesigailėjo 
milionų žydų kolonizavimui 
Nepraėjo nei 10 metų, žydai 
Palestinoje pradėjo įsigyventi. 
Jie įsitaisė ukius, dailius na-

LIETUVIAI AMERIKOJE
CIOERD. ILL

Jaunametes veikia. Paremkite.

Šv. Sakramentu. Pats Vieš
pats palaimino tas nekaltas 
sielas, kurios pasiaukojo Jo 
meilėj. Ištik n; jų, viso dan-

Baigdamos vakacijas jauna- gaus gyventojai džiaugėsi, 
mus ir reikalingus žemei dirb- -metės -Sąjungiatės 2 kuopos į Sekančios Sesutes sudėjo 
ti naujovinius įrankius. Kadan išsimokino net du veikalu. įžadus: Sesuo Kristina, Dovi- 
gi Britų valdžia jiems yra Vienas “Jonukas ir Marytė ”, don i irt ė, nuo Kūdikėlio Jėzaus, 

La w renir užgrobė šventas tad žydai ten laips-'kitas “Lelijos Tarnaitė”. Šv. Pranciškaus par
niškai pradėjo užgrobti viso-' Šiuos veikalus los: E. Vaičių- ce, Mass 

Tad apie Palestiną žydų sva'kius darbus ir prekybą. Arą-> nas, A. Kučinskaitė, O. Laba-

gėjo 8 d. po pietų vėl 
bus išvažiavimas prie ežero.

| Labai džiaugiasi žmonės ta 
'nauja vietą tat daugelis vėl 

prašė, kad turėtumėm kitą iš
važiavimą. Gal tai bus pasku
tinis išvažiavimas šiais me
tais. Jei bent oras butą gra
žus, tai ir da turėtume vieną 
išvažiavimą.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

Rūgs A K T A R A I
Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, lr 2:30 iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, III.

Sesuo Pranciška, Baironiu-

jonės yra tuščios. Argi ne juo- bai Palestinoje tok skaitlin- i nauskaitė, M. Rakašiutė, B. ,tė, nuo Sopulingos Motinos, 
kai butų, jei bi kuri tauta svar- Įgesni už žydus, bet jie greitai [ Stulginskaitė, h. Semetulskai- Nekalto 1 rasidėjimo par. Cam 
jotų atgauti savo plotus, pirm-tapo nustumti Į Šalį. tė, L. Glozeriutė, F. Paulaitė, bridge, Mass.
keliolikos šimtų metų jai pui- j dalykams stovint, ura- i®’ A* Žvibas( Žvi- Į Sekančios Sesutės gavo abi-

gulėjusius. Pirm keliolikos šim žut-but prisie j o nekvies- ^a^g’ Grybauskaitė, ir A. tus: Alexandra Kasinskaitė Jvai&ndoi
tų metų Palestiną apvaldė ma- 'i tus sve&ug žydus kovoti. Ke- Janužkaite- priėmė vardą Sesuo Alena nuo
gometonai. Tenai jie įsigyve-[ Unti luetai tarpe tu ir kitų Visos mergaites gerai išsi- Sopulingos Motinos, Šv. Pet- 
no. Jų nemažas skaičius niu-!^^^ nesutikimai. Britų in°kinusios savo roles ir'sten- ,ro ir Povilo par. So. Boston,

Re*. tel. Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAJB 

Balte
IR CHIRURGAS

>08 2878 Mlhmukee Avė.
Tel. Brunswlck 0624

.gyvavo
sų laikais priima krikščiony- valdžia tai aižkiai matė, 
bę ir jų tenai tėvynė, bet ne 
žydų.

bet
ignoravo. Pagaliau kilo kraujo

,j liejimas. Arabai sukilo kovoti 
Pirm buvusio didžiojo karo ■ užpludėlius,-kurie juos ekono- 

žydai mažai svajojo gryžti į j miškai suklupdė ir tuo budu ’ 
savo “seną tėvynę’’ — Pales- į baigia naikinti. T'.k kovoje a-į 

tiną", ir ten kurti tautinį gyvo-1 rabai turi pasitikėjimo apsi- 
nimą. Tik karo laiku tas jų drausti žydų, svajojančių nuo 
svajones žymiai pastūmėjo; arabų viską paglemžti ir at-

gias, kad vakaras pasisektu Mass. «1 i

Re*. Tel. Midway 6612

DR. R. c. m
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

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

lr Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. lr Rus. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8133 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 
plet: Utarn. lr Sukat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal suturima.

Tel. Canal 6764 Vlrglnla 0380

DR. J. J. KOWARSKIS
m. .S’.’SIgyDYTOJAS ir CHIKUBAAS
po pietų.

Ofiso

pirmyn Britanija. Šiai buvo 
reikalinga žydų turtuolių pa
rama. Dėlto, užėmusi Palesti
ną Britanija ir pažadėjo ten

ADVOKATAI:

rugsėjo 8 d., 7:30 vai. vaka
re.

Tad-gi kviečiam visus tė
velius ir mainytės paremti šį 
vakarą.

Komisija.

ELMHURST, PA.
Iškilmės Jėzaus Nukryžiuoto 

Seserų Vienuolyne.
Rugpiučio 18 dieną įvyko

fi
Tek Canal 1118 

Mamų Tel. Lafayette 8888

gaivinti nepriklausomu, valsty 
bę. -..v - . ? < Jr..

Butų labai naivus dalykas 
sakyti, kad Britai šių skerdy
nių nepraiiiatė. Britanija pasi- ^pvilktuvių ir profesijos iškil- 
juto padariusi klaidą šventas į mės Nukryžiuoto Jėzaus Sese-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

. Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tek Vlctory 0562
7-9 v. ▼. apart Panedėlio lr 

PėtUyčioa; f ;• 2

Krikščionybės vietas pažadėjo 
si žydams. Tad arabų nerimą 
neigė. Žydus britai išginkla- 
vo, gi arabų nekliudė.

Po šio skaudaus įvykio Bri
tanijos pareiga yra savo klai
dą atitaisyti. Palestina turi

rų Vienuolyne. Septynios kan
didatės tapo apvilktos abitų 
ir dvi naujukės sudėjo įžadus.

Giedras rytas nušvito, gam
ta gražiai nusišypsojo vilio
dama j Elmliurstą" didžias mi
nias žmonių. Daugel veidų

Ona Vaitulevičiute — Sesuo 
Maria Selina, nuo Saldžiausios 
Širdies, Šv. Juozapo par. Sc
ranton, Pa.

Genovaitė Noriut.ė — Sesuo 
Emerencia nuo Nekalto Pra
sidėjimo, ŠV. Pranciškaus 
par. Miners Mills, Pa.

Susanna čepukevičiutė — 
Sesuo Maria Konsolota nuo 
Sopulingos Motinos, Šv. Juo
zapo par. Scranton, Pa.

Alexaiidra Pranciška Penku- 
niutė — Sesuo Maria Magdale- f 
na nuo Kryžiaus, Šv. Kazi
miero par. St. Clair, Pa.

Ona Povilaičiutė — Sesuo 
Bernarda nuo Kančios, Šv. An 
driejaus par., Philadelphia, 
Pa. , '.Įg

Isabelle Baltrušaičiutė —
r

Sesuo Imelda nuo Saldžiau-

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandas; prteė pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 t. v.
~~~ - i

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 lr 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

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.

Nedėiiomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

JOHN B. BORDEN
(Aohn Bugdziunas Borden)

ADVOKATAS

jspindėjo nepaprasta linksmy- j sios Jėzaus ir Marijos Šir-
'danu aiškiai pasakyti, kad j.| i'bė’ ko “.*'*«• dies. Šv. Juozapo par. Scran-

svajonės apie valstybės atgai-l Antrę valanda po pietij var-, ton, Pa.
Tinimas ten neįvykdomos. ipas suskaml)ėjo, kviesdamas : Sekantieji kunigai dalyvavo 

žmones į iškilmes. Štai, jaus- J iškilmėse: Pralotas P. AV. Kea- 
sven- mingi seserų balsai įsipynė į ly, Vice-Chaneellorai, V. J.

gryžti krikščionims, gi žy-

Visos Palestinoje

105 W. Adams St. Rm. 2117 j tina
Tetaptume Rendolph 8787

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

tos vietos turi tekti Apaštalų į gražias giesmes, džiaugsmas Gavenda, AV. ^F. Farrell. Tė- 
sosto pariežiuron. Nes Pales- gaudė, žmonių .širdis. Tuomet vai: Alfonsas Maria C. P. Os-

Telepbeae Roosevelt 8080

8 11d 8 ryte Tel. Repab. 8000

Šventoji Žemė, katuli-1 išėjo septynios jaunos mer- 
kains už viską brangiausia, gaitės baltais rūbais apsiren- 
Apsišarvoję kryžium katalikai !gUaį0S> ant gražilJ paleistų,
su arabais mokės gražiai su-į plaukų uždėta žali rūtų vaini-į norta, Miners, Mills, Pa., A. 

gyventi. Arabai reikalingi kui kai. , , ĮEžerskis, Forest City, Pa., A.
turos. Tik Dievo Žodis į juos j Pamaldoms prasidėjus, Jo Sinkevičius, Plymouth, Pa.,

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

Office: 4459 S. California Avė.
4

Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEŽIS

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

Tel. Kenwood 5107

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

OPTEMITRISTAI

warld, C. P., kunigai: J. Mi
liauskas, Duryea, Pa., J. Kun- 
dreskas, Luzerne, V. J. Ka-!

DR. VAITUSH, D. D.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 4223 

po piet. į Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Wentworth 3000 1
Rez. Tel. Stewart 8191 •

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6468

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Artesian Av*. 

Valandos. 11 ryto iki S po pietų
6 lkl 8:20 vakare

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. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 AVest 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

mis nuo 9 iki 6.

gali paveikti. Tik Evangelija, I Malonybė pralotas P. AV. 
juos galima sukulturinit. j Kealy .pasakė neilgą, turiningą 

Gi žydai? Žydai tegul kitur tPam°kslą anglų kalba. Kulbė-Į Žmonių susirinko labai 

kur kuriasi valstvbe Antai apie brangumą vienuoliško į skaitlingai, Aušros Vartų vii- 
bolševikai jiems Siberijoj, iš- i I)a*a ūkinio ii* kad nėra žmo-Na niekad nebuvo mačiusi to- 
ilgai A u 111 m upės, turi įkūrė Į gaus pasaulyje, kurs butų ver- kios skaitlingos minios, 
respubliką. Tegul žydai teui^as taip didėlės malonės.

I Taipgi nuoširdžiai sveikino

klerikas Mr. J. Stungis, Fo
rest City, Pa.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofis^. po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

1 pietų: 7—2:30 vakare
Nedėllomis 10 lkl 12

TELEFONAS MIDWAX 2884

Nedėiiomis

Ofiso lr Re*. Tel. Boulevard 5918

emigruoja.
Akstinas.

Palengvins akių įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karštį. Atitai-

’ sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Iškilmėms pasibaigus buvo iAUtalsau trumpą regystę ir tolimą 

. _. regystę
pasilinksminimas Aušros Var-

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

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

Rea 8201 S. WALLACE STREET

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

GYVENTOJŲ SKAIČIAUS 
RINKIMAS NUSTA

TYTAS.

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9728

r-v-

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS

Nuo 9:20 lkl 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room >28 
Tel. Franklin 4177 
Nuo S iki 9 vakare

61 E. 107 St.. Kalnp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6960

Telephone Central 6926

f. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

Galų gale nutarta imti pen-

naujas sesutes, jų tėvelius ir,tų parke prie ežero. Atsilan- 
gimines. Įkantiems iškilmėse sesutės

Didelį tai įspūdį darė žmo- i reiškia nuoširdų padėkos žodį 

nėnis, kada sesutės nusiėmė į ir už suteiktą paramą, 
gėlių vainikus, sudėjo prie j Rugpiučio • 19 d. prasidėjo 
Jėzaus Nukryžiuoto kojų, pas- į mergaičių trijų dienų rekolek- 
kui gavo erškėčių vainiką ir'cijos. Rekolekcijas davė gerb.

kioliktą dešinitmetinį cenzą kryžių ant pečių, kaipo ženklą i tėvas Alfonsas Maria, C. P.

balandžio 1, 1930 m. Atstovų 
Butas priėmė cenzos bylių bir
želio 13 cC ir prezidentas pa
sirašė birželio 18 d., 1930 m. 
Suskaitymas (cenzas) netik 
inima gyventojus, bet žemdir
bystę, darbus ir kasyklas. At
stovų Butas turi 435 narius

jų troškimą — sekti savo Dan- j Nuoširdžiai ir tvarkingai vedi 
giškąją Snžiedotinį, kurs nešė Mergaičių susirinko apie pen-
tą sunku kryžių dėl jų meilės. 
Čia ne vienam nubyrėjo ašą- 
rėlė, bet tai buvo džiaugsmo 
ašarėlė, ypatingai jų tėve
liams ir giminėms.

Gerb. kun. J. Kasakaitis iš

kiasdešimt. Ištikrųjų, širdis 
džiaugėsi .matant jaunas 
mergaitės, kurios apleido pa
saulio trukšmą keletui dienų, 
idant pasinaudoti šiuo bran
gų laikė. Jos atėjo į šiuos

ir vietos Bute bus paskirtos | Pitteton> Pa-> Pasakė labai Dievo namus, kad sustiprinus
. . . . n .. .[gražų ir įspūdingą pamokslą savo sielas, idant galėtų ka-

cenzo daviniais. Bylius aprūpi , . , „ ... ,
r i lietuvių kalba. nauti su pasaulio nedorybe-

na nuo $00 iki 1,000 npeeialių Anl ga|o buv0 mis. • <y

124 North LaSalle Street 
CHICAOO, ILLINOIS

Nuo 9:20 lkl 6 vai. vak.
Leoal Office; 1900 So. Union Ava

rTeL Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.

darbininkų. Tie darbininkai 

turės išlaikyti civilės tarnybos 

egzaminus. Jie turės sekti su

skaityto jų darbą. Pastangos 

į priversti tuos suskaitytojus iš
laikyti egzaminus nedavė pa

sekmių.
F. L. I. S. , Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. OAie 9t.. Chiuago

Tyro*, Aiškios, Sveiko*

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit*
kjny«a ‘»Eye <Mrc" arba 
Beatity" ant parctkatavtaeo.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Brnnevrtek 8424
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1178 lfILWAUKEB AVENUE
Valandos; 8-11. 1-1, 6-8:86 

lekmadlenlala Ir trečiadieniais
susitarimą.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St 8 aukitaa 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 8:80 ryto lkl 8:86 va
karo. Seredomia nuo 8:80 lkl 18 v. 

rytA. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Pboae Oeaal 8iaa

DBNTISTAI

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare
P. P.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

♦645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 6222

DR. G, I. BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

. DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Oeral lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų lr 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Lafayett* 6820

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tcl. Plaza 3206 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną. . 
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 lkt 12 dieną.
Nuo 2 lkl S po pietų.
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su liktoriais, angelus šalyse di
džiojo altoriams?

Įtaisymas atseitų apie $500. 
X Radio ŽŽŽ stoties klau

Ketvirtadienis, Rūgs. 5, 1925

CHICAGOJE

Žinių Žineles

BAZARĄ PRADEDANT.

X Pereiti) pirmadienį, Čer-

i džiūti šviesas Aušros Vartų 
j par. darže, kur rugsėjo 8 d. 
įvyks brolio Vlado pagerbtu- 
vių piknikas. Tos pačios švie-

Dievo Apveizdos Parap. —
Jau parapijos bazaras už po
ros dienų. Vyrai kala budus, 
mergaitės puošia, kolektoriai 
renka dovanas, žodžiu, visi

sus laikas, reikės rengtis prie 
Vakarų ir pramogų. Man ro
dos, rėmėjos niekuomet neap- 
seina nerengusios kokių va

šia, kiek atseitų įtaisymas |karų seselių Kazimieriečių la-
laikrodžio su “eldines” bažny
čios bokšte. Toks laikrodis

niausko darže, West Mergai- sos tarnaus par. bazarui
čių baseball tymas dideliu 
“skoru” nugalėjo Dievo Ap
veizdos mergaičių tymų. AVest 
Side mergaičių smarkumas vi
sus stebino.

X Jurgis Neviadomskis pri
tyręs elektrikininkas, turis

X Gauta žinių, kad į bro
lio Vlado pagerbtuvių piknikų 
atvažiuoja iš Vengrijos lietu
viškas vengras su šviežiais 
vaistais, knygomis ir laikraš
čiais.

x Pereitų antradienį Auš-
Metropolitan Electric Shop, ros Vartų par. salėj įvyko or
2215 AV. 22 st., apsiėmė išve- kestrų vedėjų susirinkimas a-

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
’Tel. Cicero P794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o maao 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 251S 
arba 2SI#
2214 W. 2Srd Place 

Chlcago, HL

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrb7stės.

OF.’SAg
•(8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
■KIRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netoli
mo ISlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamnotojas

Mes sutel
ktam manda
tų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chiea
gos dalyse Ir 
prlemiesčuose. 
Grabai pigiai

net už |25. 
OFISAS

8288 South 
Halsted St.

Victory 408S- 
89

-+

smarkiai bruzda, rengiasi prie butų vienintelis visame Town 
nepaprastų dalykų. Bazaras of Lake. Jis atseitų apie $1,- 
prasidėe šeštadibnio vak., rug- 700.00. Susidėję To\vn of La
šėjo 7 d., ir tęsis per visų mė-ke biznieriai gali padaryti tų 
nesį šeštadieniais ir sekma- (papuošalų ir naudingų page- 
dieniais t. y. patogiausiais t rinimų visainę Town of Lake. 
žmonių lankymui vakarais.

bui, tat ir ateinančių žiemų
nenuleis rankų ir sumanys kų i ---------------'
nors naudingo. su ginklu, tie nesiartino ir jį

Tat prašome ateiti į silsi- j tik apsupo, kad nepabėgtų. Po 
rinkinių jau su sumanytais kokios 10 minučių pasigirdo 
vakarais, nes pas rėmėjas ne-j du šūviai. Abu Valantiejus 
trūksta gerų sumanymų. Labai, paleido į save ir, vienu patai

'lauksime.

Valdyba.
Svarbiausia bazaro dalis *-». 
yra rakandų seto laimėjimas. 
Aštuoniolikieciai tikisi skait-

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS.

pie brolio Vlado pagerbtuvių lūigo atsilankymo svečių iš

pikniko muzikų. Tai p. Juoza
pas Phillips, 2240 AV. 22 PI., 
paskirtas vadu ir jis sudarys 
benų iš apie 50 muzikantų. 
Norintieji prie beno prisidėti, 
lai į jį kreipiasi. •

I
WEST SIDE RADIO.

kitų kolonijų.
Ekskursija.

Praeitų sekmadieni musų

Atlaidai.
Ateinantį sekmadienį musų 

bažnyčioj prasidės Šidlavos at 
laidai. Mat, tų dienų pripuola

mokyklos alumnų draugija bu- Šv. Panelės Marijos Gimimo, 
vo surengus ekskursijų į Mi- Tai musų parapijos Globėjos 
cliigan City. Dalyvavo didelis šventė. Apvaikščiosime jų su 
jaunuolių būrys su kun. P. Ga- oktava, būtent per aštuonias
siunu. Visi buvo labai paten
kinti linksma laivu kelione.

Vestuvės.
Rugsėjo 1 d. kun. Ig. Alba- 

vičius surišo moterystės ryšiu

X Pereitame antradienyje 
musų mokykla pradėjo moks
lą. Mokinių susirinko apie 
240. Įžanginiam skyriuje tuom J Aleksandrų Vidmontų su Ma- 
tarpu randasi tiktai apie 7. ’ri3ona Jurevičiūte iš AVestvil-

X Mokslų pradedant, baž
nyčioje buvo iškilmingos pa- 

’ maldos prie šv. Dvasios; him- 
jnas, Mišios ir palaiminimas 

Šv. Sakramentu. Prie tos pro
gos kun. Mačiulionis kalbėjo 

J apie krikščioniškojo gyveni- 
’mo pagrindus: tikėjimų, viltį 
į ir meilę, kurie tiktai tikibinė 

Įje mokykloje gali turėti tin
kamos dirvos augti ir stiprė
ti. Kaip grūdas derlingon že-

dienas. Yra pakviestas garsus 
pamokslininkas, kuris sakys 
pamokslas rytais ir vakarais. 
Tai pirma šios rųšies Aineri-

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo ir Tai

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

Inšuriname automobilius, namus i.r kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

245# Wcst 89th Street Telefonas Hemlock #050

kęs sau į krūtinę, mirtinai su
sižeidė. Po kiek laiko jis mi- 

“R.”

Del geriausio! rųšles 
‘Ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klaufil- 
nlų. sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189re.

Town of Lake. — Moterų 
Sųjungos 21 kuopos susirinki

mas įvyks rugsėjo 4 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambary.

Visas nares kviečiame skait 
linga i dalyvauti.

Valdyba.

LIETUVOS DELEGACIJA 
TAUTŲ SĄ-GOS PLE

NUMUI

Kaunas. VIII. 19 (Elta) — 
J Lietuvos delegacijos Tautų 
Sųjungos plenumo sesijai su
dėtis yra ši: ministeris pirmi
ninkas ir užsienių reikalų mi-

__________ nisteris prof. Voldemaras,
Iš Kauno sunkiųjų darbų 'Lietuvos ministeris Berlyne p.

"BX'’ Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik .............................. 4% c. pčtla

Del marinavojlmų stiklai ųuorti- 
nial ............................. ............ 89c. doz.

St Louia “Duteh Boy” whlte 
lead 100 svarų .......................... S11.5O

Pure Linseed Oil .... $1.10 gal.
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

SUGAVO KALINJ

kalėjimo pabėgęs kalinys An
tanas Valantiejus rugpiučio

koje lietuvių tarpe tokia šven- 14 dien^ apie 16 valandų bu
te. Netik musų kolonijos ka-, vo pastebėtas Tauragės aps- 
talikai, bet ir visos Chieagos krities Butkaičių kaime. Ga- m^a- 

le, III. Jaunavedys yra kilęs iš į lietuviai katalikai galės pasi- vusi apie tai žinių policija pa
siuntė keletu žmonių jo suim- 

Pavyko. ti- Prisiartinęs prie jo per 30
Apaštalystės Maldos dr-ja žingsnių vienas policininkas 

gyveni- ir Tretininkai buvo suprengę suriko “stoki”, bet tas nesu- 
j parapijos naudai piknikų Mar į stojo ir pasileido bėgti. Į bė-

senos ir garbingos šios parapi- naudoti, 

jos šeimynos. Jaunavedžio tė
vai gyvena AVestville, IIII

Linkime laimingo 
mo.

Sabonis namie.
Jau vėl p. Sabonio balsas 

galingai skamba musų bažny
čioje. Linksmas ir sveikas, ap
lankęs savo senus tėvelius, su
grįžo į savo gražios š>*imynė- 

‘ lės prieglobstį. Ponia Sabo-

quette parke, 25 d. rugpiučio.1 gantį buvo paleisti keli šū-
. Apie $200 padarė gryno pelno. ’viai, iš kurių vienas pateikė
Garbė darbuotojoms ir atsilan i' dešinį petį ir jį sunkiai su
kusiems, nes gerų. darbų nu- žeidė. Kiek pabėgėjęs Valan-

veikė.
Mokykla prasidėjo.

tie jus atsigulė už krūmo ir 
prašė, kad policininkai prisi

| Musų erdvi ir moderni mo- artintų.. Bet kadangi jis buvo
mėn kritęs prigija ir auga, j*’70 ««wu- kykja beveik perpildyta vai- Į
taip tikėjimas, viltis ir meilė ™ene ir artimiausi draugai kučiaig Kiek^aą susįpratęs '
tik katalikiškoje .mokykloje, buvo surengę grožių sutiktu 
kalbėjo pamokslininkas, ras jvių puotų, kurioje dalyvavo 

derlingų dirvų ir t. t. Po to gerb. kun. klebonas su savo 
pamokslo tuojau keletas tėvų asistentais.

paprašė jų vaikų atleidimo 
viešon mokyklon, nes, girdi, jų 
vaikai jau eina prie Komuni
jos ir tikėjime, viltyje ir mei-

Aštuonioiikietis.

RADIO ŽŽŽ

“MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima

lietuvis katalikų^ tėvas ir mo
tina kitur savo vaikų nelei-

■7. v
džia, kaip tik į katalikiška 'gauti visiems vargonininkams
mokyklų.

k
Rap.

REPETICIJA.

Sidzikauskas, p-nia S. Čiur
lionienė. Delegacijai sekreto
riaus užsienijų reikalų minis- 1 
terijos valdininkas p. L. Dy-

R A MO VA
Gražiausias Teatras Chicagoj 

35-ta ir Halsted Gatvės 

Ut., Ser. ir Ket. Rugsėjo- 
Sept. 3, 4 ir 5

“NO A H S ARK”
Šių metų didžiausias teatra

liškas reginys.

Vitaphone Vodevilio aktai 

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

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
blsnj | savo rankos lr duos visose šio 
blsnio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

Painters dc Decorators 
| J. S. Ramanclonls, savininkas

3147 So. Halsted Street
ToL Victory 7281

M. ZIZAS
Komų Statymo Kontraktorljis 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kalno.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 551d

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

ir parapijų chorams reika
lingi) “Mišparų” arba 
Vesperae de SS. Sacramento.

Tai veikalas sukomponuotas 
!plačiai žinomo kompozitoriaus.Town of Lake. — Rugp. 31 d,,™.,: *Marąuette Park.- Parapi- v. Nickaus> Kaina 35c.

vai supranta pamokslus ir ko- klieriko Petro Katausko pa-DŽSakyma‘S kre pt,S 

kiu tikslu savon mokyklon 1 gerbimui ir sušelpiu, „i poete- U a priežastieg Tcdįjo Jo_ i 
siunčia vaikus! Buvo užkandžiai, pregra- fnu5ausko negalėjim0 atvykti'

ma ir pasihnksnunimas. Gi;’ketvirtadieny. f
minės, dranga, .r prietduuĮ Kadangi atostogos jau bai- 
kl.cnku. sudėjo dovanų t>. chorag yėl stoja J

tuojau po jų Maldos Apašta-į. * Rugsėjo 6 d., 7 vai. ry-
lystės konferencija mokykloje t0 b“8 5v’ MiSio8 8U ckzek’i- 

jomis už sielų a. a. Vincento 
Gaidelio.

Įėję ganėtinai sustiprėjo. Štai, 
pavyzdys, kaip kai-kurie tė-Į^- P* Diinbelio salėje įvyko

X Ryt Aušros Vartų bažny
čioje 7:30 vai. Vakare bus Šv. • 
Jėzaus Širdies pamaldos ir;

7 kambaryje, kaipo šio mene 
šio pirmame penktadienyje.

Po repeticijos bus svarbus 
pasikalbėjimas apie. choro bu-

‘DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

NAŪJŪŠMŪŽTKOS

V. X. MEDONIO

Ką tik iŠ spaudos išėjo se-

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų lr tt Taisau 
laikrodžius lr muslkoe 
Instrumentus.

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Hallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų lr Popieros Kravtnvš 

8884 8. LEAVITT ST. Chlca«o

2650 West 63rd St. Chičago.
Telefonas HEMLOCK 8880

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVTŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 48th Ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5208

, Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlM- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negru kitur. Koplpila dėl Šermenų 
lykal.

RUTKUS
UNDERTAKIKG CO.
P. B. Had’.ey Lic. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3181

4424 So. Rockwcll St 

Virginia 1290

• EZERSKI
LIETUVIS GRARORIUa 

Ofisas:
4«tS S. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 9277 ,

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

X Šv. Kryžiaus parap. pik
nikas, įvykęs rūgs. l’ d., pel- veikti 

no davė tūkstantinę. Tad-gi nariai (rėš), malonė-

X Jubilėjaus bankieto tikie- kitę susirinkti ne vėliau kaip 
tų reikia įsigyti iš anksto, nes 8 vai. vak.
rengėjai turi žinoti, kokiam 

i žmonių skaičiui gaminti val

gio. '

X Stanislava Uksaitė įsto
jo į Šv. Kazimiero Akademi
jų. Jos motina užlaiko saldu
mynų (confectionary) krautu
vę ir “ice cream” užeigų 
(1858 W. 47 St).

X Alexandras Martišius pra 
dėjo lankyti Chieagos vysku
pijos kolegijų.

X Mergaitės sodalietės, ne
užmirškite jog šiame sekma
dieny “Monthly Comunion” 
ir susirinkimas.

X Feliksas I^aurinavičia ap 
siėmė vienas įtaisyti laikrodį 
bažnyčioje — presbyterijoj. 
Tam tikslui jau paaukojo 
$200.00.

Į X Kas apsiimtų įtaisyti Šv'. 
^Kryžiaus bažnyčioj tinkamus

vį ir ateities darbus, girdai, kftnteji veikala: 
kad pradėsim kų nors naujo £ Viltis, M-gram Chorui 20c.

2. Tėve mūsų (Pater Noster) 
20c.

3. Sveika Marija (Avė Maria) 
20c.

Koresp.

PRANEŠIMAI.
ita.

Bridgeport. — Akademijos 
Rėmėjų 2 skyriaus susirinki
mas įvyks rugsėjo 6 d. tuo
jau po pamaldų, Šv. Jurgio 
parap. svetainėj. ' »l

Rėmėjos malonėkit visos at
silankyti, nes jau artinas vė-

Virš minėtus veikalus gali

ma gauti;
“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, IU.

UŽ PUSĘ KAINUS
2 muro namai, 8 pagyveni- 

mai, 4-4 kamb., 4-3 kamb., vi
si patogumai, gerame stovyje, 
kaip nauji. Važiuojam į Lie
tuvą, atiduodam už pusę kai
nos — viskas už $9,000. Atei
kit įsitikinti. Savininkas už
pakaliniame name, * 2-ros lu
bos, visada namie.

A. JUCIUS

929 West 33 Street

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. RockweU Street

Tel. Bonlevard 8814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBIKG A HEATIHG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4894 80. PAULINA

M0RT6EČIAI-PASKUL0S

FU T
Naikina Muses, Uodus ir

Kitokius Namų 
Vabalus.

Iš LETUYOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jan giesminin
kams

gieskzneli

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

75 giesmės su gaidomis vie
nam, trims ir keturiems bai-

užima

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicaga

sams.

HNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj, netoli parko išnuo- 
muojamas gražus kambarys. 
Klauskite telefonu: Hemlock 
1006 arba “Draugo” Redak
cijoj.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,000 09 
1804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tsl. Lafayette (788-8718

PAIEŠKAU Povilo ir Roza
lijos Balsyčių, pirmiau gyve
no Springfield, III. dabar gal 
gyvena Chicagoj. Svarbus 

142 puslapius 'reikalas. Malonėkite atsišauk-

Anelė Laukiem i enė 
199 New York Avenue 

Newark, N. J.

ti.

PAUL M. SMITH & CO.
* REAL ESTATE 

Loann & InMironrc
Perkam Parduodam 
Mainom Namus 
Lotus. Farmas 
Biznius visokios rųšles 
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra lr kas yra. 
Perkam notas 2nd morgage Ir pa- 

i rupinam 1, 2i»d morga«o lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0453


