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Maištai Bolševikų Laivyne
PREZ. HOOVER PATIEKĖ KITA PLANĄ 

GELBETIVOKiniJĄ
VOKIETIJOS FAŠISTŲ PARTIJOS

VADAS PERSPĖJA KANCLIERĮ

SUŠAUDYTA 3 MAIŠTI
NINKŲ VADAI

Iš LONDONO KONFE
RENCIJOS

RYGA, liepos 22. — Žinio
mis iš Talino, Estijos, Rusi
jos bolševikų karo laivyno ma- 
nebrai laikinai nutraukti ties 
Suomijos užlaja.

Karo laivo “Volkov” jūri
ninkai sukėlė maištus praeitų 
šeštadieni. Trys maištininkų 
vadai tuojaus paimti j Kronš- 
tadtų ir sušaudyta.

Maištininkai, sakoma, reika
lavę geresnio maisto.

ISPANIJOJ KRUVINOS 
RIAUŠES

MADRIDAS, liepos 21. — 
Mieste Seville sindikalistų or
ganizacija paskelbė streikų. 
Vakar vakare streikininkai su
kėlė riaušes. Pasiųsta kariuo
menė. 3 riaušininkai nušauta' 
ir virš 20 sužeista.

Kariuomenei vadovauti iš 
čia išvyko gen. San Jurjo.

BAUSMES UŽ MOKESČIŲ 
NEMOKĖJIMĄ

BERLYNAS, liepos 21. — 
Žymi dalis vokiečių užtrunka 
mokėti valdiškus mokesčius. 
Vyriausybė paskelbė aštrias 
bausmes visiems tiems, kurie 
skirtu laiku nesumokės mokės-
v*cių.

LONDONAS, liepos 22. — 
Septynių valstybių konferen
cijai vakar J. Amerikos Vals
tybių sekretorius Stimson pa
tiekė prezidento Hooverio pla
nų kaip gelbėti Vokietijų.

Prez. Ilooverio planas yra:
»

1. Tarptautiniai bankininkai 
turi pasidarbuoti atnaujinti 
Vokietijai trumpo termino 
kreditus sumoje 1,200,000,000 
dolerių.

2. Po to pasirūpinti kuovei- 
kiau sudaryti kitų Vokietijai 
reikalingų kreditų.

3. Už 0 ar 8 mėnesių kai-ku- 
riuos trumpo termino kreditus 
pakeisti ilgo termino kreditais.

Pagaliau patarta, idant tar
ptautinė banka paskirtų komi
tetų to plano vykinimui.

Praneša, jog valstybių de
legatai palankiai atsinešę į tų 
planų. Suvažiavime kol-kas 
neliečiami politiniai klausimai. 
Kai-kas sako, kad su tuomi 
Vokietijos gelbėjimu neturi 
būt maišoma politika.

FAŠISTŲ VADAS KANC- 
LIERIUI

SUKILĖLIAI NIKARAGUOJ

MANAGUA, liepos 21. — 
Kai-kuriose Nikaraguos respu
blikos dalyse kariuomenė tu
rėjo kovas su sukilėliais pra
eitų šeštadienį ir sekmadienį. 
Žuvę 8 sukilėliai ir kareiviai.

BERLYNAS, liepos 22. — 
Vokietijos fašistų partijos va
das Ilitler vakar pasiuntė te
legramų Vokietijos kanclieriui 
Londone.

Ilitler perspėja kanclierj, 
kad jis nedarytų nei mažiau
sių politinių nusileidimų Fra
nci j ai.

NIEKUR NEPRIIMA 
MARKIŲ

SKAUDŽIAI ATSAKE UŽ 
BELGO NUŽUDYMĄ

CAPE T0WN, Pietų Afri
kos Unija, liepos 22. — Anot 
žinių iš Belgų Kongo (koloni
ja Afrikoj), arti Leopoldville 
žmogėdžiai užpuolė ir užmušę 
suvalgė to distrikto komisio- 
nierių belgų Mallot.

Neilgai trukus kariuomenė 
apsupo apylinkes ir kulkasvai- 
džiais išklojo virš 50 tariamų
jų žmpgėdžių.

Columbus parko kūdroje ra
stas nežinomos moteriškės la
vonas.

/

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Visose Europos dalyse daug 
vokiečių keleivių pateko nepa- 
kenčiamon padėtin. Jie su sa
vimi turi vien vokiškas markes 
— poperinius pinigus. Niekas 
niekur jų neima.

Į tai atsižvelgus, daugelis 
tų vokiečių užstato visas turi
mas su savimi brangenybes, 
kad tik gauti pinigų gryžti at
gal į Vokietijų.

Policija nutvėrė du Juodra- 
nkiu, kuriedu grųsinimais iš 
vaistininko D. Friedman no 
rėjo išgauti 5,000 dolerių.

VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ

1. Miss Betty Bond, Oregono Universiteto mokinė, paskirta “karaliene” Pendle- 
ton, Ore., metinėse pramogose, įvyksiančiose rugpjūčio pabaigoje. 2. Šie nauji gink
luoti laiveliai skirti saugoti pakraščius Meksikos užlajoj nuo svaigalų šmugelninkų. 3. 
Delegacija iš Hawaii salų vienam San Francisco mieste suvažiavime.______________

Vakar išnaujo Chicagų pra
dėjo liesti karščiai. Bet pava
karėje kilę griaustiniai ir lie
tus grųžino vėsesnį orų.

Sharkio Su Walkeriu
Rungtynės Brooklyne

NEW YORK, liepos 22. — Šiandie vakare Brooklyne 
įvyks boksininko Sharkio (Žukausko) rungtynės su bok
sininku M. Walker. Kova eis 15 roundų.

LIETUS IR GRIAUSTINIAI VAKAR 
ATVĖSINO ORĄ

mai, 1738 W. 14 gat., vakar 
sugriuvo. Sakomu, lietus pa
plovęs namų pamatus. Niekas 
nenukentėjo iš žmonių. Rūsy 
tuo metu buvo vienas senelis.

Trijų aukštų mediniai na-'Bet išliko sveikas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ATGARSIAI Iš EUCHA
RISTINIO KONGRESO CHICAGO JE PAŠALINTU DU PO- 

LICMONU

GAISRAI JR KITOKĮ NE
LAIMINGI ATSITIKIMAI

PARYŽIUS. — Pirmomis 
šio liepos mėnesio dienomis 
mieste Lille įvyko tautinis fra- 
ncūzų Eucharistinis Kongre
sas. Šiuomi Kongresu minėta 
50 metų sukaktuvės, kaip įku
rta atatinkamoji bažnytinė ko
misija ruošti Eucharistinius 
Kongresus.

Pirm Lille Kongreso šios ir 
Cambrai vyskupijų katalikės 
moterys susitarė liuosu laiku 
padirbdinti daug rožių 50 me
tų sukaktuvių minėjimui. Dar 
pirm Kongreso į Lille trokais
ir paprastais vežimais gaben- Chicago aldermonų taryba 
ta galybės dirbtinų rožių, ku- j P° svarstymų pravedė te 
rios pavartotos Eucharistinei' lefoT)U ordinansų (kaipir įsta

MAJORAS IŠVYKO J 
SHARKIO RUNGTYNES

Chicago majoras Cermak va 
kar išvyko į New Yorkų, kur 
šiandie vakare įvyks boksinin
ko Sbarkey su boksininku Wa- 
lker rungtynės. Majoras pra
nešė, kad jis nori matyti tas 
rungtynes.

Nauja majoro Cermako ci
vilinė miesto tarnybos komi
sija, kuri pradėjus gegužės 20 
d. ligšiol pašalino 24 netinka
mus policmonus, iš tarnybos 
pašalino dar du daugiau.

Tai policm. Britton ir How- 
land. Federalinis teismas juo
du pripažino kaltais už pirk- 
liavimų narkotikais.

TELEFONŲ ORDINANSAS 
CHICAGOJ

MIRE PIRMOJI POLICIJOS 
NARE

procesijai baigiant Kongresų.
Visi namai ir gatvės, kurio

mis įvyko procesija, buvo per
dėm nupuošta dailiomis rožė
mis. Tai buvo tiesiog rožių jū
ra, dar niekur nematytas tos

tymas), kuriuomi einant, pri 
pažįstama miesto su telefonų 
kompanija padaryta sutartis 
(koncesija) 23 metams. Seno
ji su kompanija sutartis bai
gės 1929 metais. Naujoji tę-

Šv. Leono bažnyčioje šian
die įvyksta gedulingosios šv. 
Mišios už mirusių Mrs. M. Re- 
ddy, 50 m. Velionė 17 metų 
ištarnavo policijoje. Jinai bu
vo pirmoji moteriškė Chicagos 
policijos tarnyboje.

rūšies įspūdingas ir kilnus at- “8 Ugi 1952 Nanj°ji su-
KOVOJA SUVAŽIAVĘ 

ANGLEKASIAI

Gudelių km. ,(Vaškų valse.) 
griaustinis sudegino pil. Mal
dučio Vinco klojimų ir jaujų. 
Trobesiai buvo apdrausti. Nuo 
stoliai siekia iki 6 tūkstančių 
litų.

Kubiliūnų km. (Grinkiškio 
vai.) birželio mėn. 22 d. naktį 
sudegė pil. Kuprio Juozo klo
jimas. Nuostolių padaryta a- 
pie 8,000 lt. sumai, o klojimas 
buvo apdraustas tik 2,500 lt. 
sumai. Gaisro priežastis neži
noma.

Mockabūdžio km. Keturvala
kių valse.) sudegė pil. Utaros 
Pijaus kluonas ir tvartas už 
14,900 lt., du arkliai, 22 avys, 
12 kiaulių ir įvairių ūkio pa
dargų už 8,000 lt. Trobesiai 
apdrausti nebuvo.

Vilkininkų km. (Stakliškių 
vai.) sudegė pil. Alekso Šim- 
kausko gyvenamas namas, tva-

užmuštas vietoje. Sužeista ku
melė ir prie šono bėgęs kume
liukas. Kubiliaus lavonas nuo 
įvykio vietos traukinio nuvilk
tas dar 73 metrus. Kaip už
muštasis pateko po traukiniu 
niekas nematė. “M. L.”

GAISRAS VIŠTYČIO 
MIESTELY

Liepos 1 d. Vištyty kilo gai
sras. Sudegė 10 trobesių. Gai
sras kilo iš vieno kamino ir 
taip staiga išsiplėtė, kad per 
pusvalandį jau liepsnojo visi 
10 trobesių. Sudegė 4 kiaulės, 
vienas veršis ir daug daiktų 
bei ūkio padargų. Padaryta 
dideli nuostoliai. Gesino Viš
tyčio ir Vokietijos gaisrinin
kai. “R.”

NUGIRDĖ IR APVOGĖ

vaizdas.

TARPTAUTINIO EUCHA
RISTINIO KONGRESO 

ŽENKLELIAI

tartis yra kompanijai kiek pa
lankesnė. Iš 4'9 aldermonų tik 
12 balsavo prieš ordinansų.

KOVA MOKESČIŲ 
REIKALE

NEW YORK, liepos 21. — 
Iš Airijos jau prisiųsta įvyk
siančio 1932 metais Dubline 
Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso ženkleliai. Yra tri
jų rūšių: dvi rūši moterims ir 
viena vyrams.

FALL KALĖJIME
SANTA PE, N. M., liepos 

21. — Buvusia prezidento Ha- 
rdingo administracijos viduji
nių reikalų sekretorius Albert 
B. Fall uždarytas vietos fede- 
raliniam kalėjime. Jis nubaus
tas vieneriems metams ir vie
nai dienai ui papirkimo ėmi
mų. Be to, jam paskirta bau
dos 100,000 dolerių.

Cook apskrity visu smarku
mu eina kova 1929 metų mo
kesčių reikale. Tūkstančiai ne
kilnojamųjų savasčių savinin
kų apskrities teisėjui įduoda 
pasipriešinimus. Visi tvirtina, 
kad mokesčiai peraukšti, tad 
neteisingi, neteisoti, priešingi 
įstatymams, ir t.t.

Automobilių tinkamumo va
žinėti gatvėmis patikrinimais 
atrandama, kad iš 5 tik 1 au
tomobilius yra tinkamas.

Patikrinti automobiliai ap
rūpinami tam tikruoju ženklu, 
kad tas būtų žinoma policijai 
ir visuomenei.

SCRANTON, Pa., liepos 22. 
— Kietųjų anglių kasyklų di
strikto No. 1 suvažiavime vaz- 
kar tarp delegatų kilo mušty
nės.

Miesto ir valstybės policija 
įsimaišė. Kadangi nebuvo ga
lima besipešančių perskirti, 
salė ištuštinta garstyčių bom
bomis.

PREZIDENTO PREZIDEN
TUI LAIŠKAS

NEW YORK, liepos 2h — 
Prezidentas Hoover leido vie
šai paskelbti Vokietijos prezi
dento von Hindenburgo asme
ninį jam rašytų laiškų birž. 
20 d. apie pavojingų Vokieti
jos padėtį. Einant tuom laiš
ku prez. Hoover paskelbė ka
ro skolų “moratoriumo” su
manymų.

Birželio 23 d. Vilkaviškio 
, mieste Levinovičaitės Soros 

rtas ir kluonas, viso už 3,300, traktieriuje nepažįstamas as-
H- oi orvlroiicli' v’alof' • , evmuo, sakęsis esųs iš Lelpalm-lt. Trobesiai apdrausti Valst. 
apdraudimo įstaigoje. Spėja
ma, kad kas nors padegė.

Vazgutų km. (Čekiškės vai.) 
birželio 22 d. nusausinimo ka
nale rastas prigėręs piL Me- 
džijinas Jurgis, 27 met. am
žiaus iš to paties kaimo.

Misaičių km. (Kaltinėnų 
valsč.) sudegė pil. Ant. Rui- 
bio medinis svirnas 300 lt. ve
rtės r jame buvę daiktai už 
1620 lt. Be to, apdegė 200 lt., 
sumai banknotų ir 400 lt. vek
selis. Gaisro priežastis labai 
keista. Pradėjo degti iš užra
kinto svirno vidaus.

Ties Pagrindžių kaimu (4 
kilometrai nuo Rokiškio) Vi
lių kaimo (Panemunėlio vals.) 
ūkininkui Domui Kubiliui per
važiuojant geležinkelio linijų, 
tuo laika ėjęs greitasis trau
kinys užkliudė važiuojančio ve 
žinių ir tėškė į šalį. Kubilius

gio miestelio, gėręs kartu su 
Vilkaviškio m. gyventoju Pe
čiulių Andriu, kurį nugirdė ir 
paliko be sųmonės. Atgavęs 
sųmonę, Pečiulis pastebėjo, 
kad jam iš kelnių kišeniaus 
pavogta juodos odos piniginė 
su joje buvusiais pinigais, sve
tima valiuta 5511 litų sumai 
j r Vilkaviškio teismo antstolio 
kvitu 500 litų sumoje. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Daugiausia saulėta; 
vidutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

$10.00
4.86
3.92
5.23

33.91
19.2Z
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aklas. Del to daug kas šiandien klausia — 
kaip ilgai bus palaikoma tokia systema, kuri 
krauna kapitalų tik keliems asmenims su 
didele darbininkų skriauda? Kaip ilgai bus 
ruošiama dirva komunizmui šioje-šalyje?

Mums rodos, kad šion kasyklų savinin
kų ir darbininkų kovon turėtų įsikišti valsty
bė. Bendro susitarimo negali būti, kaip sa
ko Leono XIII ir Pijaus XI*enciklikos, ka-

DRAUGAS

Įvairūs Straipsniai.
GELEŽINKELIAI IR DAR

BININKAI.
sumažinčios jiems užmokes- 
nius. Iš to ginčai, nesutikimai

Netolimoj ateity pramatoma 
geležinkeliečių kova su gele- 

da abi pusi — darbdaviai ii’ darbininkai yra žinkelių kompanijomis. Šios 
išsirikiavę kovon. Tokiam atsitikime valsty-. pastarosios yra pasirengusios 
bė turi veikti. Tai jos pareiga. Mums rodos, mažinti darbininkams užnio- 
Lad Pennsylvania, AVest Virginia ir Kentu- kesnius.
cky labai mažai tuo atžvilgiu yra padariusios.
Gerai, kad Raudonasis Kryžius maitina ba-
daujančiua. Bet valstybės pareiga yra paša- j(W nogalin4ioif
Imti tas nepakenčiamas sųlygas, kurios iš
traukia duonos kąsnį iš darbininkų šeimų 
burnų ir žmonių širdis pripildo neapykanta ir 
kerštu.

Geležinkelių kompanijos nu
siskundžia pablogėjusiais lai-

Trečiadienis, Liepos 22, 1931

DIENOS KLAUSIMAI PASTABiLtS.

MAINIERIŲ KOVA.
Kasyklų darbininkų kova tebeina. Ji ei

na sunkyn. Mat, mainierių unija yra privesta 
kovoti ne tik su kasyklų savininkais, bet ir 
komunistais,, kuire visas pastagas deda, kad 
komunistais, kurie visas pastangas deda, kad 
pakenkus unijos vedamai kovai už darbinin
kų gerovę.

Kasyklų savininkai varosi prie to, kad 
panaikinti unijų. Bet jie čia didelę klaidų 
daro. Jie neturėtų to daryti. Jei darbdaviai 
atmeta darbininkų sąjungas su konštruktyve 
programa ir sveiku nusistatymu, jie galės 
save tik kaltinti, kada komunistai ateis juos 
kovoti su ugnimi ir šautuvais. Komunistai to 
ir laukia. Jie norėtų darbininkus privesti 
prie didžiausio vargo ir skurdo, kad darbo 
žmonės, išėję iš kantrybės, prisidėtų prie 
komunistų revoliucinio judėjimo.

Tų numato ir Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas, kuris sako, jog komunistai 
nieko gero mainieriams nėra padarę ir nepa
darys. Jie tik kapitalizuoja mainierių skurdų, 
kad juos paakstinus prie muštynių ir riaušių, 
pasitikint pamatyti kraujo praliejimų, didelį 
skaičių užmuštų, kad tuo būdu apeliavus į 
visuomenės jausmus ir rezultate — pagelbėti 
pasaulio revoliucijai vykinti. Komunistai tuos 
planus ir įsakymus juos vykinti gyveniman 
gauna iš Maskvos. Mainieriai to nežino. Bū-

linkti reikalingo teisėto pelno 
už kapitalus. .Jos kreipės j 
tarpvalstybinę komisijų padi
dinti kainas (normas) už pre
kių vežimų. Nori 15 nuošim
čių daugiau. Savo prašyme 
kompanijos pareiškia, kad jei

ir kova.

Kompanijos pažymi, jog 
joms labai nesinori mažinti 
užmokesnių darbininkams. Gi 
jei mažinsiančios, tų darysian
čios prieš savo norų. Tai 1 ū- 
siųs gyvas reikalas joms taip 
elgtis.

Kas gali žinoti, kaip kom
panijoms sekasi “biznis”. Bet 
jos senai pfttariamos siaurin
ti darbo valandas, kad nedir
ba geležinkeliečiai galėtų pa
sinaudoti. Kad tai atlikti, 
joms trūksta noro ir pasiryžk 
mo. Sumažinus darbo valan
das, gal padidėtų ir pats “biz
nis’.

zuotiems darbininkams užmo-. 
kesniai sumažinti ir mažina- ! 
mi. Gi organizuotų darbininkų 
pramoninkai kol-kas neliečia, 
nors agitacija už tai vedama 
be jokios atodairos.

Jų žygius sulaiko Amerikos 
Darbo Federacija, kurios vir
šaičiai griežtai nusistatę kovo
ti užmokesnių mažinimų. Vir
šaičiai nekartų viešai pareiš
kę, kad darbininkai autori
zuoti tuojaus streikuoti, jei 
būtų mažinami užinokesniai.

Pramoninkai, kiek Žinoma, 
nebijo tos darbininkų kovos—Į 
streiko. Bet streikai streikams i 
nelygūs. Prisieina atsižvelgti1 
į momentų, kada streikai skel- • 
biami, ir į visuomenės nusista-1 
tymų. Ypač šiandie visoj šaly' 
visiems nejauku, kada kelin-1 
ti metai milionai darbininkų

GOOD BYE” SESYTE!

/

i
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12-kos metų amžiaus vaikas 
artley T. Ce-; ’/. Iš Cbicagoskomisija atsisakys pripažinti . , ,. , , , . , , . , -, ,.... .... . ms’. negali gauti darbų, kada duu- leisdair.csis pats Vienas <.GCJreikalaujama normų padidini- .. . v . , • .. . .. .™ tnn l Kadangi jos nenori keisti IKebs jų šeimynų pergyvena di- mylių kelionėn per siaurinęHl&e .|Uh DUb UllVcIolOn i i« i ji • ii ’ i r > . • • v - v»tvarkos, reikia laukti didelės ,deIl skurdų ir alk,. (Kanadą į siaurini žemes asi-

usisiekimuose betvarkės kada “International Longshore- galį, sako “good bye” savo 
\ssoeiation” suvažiavi- jaunesnėje! sesytei, llartley

jaus mažinti 
darbininkams

užmokesnius
geležinkelie-Į

čianis. darbininkai sukels streikus. 
Tiesa, geležinkeliečiai negali 
streikuoti neatsiklausę geležiu 

' kelių komisijos ir dėl menkos 
priežasties.
atsitikimuose 
į tas taisykles.

D. C.

men

Komercijos departamentas paskelbė meti
nį tarptautinių mokesčių sųskaitų, kuri nors 
nėra pilna, bet tikrai įdomi. Tų mokesčių 
balanse matome daugiau, negu trijų bilijonų j 
dolerių skirtumų. Nukritimas $2,810,000,000 
importo ir eksporto per metus aiškiai rodo, 
jog pergyvenama dalelius ekonominius sun
kumus. Eksportas viršijo importų 758,000,0001 luomi reikalu \V ashingtone 
doleriais. Aiškiai pastebimas mažesnis turis-.sakoma komisija jau veda isJ 
tų išlaidumas užsieniuose, nors turistų skai
čius buvo didelis, nes vien tik Kristaus kan-
'čios vaidinimų, Oberamniergau, aplankė 52,-Akinių padidintos kainos bū 
172 amerikiečiai. Amerikiečiai turistai pralei- K1 našta gamintojams ir var
do užsieniuose $811,000,000, iš kurių $265,- i totojams. Sumažėtų prekių
(X>0,(XX) Europoj, $2«6,000,0o0 Kanadoj ir $55,-' Padavimas padidinus joms į ųžMOKESNIŲ KLAUSIMAS 
642,(XX) Meksikoj. Amerikiečių investmentai i^a’nas< Komisija turi surasti, 
užsieniuose siekia $15,134,000,000. Taigi, šiuo- ,ar tikrųjų geležinkelių kom 
se paduotuose skaičiuose matome gana didelį PanG0S kenčia bloguosius lai

kus.

me New Yorke Amerikos Dar- 'yra pasižymėjęs 
bo Federacijos vice-preziden-

dk’f.koja

skirtumų nuo pirmesnių 
biznis gerai ėjo.

metų, kada visur

Savo laiku trumpai pranešėme, kad lie
pos 5 dienų, atidarant komunistų partijos 
centralinio komiteto sesijų Maskvoje, partijos 
sekretorius J. Stalių, paskelbė naujų ekono
mini programų, kuriame labai yra žymu radi- 
kališki pakeitimai ir pakrypimas kapitalisti- 
nėn systemon. Tame progranie užginame dar
bininkų algų nelygybė, įsteigiama pramonės

klausinėjimus. Tai begalo sun
kus sprendimas. Už prekių

Bet

Darbininkams užmokesnių 
klausimas šioj šaly šiandie y- 

!ra svarbiausias klausimas. Di-

tas M. Woll kalbėdamas tarp /-minias yra opus ir skaudus 
kai-kuriuosc! kitko štai kų pareiškė: i dalykas; to ir kito siekimui

neatsižiuriiiui | Šis ekonominis slėgimas iš- Yra reikalingas bendras darbo 
kėlė -kelias pamokas, kurias 'ir kapitalo sutarimas: turi da-
turi gerai įsidomėti pramo- dyvaati ir vyriausybė 
nės vadai. Pirmiausia, jie ne-į M. Woll pareiškia, kad už
tari nei mintyti apie užmokės- mokė nių mažinimu jokiu bfi- 
niu mažinimą darbininkams; du negalima atgaivinti “biz- 
tuo būdu jie dar daugiau su-' nio” ir grąžinti gerovės. Tas 
mažintų perkamųjų jėgą ir iš galima atlikti veikiau lik ūž
to kiltų dar didesnis nedar- [nieke, aių didinimu. D. C.

Kompanijų reikalavimus ko'džiuma pramoninkų jau senai Į bas. Antra, jų pareiga yra Į 
roja gamintojai ir vartotojai darbuojasi ekonominį šaly slė-i laipsniškai mažinti darbo va-j
-nardotojai. Kad tuos ir ki
tus patenkinti, komisija turi 
pasirinkti vidurinį kelią.

Kalbama, kad kompanijos kinimui jie nesuranda kito-
iai mėsiančiosj bet ne daugiau 
kaip K) nuošimčių. Tokiam 
atsitikime jos tuojaus atsisuk*

gimų panaikinti darbininkų lė 
šomis — sumažinus jiems už- 
mokesnius. To slėgimo paiml

kios priemonės. Jie mano, kad 
užmokesnių sumažintas be kit
ko jiems patiems užtikrintų

siančios prieš darbininkus —j didesnes pajamas. Neorgani-
1 ir darbininkų individualinė atsakomybė, įlei-
! džiama industrijon senojo rėžimo inžinierių, tas lenkų armijos karininkas S. Zymkolas už 

darni alkani ir nusivylę, jie gali nueiti pas- Žymių atmainų padaryta ir kitose ekonominio pardavimų militarinių dokumentų lietuviui, 
kui tuos, kurie jiems išrodo prietelingi. Ko- ’ gyvenimo srityse. Rusija ’ revoliucijos keliu kuris taipgi buvo kartu areštuotas. Varšavo- 
munistai, prisidengę avies kailiu, moka to- i bolševizmo buvo užimta ir jos ekonominis, je — gi sušaudytas net štabo narys už išda- 
kia padėtimi pasinaudoti. 1 kultūrinis ir socialinis gyvenimas sugriauta,, vinių karo paslapčių Maskvai. Matomai, Len-

Visuomenė-gi bendrai neatskiria triukš- J o evoliucijos keliu eidama, ar ankščiau ar vė-, kįjai, prisigrobusiai svetimų žemių nėra per 
madarių nuo tikrų unistų. Taip pat nedaug , liau, bolševizmo nusikratys, nes pamatė, kad į daug ramu.
dėmesio kreipia į badaujančius darbininkų 
vaikus. Tiktai tada pastebi, kad darbinin
kas iš prievartos virsta bolševiku. Tokiu ne
apsižiūrėjimu ir darbininkas, ir darbdavys, 
ir visa visuomenė pralošia, o bolševizmas lai
kinai triumfuoja. Kapitalas šioje šalyje yra

socializmas ir komunizmas praktikoje neįgy- Į 
vendinamas. Ir kuo greičiau bolševizmo nusi-j
kratys, tuo greičiau Rusija sugrįš į norma-’likai leidžia savo laikraštį “Švyturį”, kurį

Argentinoje lietuvių yra nemaža. Kata-

ŠV, PRANCIŠKUS.
Rašo Kun. Juozas Junevičius.

(Tąsa)
“Kokių atlaidų jūs norite?” tarė po

piežius.
Šv. Pranciškus^ matydamas popiežiaus 

prilankumų, tarė: “Šventasis Tėve, aš no
rėčiau, kad kas tik įeitų į tų bažnyčių, su 
gailesčiu išpažintų savo nuodėmes ir aptu
rėtų nuo kunigo atleidimų, būtų liuosas 
nuo bausmių ir kalčių, prajjpdant su šv. 
Krikšto diena iki tai dienai ir valandai, 
kai bus bažnyčioje.

Popiežius vėl atriliepė: MTai yra di
dis daiktas, kurio tu prusai ir mūsų Baž
nyčia dar niekados nedavė tokių atlaidų.

Bet Šv. Pranciškus dar aiškino: “Ma
no Viešpatie, aš to prašau ne nuo savęs, 
bet nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
kuris mane čia prisiuntė.”

Taigi popiežius tarė: “Tai mano va
lia, kad tu apturėtum tų, ko prašai.”

Šv. Pranciškus nusilenkė, padėkojo

lų tautinį ir valstybinį gyveninių. į redaguoja kun. B. Bumšas. Laikraštis dabar 
išeina keturių puslapių. Daroma talka, kad

Iš Vilniaus pranešama, kad ten eušaudy-ljį padidinus. Jie tų, be abejo, ir padarys.
, - III, „

ir jau norėjo eiti, kai Šv. Tėvas jį sulai
kė, sakydamas: “O žmogau, kur eini? 
Kaip įrodyti, kad šie atlaidai buvo tau 
duoti?”

Šv. Pranciškus atsakė: “Šventasis 
Tėve, Jūsų Šviesybės 'žodžio gana. Jei tai 
yra Dievo darbas, tai Jis ir paliudys. Aš 
nereikalauju jokių dokumentų.” Taip 
kalbėdamas šv. Pranciškus išėjo.

Labai iškilmingas buvč Šv. Marijos 
Angelų bažnyčios pašventinimas. Septyni 
vyskupai dalyvavo, o pats šv. Pranciškus 
sakė pamokslų lauke. Jis taip kalbėjo a- 
pie atlaidus: “Aš noriu jus visus siųsti į 
dangų. Aš skelbiu jiems atlaidus, ku
riuos apturėjau iš paties šv. Tėvo lūpų. 
Visi, kurie čia esate šiandien ir kurie čia 
būsite kitais metais šioje dienoje su gera 
ir pilna gailesties širdimi, apturėsite at
leidimų visų savo nuodėmių, ne tik nuo
dėmių bet ir bausmių ui jas.” Šv. Pran
ciškus daugiau neskelbė atlaidų, bet pa
liko Dievo Apvaizdai šį darbų atlikti. Jis 
taipgi liepė ir broliams laukti Dievo va
lios. ’ ' ’

Ilgai, tik Asižiaus gyventojai naudo
josi atlaidais. Vėliau iš visų Italijos kraš-

tų maldininkai kas metai lankė šitą šv. 
vietų. Pagaliau ne tik iš Italijos bet iš 
viso pasaulio keliauninkai plaukė kaip 
jurų vanduo lankyti šv. Marijos Angelų 
bažnyčių ir tenai pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

V. Seserų Vienuolijos Įsteigėjas.

Sv. Klara buvo dievobaiminga mer
gaitė. Ji labai mylėjo melstis. Ji dažnai 
šalinosi nuo žmonių, kad galėtų kalbėti, 
“Tėve Mūsų”. Tačiau ji buvo ir darbš
ti mergaitė. Ji mokėjo įvairių darbų dirb
ti.

Ji gerai įuokėjo skaityti ir rašyti. Ji 
.buvo gerai apsiskaičiusi. Ji buvo susipa
žinusi su savo laikų literatūra. Žodžiu 
sakant, ji tiek mokslo turėjo, kiek buvo 
reikalinga jaunai mergaitei.

Ji nepaprastai mylėjo gėles. Ji turėjo 
savo darže daug lelijų, nes tai priminė 
jai gražumų Ji augino rodės, nes jos rodė 
.jai Dievo meilę. Ji rūpeatingai prižiūrėjo 
žalias rūtas, nes jos išlaikė jaunos*mer
gaitės žinlies skaistumų. Ji taipgi mėg
davo išgirsti puikių dainų ir galingos 
muzikos. Tačiau ji niekados nepasidavė

landas dienoje ir darbo dienas 
savaitėje nemažinant užmo
kesnių; tuo būdu nemažam 
bedarbių skaičiui būtų progos, 
gauti darbų; pasekmėje dari

KUNIGO VIENYBĖS 
SEIMAS.

Siuoini pranešama Gerbia-
,. ,_x , .. mųjai Dvasiškijai, jog “Kuni-

daugiau padidėtų perkamoji! ... ,, .. . gų Vienybes” metinis Seimas,
jėga. Trecia, kaip kainų ma- . , . ~ , .. , .
zinunas, taip užmokesnių nia-, , , ,i bos, bus laikomas 4 d. rugpm- 

Ičio (August) mėn., 11 vai. ry-
Yra daroma spėliojimų, kad Italijos dik- to> Strand viešbutyje, Atlantic 

totorius bus nuverstas. Mussolini turės neš- Citv N. J. 
dintis iš Italijos. Taip pat ir karalius įmanu-Į ą Pankus
ilas. Alat, visi simptomai rodo, kad Italija General sekr
pasuka į Ispanijos kelių, kuris nuvertė dik- — 
tatorių ir karalių. Skaitykite ir platinki.

Dr. Dcgrain sako: “Alkoholizmas yr»:te ^tuvių katalikų dię- 
svarbiausiu tuberkulioze platinimo fakto- j Iirastj “DRAUGĄ” ir
liuln’ retnkite tuos biznierius

“Vesti kova prieš alkoholizmų yra dau-i. r • « i •giau, neg,, atlikti didžiau,^ patriotinį dar-“ P«>feSlOtialllS, kūne

ba. garsinasi jame.

jausmams, kaipo jauna mergaitė, bet vi- ra padarė paskutinį žingsnį. Ji paliko sa
sados vadovavosi protu.

Visi jų gerbė kaipo skaisčių ir šven
tų mergaitę. Jos motina dažnai prašė 
Dievo, kad ta jauna mergaitė būtų šven
ta. Šv. Klara buvo taipgi labai gailestin
ga. Ji atiduodavo pavargėliams ne tik tų, 
kas jai buvo reikalinga, bet ir tų, kuo ji 
galėjo naudotis. Pavargėliai jų mylėjo ir 
visur kalbėjo apie jos duosnumų.

Girdėjo apie jų ir Šv. Pranciškus. Jis 
taipgi jų gerbė, norėjo matyti ir kalbėti:

vo tėvų namus ant visados. Šv. Pranciš
kus nuvedė jų į Šv. Benedikto seserų vie
nuolynų, kad tenai turėtų sau prieglau
dų, kol ras savo vienuolynui namus. Gi
minės tuojaus pribuvo į vienuolynų ir no
rėjo jų iš ten išimti, bet šventoji prisi
glaudė kitame vienuolyne netoli Monte 
Subinko. Čia prie jos prisidėjo jos tikra 
sesutė Agnietė. Kad tėvai ir giminės dar 
bandė ir iš čia išimti, kad ir grųsino mir
timi, tačiau niekas negalėjo šių dviejų

su ja apie Dievo tarnystę. Iš kitos pusės, ! jaunų sielų atskilti nuo ypatingos Dievo 
šv. Klara tuojaus pažino, jog atrado tik- ! meilės.
rą vadų, kuris jų ves išganymo keliu. 
Klausydama jo pamokslų apie neturtų ir 
Dievo meilę, ji manė šay, kad ir ji galės 
tuo būdu Dievui tarnauti. Bet šį dangiš
kų norų ji ilgui laikė savo širdyje, nes jos 
tėvai nebuvo tam prielankūs.

Po pirmo pasimatymo ji su kita drau
ge dažnai ėjo lankyti Šv. Pranciškų. Ji 
atidengė jam savo širdies sumanymu? ir 
prašė jo patarimo. Grįždama namuo, ji 
jautėsi savo širdyje didesnę Dievo meilę 
ir aiškiau matė pasaulio tuštybę.

Verbų sekmadienyje, 1212 m., šv K!e-

Dabar šv. Pranciškus ieškojo vietos 
d?l naujos vienuolijos. Benediktiną’ vėl 
ištiesė jam savo rankų ir paaukojo šv. Do- 
minno bažnyčių su mažu namuku prie pat 
jos. Kad ir buvo laimi prastas, tačiau šv. 
Klarai ir jos sesutei buvo tikras narnas. 
Ji žino,jo apie jį, dar būdama pasaulyje, 
nes šv. Pranciškus pranašavo, jog jo •at
naujinta bažnyčia ir namas bus ypatingu 
būdu pavestas Dievo garbei.

(Bus daugiau)

i.
«
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<■ Nedarbės Sukuryj.

Atsilankusiems Chieagon ur šaukiąs išgriauti Šį pasaulį iš 
vietiniams pasitaikė ne vieną pat jo pamatų ir klausyto-j 
kartą eiti pėsčia ar važiuoti jams bežadąs jo vieton įkur-.' 
Madisono viešve. šiaur-vaka- t i proletarišką rojų. Iš minios, 
ii nėję pusėj nuo Canal gatvės lyg įsiutusio ežero nesuvaldo-, 
randasi C. & N. W. gelžkelio mos vilnys, pasigirsta ir keik-j 
stotis, iš kurios mišraus luomo smai ir išmetinėjimai; girdi 
ir turto piliečiai keliauja į J. įvairias dejones, sielvartavi- 
V. vakarines dalis įvairiais mus ir nusiskundimus, 
tikslais ir reikalais. Šiaur-rytT- Čia, kaip tik prisimena įs-‘ 
nėję pusėj riogso Chieagos Dai pudingas vaizdas iš senovės 
Iv News dienraščio aukšti ru- laikų, kai Didys Mokytojas iš 
mai, veriantieji padanges. Nazareto paliepė įšėlusios ju- 
Žmonių veidai rodo turtą ir ros pražūtingoms bangoms nu- 
pasitenkinimą ar rūpestį, di-dilti ir pasidarė tyla ir žve

J. A. V. kapitonas John E. 
Scott apdovanotas Pasižymė-

džius siekius ir pasiryžimus, jams nebebuvo išgąsties ir vi- 
Žengiant Canal gatve tie-'si nusiramino. Ir, šiandien, ..

siog į jdetus ties Monroe ir jeigu Didys Mokytojas atsilan ^*mo r^'ainy^oje Kryžiumi už 
Adams gatvėmis matai žmo-.kytų gyvas savo Asmenim į nepaprastą didvyriškumą Dt-

džiojo Karo metu.

jas, ištvirkimas ir geidulin
gumas. Pasaulis pamiršta Pa
tį Kristų, Didį Mokytoją iš 
Nazareto, tačiau, kad išrišti 
netiarbės problemą ar page-

tačiau įgyvendinta kasdieni- Ikad ir jus kitas kitą mylėtu- 
nio gyveninio prievolė. Tik 'mete. Iš to visi paž:ns jus..-, 
skaisti, kilni, sąžininga ir to-(jeigu turėsite meilę kits kito'’, 
bula tikėjimo ir religijos įta- — “Ateikite pas mane visi,
ka gali atitaisyti ekonominį 

rinti socijalinį nuopuolį, rei- ir socijalinį skurdą, 
kalinga pačiam pasauliui su- Šių dienų nedarbės sukurvj, Mano jungus saldus ir mano 
grįžti pas Kristų ir persiimti matant tiek vargų ir dejonių, 'našta lengva.” — Tr neveltui 
patiektu Jo mokslu, kaip ais-',sielvartų ir ašarų, nuskurimo Išganytojas pasisakė esąs ir 
kiną ir išdėsto Katalikų Baž- jy nusiminimo, turėtume la- Kelias ir Tiesa ir Atsikėlia- 
nycia. Ekonominėje nedarbė- biau persiimti Kristaus dva- mas ir Gyvenimas, 
je siūloma įvesti penkių dieĮsia, tapti tikrais krikščionimis: Sainata.
nų savaitę ar šešių valandų ir atidaryti krikščionišką lab---------------------------------------
dieną, o dvasiniam bei religi- daringą širdį. Pirmieji klukš
niam apsileidimui reikalinga čionvs buvo žinotini iš jų uie- 
daugiau laiko pašvęsti dvasi- votumo ir tiesos ir meilės. Juk 
niam bei religiniam gyveni- Kristus mokino: “Aš jums 
mui. Religija turėtų būti ne duodu naują įsakymą mylėti

kurie vargstate 
■ krauti, ir aš

ir esate ap- 
atgaivinsiu...

DIDELIS GAISR4S

Baisogalos vaisė. I Pakirši- 
nių dvare įvyko gaisras. Su
degė pil. Radvilavičiaus Tado

vien tik sekmadienio pareiga, kits kitą, kaip aš jus mylėjau, 12 kumetinės, arklidė, daržinė,

t

dalis inventoriaus, grūdų apie 
100 centnerių ir dalis kito

smulkaus turto. Nuostolių pa 
daryta 75,000 litų sumai. Tre 
besiai visi mūriniai su šiaud’ 
niais stogais. Gaisras kilo iš 
kumetinės dūmtraukio. 'Troli 
šiai buvo apdrausti 34,G '0 lit 
sumai. “R."

nių burius, stovinčius ar be- Į!Chieagos miestą, jis nuramin-
sitrinančius šalygatvėj. Jų vei-;tų tuos neramius bedarbių bu- , „ ..............., . .. , . A. , : I . , . , .v, ., . . uelko minioje ^įgyveno ne-dai saules nukepinti, bado ar ,nus, suburtų tą iškrikusia mi- , , .... . v I . . . , apykanta, neramumas, keiks-alkio nualpinti; drabužis mis- mą ir, nepaisydamas savo nuo . . ,v JV. . . ., . ■

* ’ . . i ‘ 5 .y x . .v x- mai lr piktžodžiavimai. Atsi-.Jiuręs, npilryskęs. Išbadėję ir, vargia, visus, iš tolo ir iš art., toMmas ir nuk in,as, Tra0 
vargu suspausti laukia ir žvel- pakviest,j Granto Parkan, į „ mokinta, pil
K,a: gal pamatys iškali, Dar- M.clngano paezerp kad atsi- dyti w
bu Agentūrų languos, reika- vėdinti nuo kaitros: kad isgy- . si
iaujant darbininko. T,j agen- dyt, tuos, kurie išgydymo rei- siems b|ogumamSj kai ekono.į 
tunj pilna. Gelikeliu bendro- kalingi; kad paguesti nus.mi- tft. „„cijaliniams ir

nusius ir padidinti sielvartu politMams. Tikybin;s indi.i
ir abejonių apimtus: kad pn- » x •• t. 1 , ferentizmas, matenjalizmas,1
cuoti gyvumo nusilpusioms ir1 . . . , i

. . r , nepaisymas principų Kristausatgaivinti prarytas spėkas: ....... • ...i, , . 2. . . . . ^. meiles ir teisingumo ir tiesų, J1 ao. kalbėti ir priminti Die-! . -j • -j , j, v . v . . atsidavimas geiduliams ir le
vo karalystę uzmirsusiems ja , • . . .v. • i • • i. . ’ f bavimui ir ištvirkimui — pa
ti- atsimetėliams n- paklydę-', . . A- • ... , , , . . daugino negeistinų vargų ir iliams; kad pamokinti silpnuo-1 i. sielvartų ir ašarojimų. Zmo-|
bus ar nusideiėous palaidoti _ , • i , • •1 nes daugumoje labiau susirū

pinę pasauliniais dalykais iri 
pareigomis

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Jos Nieks 
Nekviečia

vės užlaiko veltus biurus gau
ti darbininkų gelžkeliams ties
ti ar taisyti. Tačiau daugumo
je užlaiko tuos biurus dykūnai 
ir šalaputriai, tykantieji išgau 
t i iš bedarbio nemenką duoklę, 
duodant prižadą: “pribuk ry
toj — geras darbas ir gera 
mokesnis.” Ir taip gyvenasi
vienais prižadais. Bedarbis-nuodėmingą praeitį ir pradėti

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
gaunąs darbą už prastą atly- gvventi nauju padoriu ir tik- mažai tesidomi
ginimu ir džiaugiasi ir paten- įsliu gyveniniu. link MeT0 Jr
kmtas: juk reikia pasivalgyt! į Ir toji minia, nepasikeisda- nastiea Pasaulis magin0 pR_ 

nia, ir, visi, nežinia, kaip ilgai J)jeva? kurs sutvėrė ir

ir amži-

Greitai, Gerai ir Pigiai

ir gyventi.
Į vakarus Madisono viešve (išbūtų, beklausydami 

ties Desplaines, Jefferson, U- 
nion ir Racine gatvėmis — tas 

lyg tamsi 
trynasi šalygatvėse.

Didžio
SPAUSDINAME:

Ar žinot, kode! Jos nieks 
nenorit JI pati to nežino 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. ISgarga- 
Ituodaml su Llsterine, išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgei perus. Vartok kas
dien.

USTERINE
SIU ITCHIMli mos
tvhen sootMny Žemo te ueedt

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moeąuito bites, rasbes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
tharjk cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poiaoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

, valdo visatą. Vieni norėjo pa-
Mokytojo nenusibostančių gra mir5tij kad ir Dic.
-Z,u mokinimu ir neatsigerėda-' vni sntverti, kad tūrf nemir. 
m. už patiektas visas malones. ting4 sielą> sldrt|f eiti dftn.

. ačiau, Jis, patyręs, kad tie kun ar pragaran> Antriems
Ne vienas elgetauja penktuko žmonės gal alkani, susirūpin- nesmRgu prisiminti. Paskntinį 

tU, ir,pasivadinęs mokyti-Teism(Į| kuriam(! Diev0 Aky.
nius, kaip anuose laikuose, iVa;zdoje reikės išduoti atskai- 
tartų: “Gaila man minios, nes min{iU| žodž;Pj dar.
sta, jau trys dienos jie su ma- bŲ, dvasinilJ ir protinil) dovR. 
m,u nevalgę. Jeigu aš paleisiu nų ar materijalinio ir finail. 
•1"°s namo n^gusius, jie ap. sinio įgyto loWo M tur(o 

guol,; katras neturi - reikės alps kelyje, nes kai kurie y- Daug aWsako tarnMlij I 
p,as,stumdyti kokioj dulkėtoj,™ atėję iš tolo.” Ir, jeigu ne- binti ir myl(-t; M laWan
užeigoj ar tamsiame ir dvo- butu duonos iš kur imti, ne- už kitQ. ir visada Jsivy.

abejojama, kad Didys Mokyto- ravasio się pagoaizmo
jas pakartoti) duonų padaugi- dievai{iais yra turtas, pavv-
nimo stebuklą. Ir visi valgy- '
tų ir prisisotintų; butij pa
tenkinti ir dėkingi.

Šiandien nereikalinga, kad 
Didys Mokytojas asmeniai at-

pats. Būriai juda 
jura ar

kavai ar nakvynei. Valgyklos 
pigios: valgys prasčiausias. 
Nakvynės pigios: guoliai pilni 
blakių ir utelių; dangalai suo
dini. Kurs turi centų keletą— 
gerai: pasivalgys ir gaus

kiunčiame užkampyj, o gal tu 
rėš eiti į paežerį Granto Par
ke pernakvoti ant tuščio kie
to suolo ar numintoje žolėje, 
pasi tiesus laikraštpalaikį.

f šiaurius ties Desplaines ir 
Randolph gatvėmis nuo Madi
sono viešvės matosi Kryžius, lankytij mus, nes pilnoje tik- 
spimląs tamsumoje augštai. [renybėje Jis yra gv ais Eucha- 
Tai Šv. Kryžiaus labdarybės iristijoje savo Kūnu ir Krau
nasi ja, užlaikoma Katalikų Iju ir visa Dievybe. Ir nereika- 
aukomis. Čia daugumas gauna dingą atkartoti duonų padau- 
nakvyn^. pinigą ir drabužį; ginimo stebuklo, kuriuoju Jė- 
kartais gauna ir darbo. Ne vie žus Kristus suteikė Pirmutinę 
nas lietuvių varguolis ar var- Kohiuniją savo n okytiniarns 
ginga šeimyna gavo iš čia pas- ir pasauliui. Virš XJX amžių 
pirtį, pašelpą. (praslinko nuo Didžiojo Ket-

Tai nedarbės reginys Chica-! virtadienio Paskutinės Vaka-

i . n. u

#os milžino miesto vienoj tik 
dalyj. Negeriau ir State vir
vėje, pažvelgus nuo Ifarrisono

rienės, kurioje duona virto 
Viešpaties Jėzaus Kūnu, o vy
nas Jo Švenčiausiuoju Krau-

gatvės iki Vienuoliktai. Kito-jju. Toje Vakarienėje Išgany
si* miesto dalyse matai tą pa- .tojas įvykdino Švč. Sakramen- 
tį. i to Įstatymą. Ir -Bažnyčios

Žvelgiant į tą bedarbių mi-(Aukuro Švč. Sakramente rei-' 
nią — išalkusią, nualpusią, kalinga ieškoti vidaus ir dva- 
ištrokšusią, liguistą ir lau-^ios ramybės.
kiančią geresnio rytojaus, at- - Tikintysis žino tą; svyruo- 
rodo iškrikusi minia be vado, paabejos; atsimetėlis pasi- 
palikta lyg avys be piemens, tyčios. Tačiau, jeigu imsime 
K'Įir- ne-kur gatvės kertėj pa-,Patį gyvenimą, matysime prie- 
sirodo rėksnys, pasistiebęs žastį — delko šiose dienose gi- 
ant statynės ir garsiai be- mė toji nedarbės pasiauba,

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

C1IICAGO, 1LL

Telefonais Roosevelt 7791

Hitt and Runn — Bull Pulls Off & Little Forgery būt He's Desperate, Von Know!
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Buy gloves with whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. ui 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 
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draugas Trečiadienis, Liepos 22, 1931

Gilesnė Gyvenimo Vaga. kuino, tai pirmoje eilėje rei
kia pažadinti vyrą religišku
mą ir vyrus patraukti Į našu

LIETUVIAI AMERIKOJE
eucharistinį darbą.

Taip pat svarbu prisiminti
ir tai, kad Kristus yra ypa
tingu būdu vargšą globėjas ir 
tėvas, taigi reikia supranta
mu ir apčiuopiamu būdu pa
lodyti vargšams ir apleis-

Sudundėjo juoda Lietuvos i Amžinasis Dievas gyvena 
žemelė, suaidėjo jos žalios gi-J visame; visa gyvena Jo gyve
nos ir mėlyni šilai, padangė- niniu ir veikia Jo veikimu. Ku
lnis nuskrido j Aukščiausiąjį eharistinis Kristus ateina į 
tvirtai tikinčio kataliko lietu- kiekvieną pastogę, net j labiau 
vio jautri giesmė, karšta ma!-'siai paniekinta, apleista ir už
dą. Kas sukėlė ir pašaukė mi i mirštą širdį, taigi ir eucharis-
nią minias.' Ką jos pasiryžo tinimu darbui turėtu nebūti tiems ją issigelbejimo sultinį 
ir kur skuba,' Ar svarbiausius nieko nepiipiusta nieko uešven ištiesti ranką jiems pagelia 
dienos ir gyvenimo klausimus ta, nieko nereikšminga ir nie-jti. Eucharistiniu darbu oaro- 
apsvarstyti ir išspręsti, ar j ko negalima. Šio viso akyvai//ma krikščioniška labdarybe tu 
narsą karo žygį, ar į jaukią, doje, kaip daug kataliką derli- ii pažymėli, kad Kristus gyve- 
malonią ir gausią puotą jas štunias turėtu pralenkti it.ka-ina ir veikia Jį myliįvią sielą 
pakvietė galingas ir mylimas tuliku; turėtą pranykti viso-^rankomis ir širdimis, 
globėjas, valdovas ir tėvas?— kios nesantaikos iš kataliku toliai pradėtas eucbaristi- 
Katalikų Bažnyčios tarno --- šeimyną; kilni meilė turėtą jos (Šv. Sakramento) garbi- 
kunigo kukliu balsu kvietė viešpatauti katalikiškoje vi- nimas Prancūzijoje stipriai 
mus žmonijos globėjas ir tė- suoinenėje; puikiai turėtą klės 'pradeda gaivinti tikėjimą ii 
vas, karalių karalius — Ku- tėti katalikiškos organizaci- stiprinti dorą toje salyje. Nė-

įvairiems darbams atlikti. To
dėl į naujokavinią šįmet te- 

_ priimtas labai mažas skaičius
įtuomi malonus mums lietu- kandidatų. įstojusieji j naujo
komis, kad Ui visi įauuikai-ika'“my yra šie asmenys:
!'ūai yra lietuviai, besiruoŠian- |»etras Balinskas, šv. Kry-

| . . d'1ji į dvasini luomą ir ža- parapijos, Alt. Carinei,
Kiekvienoje vienuolijoje kas, jautieji švioe-nę ateitį !ietu-Jpa

metai, paprastai vanos metu, jviams Amerikoje. i . . u- • v i.,h,
• - . | ..... _ ,J Antanas .Meilinus, Nekaltolivvkstn dideles iškilmes — i
f.i nariju vienuolijos nariu „fi 15 ,L * '•vto »v>k(' nauju ' Prasidėjimo par., Chicago, III. 
ėmimas: jaunuoliu stojimus j!i’u,hlh,tt*y priėmimas į naujo- Juozas Augimas, šv. Kazi- 
eaujokavimą ir baigusiu nau-Įkavi"‘^ Kadangi šįmet įvyko .»>iero par., \Voreester, Mass. 
jokavimą Įžadą priėmimas ar-i<lauM' permainą vienuolijoje, ‘Juozas Gudanavicius, sv. 
ha profesija. Panašiai ivvko (•'įgijus naujus namus antra jai ^azi’iiifio par., Moicestei, 

lo-lG liepos m. dienomis rie- ko.egijai, tai ii vienuolyne " ’
vą Marijoną Vienuolyne, Ma- darias turėjo būti kiek siau-'^' 
rian llills, Ik. lasai Įvykis rimtimis, kad ištektu žmonių

MARIAN H1LLS, ILL.
Iškilmės.

Vincas Parulis, šv. Kazimie%
ro par., Worcestt*r, Mass. 

i Albinas Versiackas, šv.I
Juozapo par., Louell, Mass. 

Didesės vienuolijos iškilmės
'arba profesija įvyko ryte 16 
|d. dalyvaujant daugeliui šve
ičiu iš Cbieagos miesto ir iš 
toliau. Profesijos iškilmėse 

Ipii inininkavo patsai plovinei- 
Ijolas gerb. kun. F. Kudirka, 

(Tąsa ant 5 pusi.)

ra abejonės, kad taip pat gra 
žiu tikėjimu ir dorove papuoš-

cliaristinis Kristus dalyvauti jos. Širdyse gyvenančio Kris- 
eueliaristiniuose kongresuose, taus padedamas, krikščionis 
įvykusiuose atskirose Lietu-'darbininkas, amatninkas bei įtą eucharistinių darbą ir ją 
vos vyskupijose. Eucharistinis ūkininkas kas/kartą turėtų jvaisiu turėsime mūsą šalelėje, 
Kristus sukėlė ir pašaukė mi- tobulinti savo darbą, pagerinti į ką pirmi žingsniai jau pada- 
nią minias ir jos, nebodamos jo būdą. Visuomenės darbuoto- ryti ir varoma nauja gili vaga. 
kelionės išlaidą, nepatogumą, jas arba valdininkas turėtų di- Tai yra geriausias pasauliniu 
vargo, dešimtis bei šimtus ki- džiausiu uolumu eiti savo pa- ■eucharistiniu kongresą penkių 
lometrų pėsti, važiuoti skubo- reigas, turėti didžių toli šie- dešimčių metu sukaktuvių pa 
jo pagarbinti Eucharistinį kiančių sumanymų, daug tau- 
Kristų, atsigaivinti Jo Kūnu tos meilės ir gerai pažinti savo 
ir Krauju — Švenčiausiuoju silpnumus bei klaidas.
Sakramentu. Religinės nuo-

įmnejinias. “M. L.”

ŠV. MIŠIŲ AUKA.
Iškilmingai šventę eucharis-

taikos pagautoje visuomenėje, tinius kongresus, neabejodami, Tai vardas knygutės, kuri 
kurios veiduose spindi papras- turime jausti, i kad Suvalkijos tik išėjo įš spaudos. Apie tą 
tumas su dideliu susikaupimu, saitas išdidumas, Žemaitijos knygutę vienas žmogus taip 
linksmumas su atgai’os įim- sustingęs užsispyrimas, Kaiše- , vąšo kun. Juozui Jusevičiui: 
tumu, eucharistiniuose kon- dori jos įr Kauni jos paprastas “Gavau jūsų knygutę apie šv 
gresuose matėme gausingus nuolankumas, Aukštaitijos p!a ’
būrius; religingu niariampolie- tus kilnaširdumas susijungs ir 
įčią Vilkavišky, kantrių rietą- susilies j vieną uolų, gyvą eu- 
viečių Telšiuose, judrių mar- , eharistinį darbą, kuris pras- 
gaspalvių kernaviečių Kaiše- kins ir atneš Bažnyčiai ir Tė-|u 
doryse, patvarių Pakuršės,Vynei skaistų rytojų. Mylin- 
joniškieeių Šiauliuose. j tiems Dievą visa išeina į gerą.

Gyvų žmonių pasauliui te-! Būdami nuoseklūs, negali- 

turi reikšmės tik gyvenimas, me praleisti be dėmesio tų 
O šito gyvenimo turinys kaip dalykų, kuriuos reikia staty- 
tik ir yra sekimas Eucharis-,ti pirmoje eilėje. Ilgose eu- 
tiniu Išganytoju, nes Jis yra į charistinių kongresų procesi-

Mišias. Labai malonu jų 
skaityti. Prisiųskite dar 10. 
Duosiu kitiems dovanų.”

Kita moteriškė taip rašo: 
(“Apturėjau 3 knygutes apie 
šv. Mišias, kurios man labai 
patinka.”

Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama 
apie svarbiausia mūsų tikėji
mo tiesa — Šv. Mišių auka.

Šių knygučių galima gauti 
kiek tik nori ir labai pigiai 
“Drauge” 2334 So. Oakley

“amžinas gyvenimas”. Kris-1 jų eilėse matėme vaikų, jau
tus pasakė: “Aš esu gyveni- nuolių, moterų organizuotų ir 
mo duona... Kas valgo mano neorganizuotų, tačiau nelabai 
kūną ir geria mano kraują tas gausingai dalyvavo vyrų. Ka- 
turi amžinąjį gyvenimą, ir aš dangi religija yra ypatingai Avė., arba pas kun. J. Jusevi-
prikelsiu jį paskutinėje dieno- vyrų reikalas ir eucharistinis Aių, Šv. Kryžiaus Ligoninėje 
je... Kas valgo mano kūną ir/darbas reikalauja daug vyriš-j27OO W. 69 St., Chicago, Ilk
geria mano kraują, tais pasi- į _________________ ________________ ___ .___
lieka manyje ir aš jame”.1
Kristų garbindami, Jo valią 1 
pildydami katalikai ima Kris-į 
tų Švenčiausiame Sakramen
te, kaipo gyvenimo duoną — : 
tikrą amžinojo gyvenimo lai
dą; ima Kristų Švenčiausiame ( 
Sakramente, kaipo stiprybės 1 
šydą kovoje su pasaulio piktu 
ir melu, kaipo meilės ir vieny-. 
bės ženklą save gaivinti, ge
rus darbus daryti. , •

Kristus gyvendamas ant že-: 
mės mokė žmones, ramino jų 
sielvartus, gydė ligas; Jis pc-. 
rėjo žemę gerą darydamas. 
Dabar Viešptas eina per pa
saulį, vėl mokydamas ir vėl 
gydydamas darbu sielų, ku
rios Jį priima Šv. Komunijoj. 
Taigi šitą sielų gyvenimas tu
ri būti Kristaus gyvenimas ir 
jų darbas — Kristaus darbas. 
Eucharistiniu darbu turi pa
sipuošti gyvenimas ir tokio 
darbo vaisiais atsinaujinti že-' 
mės veidas. Kilnus, pusiauko- ’ 
jąs darbas vrn vienintelis tik
ras eucharistinio judėjimo žen 
klas. Eucharistinis darbas yra 
drąsus, patvarus, visose gy-j 
veninio srityse, nežinąs nuo
vargio, nežinąs savimeilės, ne- 
pasitluodąs “mados skoniui".

Telefonas Cicero 2738

Mary’s Beauty Shop
Persikėlė iš 1446 S. 49 Ct., I

5022 W. 16th St., Cicero, III.
MARCEL & FINGER WAVE

Paned., JLJtarn. ir Ser............. 50c
Ketv., Prtn. ir Sub................. 75c
Permanents.......... $4.50 ir $6.00
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Knygos
.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS Iii TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

-400 puslapių kaina ........................................................... $2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina .......................................... $1.50
BEDIEVIU INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIV1MAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
Š\ENČ. ŠIRDIES MENUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 

LMARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku
tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.

Zajančkauskas kaina ....................................................... 15c.
ižE.MĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. 

L C. kaina................................................................................ 10c.
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINES, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELL1S, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ......................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 

kaina ......................................................................................... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 

kaina ........................................................................................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina.................................................................... 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 

Pranas Jakštas, kaina........................................................... 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ............................................................ $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina............................................................ 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina............80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina....................... .................................................... 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.......................40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina ........................................................................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

Pirkite
DABAR
Sutaupysite daug pinigų 

per šį pardavimą prieš 
radio pikniką, kuris bus 
August 2, Birutės darže.

Steinite kombinacija $250 
vertės už ....

Majestic, $189 vertės 
už ....................

Radio su viktrola kombi
nacija už .... $30

Gražus radio 7 tūbų

$49uz

Radio 7 tūbų už 

3 šmotų parlor setas

už...........  $49
Elektrinis refrigiratorius

už ....................

Kimball mažai vartoti 
pianai ...........

Lengvus Išmokėjimai
KLAUSYKITE RADIO 

PROGRAMŲ:

Nedaliomis iš WCFL nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais iš WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

Jos. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAB 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pae

ilktit specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jutas ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno idegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugeli* 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jutus 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Katilo — Scopo — Raggl. 
X-Kay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktenologlSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
yua gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš unis taip kaip buvo 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ligų skal
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenė justą, įsi
kerojusią. chronišką ligą, kuri ne
pasidavė uet gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėiioklt neatėję pas 
mano.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Kūmas 1019

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Oflro Valandor* Nuo 10 ryto iki 
1 pc piet. Vakarais nuo S iki 7 
Nedėliomia nuo 10 ryto iki 1

po plst

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. IVashington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarius: Vtarn., Ketv., ir Subatoi 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayetto 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN k
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St Rm. 2117

Telephone Kandolph 0727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 6090 

Name: 8 Iki • ryte Tel. Repub. HM

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nu-o 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVfi. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 8 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredasj

A, A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street * 

loom 1701 Tel. Kandolph 03(1
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 0682 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

BILLY^S UNCLE

t
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LIETUVIAI AMERIKOJE tarnaudami svečiams. Fonus

MARIAN HILLS, ILL.

(Tąsa iš 4 pusi.)
M. I. C. Iškilmingas Mišias 
atlaikė kun. J. Navickas, kole
gijos direktorius, asistuojant 
kun. M. Urbanavičiui, M. I. 
C. ir kler. A. Jeskevičiui, M.' 
I. C.

Pirmuosius 
sekanti jaunuoliai:

padovanota tyrais deimantais 
nusagstyta žvaigždė kaipo žeu
klas dėkingumo už savo darb
štumu Lietuvių gerovei. Ponas 
A. Jonča be atvangos dar
buojasi savo brolių lietuvių 
gerovei, stengdamasis suma
žinti taksų jungų ir įgydamas 
politinių vietų lietuviams. P. 
A. Jonča yra ne tik žymus po-

1>ričiu<į Įlitikas, bet ir biznio žmogus— 
pirmininkas Oil Products Com

Petras Malinauskas, ŠŠ. Pe- ipany of Maywood. O Visų la
tro ir Pauliaus par., Sugar !biaugiai gerag katalikas.
Notck, Pa.

Petras FPSfcauskas, šv. Pet-

A. Yonczis, Jr., ir p. P. P. 
Gaddy; Panelės A. Yonczis, 
M. Kazlauskas, Blanclie Asu- 
navičius, Alena Kissel ir A.
Gaddy taipgi prisidėjo tai

Chicagiečių pripotkai.
Po sakomų vestuvių p. 

Mondeika su savo šeimyna ir 
svečiais išvažiavo į Crooked 
l^ike žuvelių gaudyti. Kiek 
teko pastebėti, šį metų, nors

DAKTARAI:

prie paties programo, tai ren- nepagavo tiek žuvų, kaip ki
gimė vakaro.

Panelė A. Skiriulė iš Cicero,
tais metais, bet turėjo ir di
delę valau su čerepokais. Vie-

žymi pianistė, paskambino ant j na čerepokų ištraukė tokį, kad 
piano, p. A. V. padainavo pasižabojus galėjai raitas joti.

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredoinis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayėtte 7337 ' Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. J, J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 \\’EST 63 STREET 
Kertė So. VVesteru Avcnue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Cunal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nodėlioj pagal susitarimų.

dainelių, kurių vienų' dedika
vo vakaro svečiui.

Vakaras sėkmingiausiai pa
vyko ir visi — daugiau kaip 
200 žmonių, kurie vos-ne-vos 
svetainėj tilpę, išsiskirstė su

Būdamas pirmininku lietu- gražiausiais įspūdžiais.
vių politinio kliubo Melrose

ro parapijos, So. Boston, Mass. parko, jis labai žymų vaidme-
Vincas Sabas, Šv. Petro pa

rapijos, So. Boston, Mass.
nį vaidino skatinime lietuvių 

piliečių prie supratimo ir
Antanas Tutkus, Šv. Petro prisilaikymo p olitinų princi- 

parapijos, So Boston, Mass. pų ir dėsnių. Tai yra reikšmin-
Autanas Sandys, šv. Kry- Sas dalykas, kuris ateityje tu 

žiaus par., Mt. Carinei, Pa. r®s pakelti Amerikos lietu-
Andrius Vilkišius, šv. Juo- vius i SalinS» politUcojo. j

Galima sakyti, kad tai buvo 
vakaras, kuriam dalyvavo vi
si Melrose parko lietuviai, pa
gerbdami savo veikėjų ir niies 
telio Trustee, p. A. Jončų.

Linkime jam da ilgus metus 
darbuotis mūsų tarpe.

J. S. & L. G.

“Kad ir gazolino netekčiau, • 
tai visgi bėdos nebūtų’’, pasa
kė p. Mondeika. “Automobilių 
prijungčiau prie čerepoko ir 
parvažuoeiau į CSicugų.” 

Ciceros solistė taip pat ge-.
ra žuvininke. Aš pats mačiau,
kati daug žuvų sugavo — 
samčiu iš puodo.

Mažjašus.

PADĖKA.

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rtz. Tel. Boul. 5914
Tel. Lafayette 6798

su

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. 

Ncdėlioj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro 

Ncdėlioj susitarus

Tel. Canal #764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTKTRIKAS

3262

DR. A. J. J AVŪIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutarti-

Telefonas •Grovehlll

DR. A. G. RAKAUSKAS Tel.

zapo par., Lowell, Mass.
Juozas Kuprevičius, šv. Ka

zimielo par., Providence, R. I.
Antanas Kacevičius, šv. Ka

zimiero par., Providence, R. L 
Benediktas Sacevičius, šv.

Jurgio par., Chicago, 111. 
Antanas Mažukna, šv. Ka

zimiero par., AVorcester, Mass. 
Povvlas Žolynas, Aušros

Vartų par., Chicago, 111. 
Stasys Vaičaitis, šv. -Juoze

lio par., Malianoy City, Pa.

Per nenuilstamų darbuotę 
pono P. F. Metriko, vakaras 
kuogeriausiai pavyko. Savo 
apsukrumu ir gražia kalba jis 
kėlė gerų ūpų žmonių — da
lyvių tarpe. P. P. F. Metrik y- 
ra vienas jaunų biznierių 
šiam miestely, turi labai dide

GRANO RAPIOS, MICH.
Šaunios vestuvės.

Kun. J. J. čepukaičiui.
Viena malonių iš Kanados ir 

rytų ! J. A. V. kelionės parsi
vežtų įspūdžių, tai kun. Čepu- 
kaičio vaišingumas. Jis mums 
nei giminė, nei prieš tai turė
ta su juomi pažinties. Tačiau, •

Liepos 11 d., 9 vai. ryto per jo priėmimas, asmeniškas pa-*Tei

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
ryrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 3 vai. vakaro

Nedėliomis ir sereuomla tik 
tikai n o susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

šventas mišias Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje vietinis klę-

tarnaviinas ir pašventimas ke
letu valandų apiobti l’hila-i

Hemlock 8700

Rez. Tel. I’rospect 0610

bonas kun. J. Lipkus surišo delphijos apylinkes liksis gra 
žiausia atmintim. Todėl, tam 
kilniam klebonui, šiuomi, var-

lę įtekmę taip jaunimo, taip moterystės ryšiu panelę Std 
ii senesnių žmonių tarpe, taip Jų Naudžiutę ir Andrevv LAns- 
kad savo nuopelnais yra vie-kį.
nas įžymiausių žmonių šios) Altorius buvo išrėdytas pal- 
kolonijos. Būdamas vakaro i mom ir kvepineiom gėlėm, 
vedėju, “Toast Master” pa- Varg. A. Mondeika, kuris

Albinas Juodka, šv. Pranciš- jsakė jaudinančių kalba garbės 
kaus par., Lawrence, Mass. j svečio garbei, išdėstydamas

Šios iškilmės teikia džiaugs- «i° nuveiktus darbus.
nio ne tiktai jaunuolių tėvams, Daktaras A. Račkus ir kiti
-giminėms, vienuolijos vadovy taipgi pasakė labai gražias 
bei, bet ir visiems lietuviam'; kalbas. .., ; •
katalikams, kuriems rupi npi- Del svarbių priežasčių gerb? 
su tautinis ir tikybinis stovis šimutis, “Draugo” redak- 
Amerikoje. ' toriu8> ir 8erb- F- Mast, visų

M žinomas assistant State’s At 
____________ torney negalėjo atvykti.

MELROSE PARK, ILL Ponia A. Švilpauskienė, 
uoli ir garsi veikėja netik Mel 
rose Parke, bet daugely ko
lonijų pagyrė p. A. Jončos 
darbuotę. Jos buvo geriausia

atvyko iš Cicero, III.. Marcelė 
Kutaitė, Ciceros solistė, ir J. 
Brazaitis, West Side varg. sa
vo maloniais balsais visus ža
vėjo.

Po mišių jaunavedžiai savo 
svečius priėmė Šv. Petro ir 
Povilo salėj. Jauniesiems daug 
linkėjimų sudėjo tėvai, gimi
nės ir svečiai: A. Mondeika ir 
J. Brazaitis.

Linksmintasi iki vėlam va
karui. Muzika buvo gera.

du mano mamytės ir p-lės Bro! 
nes Malelytės, o taipgi nuo 
savęs, reiškiu tikrų dėkingu
mų ir pagarbų.

(Pasirašo)
Cirilius Rakauskas,

V aukegan, III.

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kcdzic 
Rez. 6622 So. Whippie 

i Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Kct.

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK

KELIONĖPO EUROPĄ.
Šimtai lietuvių šiemet vyks 

aplankyti Lietuvų. Keliautojai

Veikėjo pagerbimas.
(Suvėlinta).

Įžymiausias įvykis liętuvių ir įdomiausia moterų kalbėto

Antrų dienų jaunavedžiai iš- 
vvko i “Honevmoon”. .

politinių organizacijų istorijo
je, tai bankietas šios kolonijoj
Lietuvių ir “Proviso Lith-
uanian Political Club” p. An
tano Jončos garbei gegužės 17 
dienų, Melrose Park Coinmu- 
nity Hali.

Didžiausias garbės ženklas, 
koki būtų galima suteikti poli-

jų. kalba visam • susirinkime. 
Deliai nesveikatos, ponia A. 
Jončienė su sūnum Teodoru 
negalėjo dalyvauti vakare, 
tai, kad pareiškus jai užuojau 
tos įteikta jai gėlių puokšte, 
kurių priėmė motinos vardu 
jos duktė Viola.

Taipgi prisidėjo prie pro-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Vulandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėliomis pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory C898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Woutworth 300*

DR. A. A. ROTH DR. A. R. McCRADIE
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir Šventadieniais 10-12

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

irurgas perkėlė savo ofisus į
į naujų vietų po num. 4645 S.

A. L. DAVIDONIS, M. D , į Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-

4910 80. MICHIGAN AVENUH 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo'vJI Iki 8 valandai vakarevisu keliu pamatys nematytų i ^7 VvenudumTTketv^nio iTel. Prospect 1930. 
dalykų, įgys naujų įspūdžių,!--------------------------------------- f.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STREET

Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4801 - 14 St. 2924 Washlngton
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 682 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomla
Susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenuo

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 Iki 8 v .v.

mai; 6641 So. Albany Avė., Nedėliomis nuo 10 iki 12 ma

Tas viskas yra labai indomu,ir Įspūdžiai.” Knyga papuo- ofiso Tei. victory «687 
ir malonu. '

Taip yra padaręs gerb.
kun. P. Vaitukaitis, plačiai
žinomas veikėjas. Jo knyga
vadinasi “Kelionė po Europų

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Telefonai dienų tr naktį 
Vlrginia 0036

šta paveikslais. Jų galima gau
ti pas autorių, “Draugo” kny
gyne, arba per “Draugo” age
ntus.

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:

OL Ir Rea TeL Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
OF. S133 8. HALSTED 8TRBTT 
REZ. 6504 8. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vatL. Z-ro Of. 
Va).: 2-6 po plet. Utarn. Ir Subzt 
8-9 vak. šventadieniais pagal sutarti

D E N T I S T AI

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 23nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6229 
Rezidencija: 6628 So. ltlchmond Avė.

Tel. Republic 7868 t
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėltoJ pagal su tarų

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6C69

tikos figūrai, dabartiniam'gramo ir Melrose Parko Lie-Į 
‘Trustei’ p. A. Jončai, buvo (tuvių Jaunuolių Ratelis, pa-

Laldotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1M- 
dlrbystės.

OFISAS
III West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4081

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, Hl. 

Tel. Cicero 6927

DR. VAITUSH, OPT.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR, G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Canal 6222

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

U r'
Musų patarnavimas 

visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karitj. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų regys- 
tp Ir tolimų regystų.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

I Valandos nuo 10 ryto iki
kure. Nedėliomis susitarus.

I va-

EZERSKI
S. M. SKUDAS

DR, 6,1. BLOŽIS Rez. Tel. Midway 5512
-

DENTISTAS 

2201 ĮVEST 22nd STREET
(Kumpas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7(91

DR. A, P. KAZLAUSKIS

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Pagedėliais 

Ir Ketvergats vakare

DR. CHARLES SEGAL i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 

| patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 So. Marshfiold Avenue 
Tel. Boulevard 9277

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel Roosevelt 76 82

I. J. Z O L P

. F. EUDEIKIS Si CO. A. PETKUS ORABORIUI IR IJUDOTUVIŲ 
▼BDftJAS

KREIVA8 AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys SI įtaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakars

Perkėlė savo ofisų po numeris 

4729 SO. ASHLAND AVK. '
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.

Tel. Boulevard 7589 Telo. Cicero 1260 X-Kay

ryto nuo 10—12 nuo 2- 
pietų: 7—8:30 vakure 
Nedėliomis 10 iki 12

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECLVLISTAS

DR. GUSSEN
Telef. Midway 2880

JŪSŲ ORABORIAI 
Didysis Ofisas

4605-07 South Herniitage Avcnuc
Telefonai. YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. T&lman Avė. 
Tel. Virginla 1290 

Yards 1138 
Chicago, Hl.

1650 We»t 46th St.
Kampa* «tb tr Paulina Bta. 

Tel. Boulevard 1202 . 8411 I
Nuliūdimo valandoje kreipkitės |

prie manta patarnausiu slmpatli- i 
kai, mandagiai. gerai Ir pigiau
negu kitur Koplyčia 4al tarmanų 
dykai.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandose nuo 10—4; nuo 6—8 
N adei lomia: nuo 10 iki 12.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 0 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredoinis ansllaru*

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

Vai.:

OR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 KAST llllh STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazaa, X-Ray, ate.

VAK;,

DR, MAURICE KAHN
Gydytojas , ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVJ&
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po platų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
N«del. nuo 10 Iki 13 dienų
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DRAUGAS Trečiadienis, Liepos 22, 1931

C H I C A G O J E JAU VISKAS PRIRENGTA.

WEST SIDE ŽINIOS.

Iš Sidabrinio Aušros Vartų
Parapijos Jubilėjaus Ren
gimo Komisijos Darbų.

Aušros Vartų parapijos Si
dabrinio Jubilėjaus Komisijos 
posėdis įvyko liepos 16 d., pa
rapijos salėje.

Jubiliejaus Rengimo Komi
sijų, kaip žinoma, sudaro vi
sų Aušros Vartų parapijų dr- 
jų rinkti atstovai, iš kurių yra 
išrinkta valdyba: V. Duoba — 
pirm., Ig. Kryževičius — vice- 
pirm., Ig. Sakalas — rašt., P.
Šliogeris — fin. rašt., ir J.
Krotkus — iždininkas. Be to, 
išrinkta įvairios komisijos, k. 
a. bankieto, programo, publi
kacijos ir kitos.

Šiame komisijo
me dalyvavo visa komisijos 
valdyba ir gerb. kun. Andriu
šis — klebono kun. Draugelio 
atstovas. Iš draugijų dalyva
vo šie atstovai: D. Gasparkie- 
nė — Aušros Vartų moterų ir, 
merginų; M. Stankelis ir Ig. j 
Pranokus — Šv. Kazimiero 
vyrų ir moterų; Aitutienė —
Moterų Sąjungos 55 kp.; M. į _________ j ----- —------
Mikšienė — L. R. K. S. 100j Aušros Vartų par. Rūtos* Plačiai žinomas visoje Chi- 
kp.; E. Pocienė — Šv. Onos; daržas greitai pagarsėjo ir dr- cag°.ie biznierius ir visuome- 
V. Mikšis — Blaivininkų kp.; jos viena už kitų nori tų dar- ngs veikėjas p. R. Andreliu- 
A. Peldžius, A. Grybas ir J. žų gauti pramogėlėms. -nas
Šiaulienė

Šeimininkės — sųjungietės 
jau darančios planus šauniai 
jubilėjaus vakarienei, rugsėjo 
20 d., Meldaždo salėj. Kitos 
ruošia salės papuošimus.

Programon kviesti įžymius 
vietos ir kitų Chicagos lietu
vių kolonijų veikėjus, taipgi 
vietos svetimtaučius veikėjus 
politikus.

Žadėtoms dovanoms iš biz
nierių surinkti įgaliota p. Pa

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
par. piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį liepos 26 d. Vytau 
to Parke. Dideliam piknikui 
jau viskas rūpestingai pri
rengta. Gera muzika pasam
dyta, visi pikniko bizniai su- 
plenuoti, geri darbininkai ir

Gaisrai ir kitokie nelaimingi
atsitikimai.

Gurelių km. (Vaškų valsč.) 
griaustinis sudegino pil. Mal
dučio Vinco klojimų in jaujų.
Trobesiai buvo apdrausti. Nuo 

uolios’ darbininkės jau nuskir- h,oliai siekia «K « lakstančių
tos prie darbų. Kaip pats J. litų.

---- «----
valsč.) birželio 22 dn. nusau
sinimo kanale rastas prigėręs 
pil. Medžijinas Jurgis, 27 met. 
amžiaus iš to paties kaimo.

Fisaičių km. (Kaltinėnų 
valsč.) sudegė pil. Ant. Rui-

M. pralotas Krušas taip ir jo Kubiliūnų km. (Grinkiškio Ibio medinis svirnas 300 lt
pagelbininkai prižiūri, kad ten birželio mėn. 22 dn. naktį
nieko netruktų. Parapijonai nudegė pil. Kuprio Juozo klo-

bijonaitis. Kitų dovanų gauti tariasi skaitlingai atsilankyti, 8Pada^y^a a
Peldžius Šlioseri” Saka kad smagiai praleisti dienelę P ’ sumai> ° klojimas
reidzius, Šliogeris, Saka- « - v buvo apdraustas tik 2500 lt.

Įas. ir kad parapijai pelno pada
ryti. Rap.Padirbdinti atminčiai ženk-; 

lėlių. Tuo reikalu apsiėmė- 
prasidarbuoti kun. Andriušis' UR, 
ir Kryževičius. j

Kitas Jubilėjaus Komisijos I —»---------
sus-mas nutarta šaukti už' Dr. Vaitush, akių gydytojas

VAITUSH IŠVAŽIAVO 
ATOSTOGOMS.

Į sumai. Gaisro priežastis neži
noma.

Mockabūdžio km. (Keturvala 
kių valsč.) sudegė pil. Utaros 
Pijaus kluonas ir tvartas už 
14,900 lt., du arkliai, 22 avys,

PROHIB1CIJOS AUKOS

KANSAS CITY, Mo., liepos 
21. — Federaliniai prohibici- 
jos agentai bendrai su polici
ja puolė slaptų svaigiųjų gė
rynių sandelį. Sandelio savi
ninkas nušautas ir 5 asmenys 
sužeista.

Tarpe pašautų yra du agen 
tu, vienas poliemonas ir du 
pašaliniu vyru.

/ \

' R. ANDREUUNAS '
(Marųuetle Jrwelry & Ratilo)
Pirkusieji pus mus už $5 ar dau- 

flftu bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III.

Tel.
Hemlock 8380

* Z

12 kiaulių ir įvairių ūkio pa-
. i j i -x • dargų už 8,000 lt. Trobesiai ans susirinki- d., 8 vai. vakare, parapijos sa- ^and avė. vakar išvažiavo į . p

, ’ „............................................ ’ a T. . . , , drausti nebuvo.1x4 ___!_____ I .įohivn ir ton TYidTin Ii n lt_

dviejų savaičių, t. y. liepos 30 kuris turi ofisų 4712 So. Asli-

vertės ir jame buvę daiktai nž 
1620 lt. Be to, apdegė 200 lt. 
sumai banknotų ir 400 lt. vek
selis. Gaisro priežastis labai 
keista. Pradėjo degti iš užra
kinto svirno vidaus.

Ties Pagrindžių kaimu (4 ki 
lometrai nuo Rokiškio) Vilių 
kaimo (Panemunėlio valsč.) 
ūkininkui Domui Kubiliui per
važiuojant geležinkelio linijų, 
tuo laiku ėjęs greitasis trau
kinys užkliudė

BERLYNAS, liepos 21. — 
Vokiečiai nepaprastu susido
mėjimu skaitė anų dienų iš 
Paryžiaus paskelbtų oficialinį 
pranešimų, kada ten viešėjo 
kanclieris Bruening.

Francijos vyriausybė pra
nešė, jog tarp Francijos ir

VOKIEČIAI NUSISTATĘ 
PRIEŠ FRANCIJĄ

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

lėj. Visi draugijų atstovai pra- Lietuvą ir ten mano sau link- 
šomi įsidėmėti ir alei vieno smai praleisti vasaros atosto-1
susirinkti. ------ x-------- . , . .

Susiną baigė kun. Andriu- Berlyną, Paryžių ir kitus žy- vls”ua ’ 00 ' rob®slai
meiliuosius Europos miestus. apdraustl Vals‘- apdraudimo 
Laimingos kelionės. įstaigoje. Spėjama, kad kas

Vilkininkų km. (Stakliškių

Vokietijos 60 metų nuolatinių 
važiuojančio nesutikimų kirvelis jau esąs 

veržimų ir tėškė į šalį. Kubilius pakastas ir tarp abiejų vals- 
užmuštas vietoje. Sužeista ku- tybių iškeliamas naujas nuo

gas Taimri mano aDlankvti ivL) sude£ė PiL Alekso ir kluo melė ir prie šono bėgęs kuine- širdus draugingumas

šis malda.
Koresp.

VISI PAMĖGO NAUJĄ 
DARŽĄ.

NAUJANYBĖS ANDRELIU 
! NO STORE.

nors padegė. 
Vazgutų km. (Čekiškės

KAS GALI PATVARKYTI APVOGĖ BRANGENYBIŲ 
MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ KRAUTUVĘ

COOK APSKRITY? ----------

liukas. Kubiliaus lavonas nuo Vokiečiai pašiepia tų pra- 
įvykio vietos traukinio nu-' nešimų. Vadina veidmainišku, 
vilktas dar 73 metrus. Kaip Nes šiandieniniai vokiečių va- 
užmuštasis pateko po trauki- rSai tai Francijos padariniai, 
niu niekas nematė. ' Ilgus metus po karo štai
__________________________Vokietija be atodairos smau

giama. Pagaliau dar verčiama

. ... “Better Government Asso-
.. u-u.T? “ aUkS™’ ciation” paskelbė atvirų laiS-

M. K. Rėmėjų 19, Pereitų sekmadienį tame dar d«kt, krautuvę po num. 2650 . Cook apskrities m-_
Kp.; m. stankelis — L. V. 24 že turėjo pramogų Apaštalys- 'V. 63 St. visada rūpinasi negio <<grand jury„ gi _ 
kp., A. Radzevičia — Maldos tės Maldos dr-ja. Viskas ėjo papildyti savo krautuvę nau- nizacija reikalauja, kad mokes- 
Apaštalystės; O. Judikienė — labai gerai, kol smarkus lietus jausiais dalykai iš savo biznio 1 mokėjimą niekas kitas ne_ 
Tretininkių dr-jos. Kitų drau-!neužėjo. Dr-ja gryno pelno pa- srities. Jisai taiso ir parduo-1 gali patvarkyti> kalp tik «<gra_ 
gijų, k. a. Aušros Vartų vyru darė $50. Jei ne lietus, tai būt da laikrodžius. Todėl pas jį nd jury„ kadangi neį ^go. 

ir moterų, Altorių Puošimo,, buvę padaryta nemažiau, kaip visada yra geras pasirinki-> riai< nei ’taip vadinamas pa- 
Parapijos didžiojo choro, šv.' dvigubai. mas visokios rųšies naujausios j tikrinimų “boardas” nepildo
Kazimiero Akad. Rėmėjų, Nė-1 Ateinantį sekmadienį Rūtos mados ir išdirbystės laikro-jj, ymų.
kalto Prasidėjimo Sodalici jos,' darže pramogėlę turės'šv. O-,džiU- Pas jį ta’P-gi randasi'' s asociacija pareiškia, kad 
Lab. Sąjungos 7 kp., Namų nos dr-ja. Rugpj. 2 dienų-no- visokių radio — Zenitb, Ste- 'eįnant įstatymais visi lygiai 
Savininkų, Astros kliubo, Šie'reta rengti pramogų Kolegi- wart Warner ir Crosley ir į- turi mokėti mokesčius, šiandie 
tyno ir Federacijos 3 sky-1 jos naudai. Bet ta diena už- vairių muzikalių instrumentų. ant vienų užkraunamos neat
gaus atstovai nedalyvavo. • leista Apaštalystės Maldos dr-,Turi gausų pasirinkimų žiedų, keliamos mokesčių naštos, gi 

Parapijos įubilėjus vra svar *lab kuri panorėjo dasivarytij Naujausias daiktas^ Kų p. kiti iš to išeina visai lengvai,

aiškiai išsižadėti kai-kurių o- 
kupuotų kraštų, kada prašo- 

Birželio 25 d. nežinomi pi- ma Francijos pagelbos.
ktadariai, įlindę su pritaikin-1 ------------------ ~
tais raktais į Kybartų miesto
gyventojo svetimšalio Eicher- 
to Ilarsto parduotuvę, pavogė 
apie 130 laikrodžių, apie 45
auksinius žiedus, apie 20 pa- Del bekernė ir Luncheonette, $2,- 
sidabrintų portsigarų, 4 Sniū- “J-
rus gintarinių karolių ir kitų gyv. kamb. 6447 n. ciark st. 

daiktų, viso apie 5,600 litų ve
rtės, ir 240 litų pinigų. “R.”

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė 

$4.50 už vežimą.
Yards 5055

siūlo malkų po

9 sav. W. Leghorn viščiukai, 40c. 
Cockerels 50c. 2708 E. 75 St.

Iš atostogų gryžo Illinois 
gubernatorius Emmerson.

bus įvykis. Jo sureugimas ir ,^k^ $190. Todėl Kolegijos n&u- Andreiiunds įvedė į suvo kr«iu- 
įvykdinimas visų sumanymų ■da^ Pram°8a bus spalio 4 d. tuvę, yra tai mašinos kruta-

Asociacija nurodo, kad šia-' 
ndie Cook apskrity yra asme

ne nuo vieno klebono ir Ko- ^v- Pranciškaus dienų. Visos miems paveikslams imti ir ninių savasčių vertės apie 30 
misijos valdybos priklauso. Pa -^u^ros Vartų par. draugijos mašinos krutamiems paveiks- bilionų dolerių ir nekilnoja- 
sirodo, kad draugijų išrinktu v^ena kitos nori pasidar- lains rodyti. P-nas Andreliu- savasčių vertės apie 10 bi- 
atstovų tarpe esama apsilei- ^uoti jubilieniais metais ir pa nas su savo mašina yra nufil- dolerių. Nekilnojamų sa-
dimo. Dėlto, šiuo primenama dary^ parapijos naudai bent mavęs liepos 4 dienos Vyčių Vftsčių savininkai kuone vien? 
draugijoms, ypač jų valdy- P° $100. Dienų. Jisai nufilmuos “Dr- velka mokesčių naštų. Anie ki-
boms, kad jos paragintų savo Ru&PJ- 9 dien$ turės Pikni- augo’’ piknikų busiantį rug-J1 įsisuka vos nykius mokes- 
atstovns lankyti Jubiliejaus keli Aušros Vart\ ir P^čio 30 d. jčlus mokėdami.
Komisijos bendrus posėdžius. Lr-ja, rugpj. 16 d. bus Be to p. Andreliunas savo , Anot atviro laiško, šiandie
Juo daugiau susirinkimuos da anlras Par- piknikas, rugpj. kostomeriams dabar duodu nekilnojamų savasčių savinin-
lyvauja žmonių, tuo daugiau 23 d- Tretininkų dr ja, rugpj. progų dykai nusifotografuoti, kai turi mokėti po 2 dol. 27c.
būna sumanymų, daugiau ga- 39 d' įvyks Draugo pikni- Tas, kuris pirks uz $5 ar už kiekvienų apkainuotų 100
Įima naudingų darbų nuveikti. kas ®^rutgs ~ Cherniausko daungiau bus dykai nufoto- dol. Gi jei “grand jury” prl-

Dėžučių (bankelių) reikalu,'darže- grafuotas. Paveikslo dydis'ir verstų tuos ir kitus ponus vy-
išklausius kom. pranešimo, nu- Rugsėjo 6 d. prasidės para- skaičius prigulės nuo to už kinti įstatymus, už ĮOO dol. 
tarta kad komisija, susižino- P^os didžiulis bazaras. O rug- kiek biznio padarys. vertės savastį mokestis nupul-
jus su klebonu, pradėtų ener- 29 d- — jubiliejinis para-j P-nas Andreliunas užsipelno tų ligi 50 centų.
gingiau dirbti. P^08 balius- paramos, nes jis yra visų gerų

I Bazare pasidarbuoti yra darbų rėmėjas.
Tikietų platinimo komisija man0Ina pirmon eilgn pakvieg

turi padaryti savo posėdį ir ti Aušros Vartų Mot. ir Mer- VYČIŲ CHICAGOS AP8K&I- 
surasti būdus savo sėkmingam dr_^ Vyčius, L. Ukinin-, CIO SUSIRINKIMAS.

Visa betvarkė su mokesčiais 
gludo tame, kad nevykinami 
įstatymai. Gi įstatymai nevy
kinami . politiniais sumetimais.

darbui. iko, Varpo Keistučio dr-jas,
L. Vyčių Chicagos Apskri-Skelbimų į programų rinki- Piliečių klubų ir kitas, 

mo kom. narys p. Pabijonai-! Spalio 4 d., kada įvyks pra-'čio mėnesinis susirinkimas į- 
tis pranešė, kad savo darbą moga kolegijos naudai, yra vyks ateinantį trečiadienį, Be
vedąs prie baigos. Iš vietos dr- pasižadėję pasidarbuoti visi pos (July) 22 d., 8 vai. va-' 
jų, Aušros Vartų v. ir m., ftv. pagal išgalių, o ypatingai A- kare, Dievo Apveizdos parap. 
Kazimiero.v. ir m. draugijos paštalystės Maldos dr-ja. Bus salėje. Visos kuopos būtinai 
ir Labd. Sąjungos Centras jau pakviesti talkon ir iš kitų ko- turi atsiųsti atstovus. Reikės
nutarę pasiskelbti ir įnešti po 
10 dol. Šių dr-jŲ pavyzdį turi 
pasekti visos West Side dr-jos 
ir pasiskelbti programe. Be to, 
kiekviena turi ruošti parapijai 
dovanų su pasveikinimu per 
bankietų.

lonijų Kolegijos rėmėjai.
Daržo Gaspadorius.

svarstyti atstovi} siuntinio į 
Seimų klausimas; reikės rink-

------------------- ti komisija įnešimams. Be to,
REMKITE VISUS B1ZNLB- kviečiami susirinki man Centro 
RIUS IR PROFESIONALUS, Valdybos nariai, spaustuvės

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE**.

boardirektoriai ir kiti.
If. Sakalas, pirui.

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu | dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilna) prirengiame kelionei 
1 Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžlame nuo ugnie* 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai

I Viščiukai —. 8-10-12 savaičių, di
džiųjų veislės Tom Barron 8. C. Bal
tieji Leghom, išauginti dėjimui prieš 
siunčiant. Užsisakjk. Atvirjte prane
šime kainas. Box T. American Cf.lck prašau atsilankyti ir pamatyti nau-
Farm Zeeland, Micb. Jus 1931 NASH automobilius su vė-

j------------------------------------------------------------------- liaualos mados automatiškais jtal-
i Meat Market, senai (steigtas biznis, jymaig, 8port Royal tekiniais ir ki- 
Plglai tuoj perkant, 4948 Chicago Av. taĮ, utobullnlmals. kokius tiktai 

{rengtiI Gas stotis, plov. Ir rryz. jtalryma.1, 
—gera vieta. Pigiai. 1145 Boosevelt Rd.

ų-. j , __, __ Canal 6 556 iRendon geras kambarys, su _________ ________________ (
. . , . ... • Už geriausia pasiūlymą langą už-

Visais patogumais, tinka vie- dangalą Storas. Turim kitą blzn{.

nam ar dviem vaikinam arba A^ke View 9768’ 4008 South* port Avė.
merginom arba ženotai porai.

NASH taip gali 
prieinamas kalnas.

už tokias

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 2082

Minkštų gėrimų Parlorlus su vle- I AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper-
Yra ir telefonas 1 floras 6940 ta Šokiams — Gyv. kamb. prie Cer- .ta’ lietuvis, seniausias Chicagoj, pilių ii luiuiuiius, A iiuiua __ , _ _____ ______ taigyg jU8U namuose. Lafavette
So. Maplewood Avė.

mak Pk. 7731 Ogden avė., Lyons, 
111.

gial taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

BAGDUNAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet >399 

Res. Tel. Ta-«*s 3408

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permnfuojame pianus, 

forničius ir kitokias dalykus.

Parsiduoda trokas su 8 metų veži
mo kontraktu. 1132 W. Harrlson St.

j Saldainių, ice-cream, cigarai, cl- 
garetai, laikraščiai prie Barwyn, Ci
cero ir Oak Park. Pigiai 6200 Roo-

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
sevelt Rd. Oak Park, 111.

Parsiduoda bnčernė, 
vietoj, lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj apylinkėj. Biznis išdirb 
tas per keturis metus. Kaina 
pigi. 1814 West 47 Street

Namų 8tatymo Kontraktorlus
---------- ; ' Statau {vairiausius namus prieinama
geroj r kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6296

D. GRICIUS
REAL ESTATE

Pigiai 6 kamb. plytų bung. arti 
bažnyčių, mokyklų, .gera transp. 
Kreiptis 5117 Milwauke» avė.

GENERALIS KONTRAKTORTUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnasnlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Eųulty naujame 6 kamb. plytų 
bung. $500 greitam pard. 9233 Black-

Musų patarnavimas yra grei ?tone Are- Kr*lptls vtlc >r ned' 
c i. ' Parsiduoda 6 kamb. plytų bung.s, geras ir nebrangus. lotas 67xi25, k. v. mod. $s,9oo, cash

I $1,000, likusi $60 mėn. su nuoi. 
Mes pervežame daiktus iš ir > 10721 Avenue o.

PLATINKITE “DRAUGĄ*’ į kitus miestus. 6 kamb. Kellastone bung. fum. 
stikliniai mieg. porčlal. 2 karų 

————| jjar., brukuota Jėla, nėr asesm., arti 
KiiiiiiniiiiiiNiiiiiiiuiNiiiHiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 1 mokyklų Ir geros transp. 1462 W. 71

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John’J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

61.
Pigiai — res. mod. su inelgosn, 6x3 

kamb., 2 mąud. gar..Celotex insule- 
elj*. $8,200. Sav. lšrazluoj* 5127 No. 
Oak Pk. ava. Newcastle 2621.

Pigiai parduosiu I metų 2 flatų 
namą, 2 karų g*r., 952 N. Central 
avė. Agentų nerelk.

Pulkus 7 kamb. plytų namas, ą- 
žuolo trimas, furn., franc. langlny- 
člos, sodas, uotų darias, paukštiny- 
čla, krūmai. Parduosiu eąulty ir 
kontraktą $2,000, likusi po $60 mėn. 
$6,592 — 2111 No. 75 CL Elmwood 
Park. ,

12 ar 40 ak. su namai* I p. r. 
nuo .Mooreevllle, Gero* išlygos. Sav. i 
Wllbur Jenklns, Mooreevllle, Ind.

Pilone Virgin!* 20C4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 

Republic >488

JOHN YERKES
Plumbtng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JO8F.PH 8HAGZDAR, Sav. 
Elektros rslkmenoa ir flklčle- 

riai. Įvedame elektrą } neonus Ir 
dirbtuvė*
MM 8. Habted 8t. a Angštie




