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Baigias Revoliucija Kuboje
EUROPOS VALSTYBES UŽIMTOS 

NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU
LaVal Atidėlioja Savo Vykimą

Berlynan
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
.NAUJI FABRIKAI LIE
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VOKIETIJOS BANKŲ KRA

CHAS PAVEIKĖ IR KAU
NO BANKUS

KUBIEČIAI METĄ GINK
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GINKLAVIMO KLAUSIMU
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HAVANA, rugp. 16. —
Prezidento Machodo vyriausy
bė skelbia, kad Kubos saloje 
baigiasi nelemtoji revoliucija. 
Sako, revoliucionieriai metą 
ginklus ir gryžtą namo, nes 
nebetekę vyriausiųjų vadų ne
bežino ką veikti.

PARYŽIUS, rugp. 16. —
Kadangi vidurinės Europos 
valstybėse finansinis persilau
žimas Europai pasidarė ne
pavojingas, visos didžiosios 
valstybės šiandie atsisuko Į 
nusiginklavimo klausimą.

J

!

Tarptautinė nusiginklavimo 
Vyriausybės pareiškimu, re-1 konferencija prasidės Genevoj

voliucija jau kaipir sutriuš
kinta ir suimti vadai Pateksią 
i karo teismą.

REVOLIUCIJA VEDAMA

HAVANA, rugp. 16. — 
Nežiūrint kelių revoliucionie
rių vadų suėmimo, Kuboje Te

ateinančiais metais vasario 2 
dieną. Netolimas laikas, tad 
valstybės gyviau ima svarsty
ti šį svarbų klausimą.

Kuone visos valstybės palin 
kusios sumažinti ginklavimą
si. Tik viena Francija yra 
priešinga. Ji pareiškia, jog 
niekas pasauly negali jos už-

voliucija bus vedama, kol ne- • tikrinti, kad ji nebus priešų 
bus pašalintas diktatorius Ma- I puolama. Dėlto, ji jokiu būdu 
cliado, pareiškia revoliucionie i negali mažinti apsiginklavi-
rių vadai.

Dėlto ir kovos nenutraukia
mos visose Kubos dalyse. Žū
va daug revoliucionierių ir ka
reivių.

Machado dar negryžęs iš 
Santa Clara, Jis pareiškia, jog 
revoliucija blanksta. Bet pirm 
visako reikalauja suimti dar 
kelis revoliucionierių vadus.

mo,
Franci jos nusistatymo laiko

si ir lenkai. Mažesniosios val
stybės pasiduoda didžiumos 
nusistatymui. Joms taiką už
tikrina — T. Sąjunga.

TRUKDOMAS LAVAL 
VYKIMAS Į BERLYNĄ

NUBAUSTU LAKŪNU

TOKYO, rugp. 16. — 
rikiečiu lakūnu japonų 
mas nubaudė po 1,025 dolerius 
baudos kiekvieną už neatsi- 
klaustą į Japoniją atskridimą 
ir skrindant krutomųjų vaiz
dų traukimą. Tai Pangborn ir 
Herndon.

PARYŽIUS, rugp. 15. —
Trukdomas Francijos ministe- 
rio pirmininko Lavai vykimas 

Ame- i Berlyną. Pranešta, kad sir- 
teis- ^uliuo^s užsienių ministeris 

Briand. Yra ir kitų kliūčių. 
Tai nesutikimai su Vokietija.

PARVYKSTA SEKRETO
RIUS

Šiame atvaizde dailiai atvaizduojama žemės Ūkio departamento būtų grupė Wa- 
shingtone.

IŠ AMERIKOS TRETININ
KU SUVAŽIAVIMO 

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO, Cal. 
(per paštą). — Šios šalies 
Tretininkų suvažiavimas čia 
prasidėjo rugp. 9 d. pontifika- 
linėmis aukštomis Mišiomis, 
dalyvaujant dviem arkivysku
pam ir vienuolikai vyskupų. 
Mišias laikė Santa Fe arki
vyskupas Daeger, gi pamokslą 
sakė San Francisco arkivys
kupas Hanna.

Tretininkų ir kitų bažnyti
nių draugijų vaikštynės Mar- 
ket gatve tikrai buvo įspū
dingos. Visa ilga gatvė buvo 
nupuošta šalies ir Popežiaus 
vėliavomis ir Tretininkų ve- 

(lukais. Vaikštynėse dalyvavo 
Į ir arkivyskupai su vyskupais.

Pasibaigus šiam milžiniš
kam ėjimui atidarytas suva
žiavimas piliečių auditorijoj.

AMERIKIEČIAI ŠVENTOJO 
TĖVO AUDIENCIJOJE

IŠVYKO INDIEČIAI 
ATSTOVAI

PARYŽIUS, rugp. 15. — f 
į Ameriką išvyko J. Am. Vals
tybių Iždo departamento sek
retorius Mellon.

VATIKANAS, rugp. 15. — 
Vakar Šventasis Tėvas Pijus 
XI audiencijon priėmė 180 a- 
merikiečių maldininkų, ku
riems vadovauja monsign. R. 
Šimoni iš New Yorko»

BOMBA JUS, Indija, rugp. 
16. — 27 indiečiai delegatai iš 
vyko į Londoną konferencijon 
Indijos reikalais. Tarp delega
tų nėra indiečių vado M. Ga- 

,ndhi.

AUTOMOBILIŲ DIRBTU
VE RUSIJAI

Į MEKSIKĄ NEJSILEIDŽIA- 
MI DVASIŠKIAI

ŽEMES DREBĖJIMAS 
MESSINOJ

MESSINA, Sicilija, rugp.
15. — Vakar čia ir apylinkėse 
atjaustas stiprus žemės dre
bėjimas. Kai-kurių bažnyčių 
varpinės siubuodamos išjudi
no varpus. Žmonių tarpe ne- j daužė Erie geležinkelio trau- 
jvyko nelaimių. kinis.

MASKVA, rugp. 16. — A- 
merikos General Motors Ben
drovė tariasi su sovietais Ru
sijoje pastatydinti didelę au
tomobilių dirbtuvę.

ŽUVO VISA ŠEIMYNA

MONTVALE, N. J., rugp. 
16. — Žuvo visa G. Nehl šei
myna, tėvas, motina ir keturi 
vaikai, kada automobilių su-

MEXICO MIESTAS, rugp. 
15. — Vidujinių reikalų de- 
paratmentas parėdė visų Mek
sikos pasienių sargybos viršai 
čiams į Meksiką neįsileisti jo
kių svetimšalių dvasiškių, nors 
jie vyktų kadir kaipo turis
tai.

BAIGĖ LAVINIMUS

CHICAGOJE

PLANUOJA PASTATYTI 
1,000 NAMŲ

Įžymiųjų chjcagiečių grupė 
planuoja Chicagoj pastatyti
vieną tūkstantį mažesniųjų 
namų, jei darbininkai sutiksią 
pigiau atlikti darbus. Su ama- 
tninkų unijomis vedamos de
rybos.

Jie gavo užtikrinimą, kad 
reikalingas plytas ir medį gau
sią nupiginta kaina.

KASŽIN KAS ČIA BUS

Assesorių komisija pasiuntė 
laiškus visoms bankoms ir vi
siems “brokeriams”, kad jie 
šiai kompanijai pristatytų de- 
pozitorių sąrašus ir kaip daug 
kiekvienas turi pinigu banko- 
se, taipat turimų šėi*ų ar rnor- 
gičių vertę. Tas reikalinga 
nuskirti mokesčius (taksas) 
už tas asmenines savastis.

Bankininkai abejoja, ar tas 
komisijai reikalinga ir ar jie 
gali pildyti komisijos reikala
vimus.

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ

Du plėšiku įsigavo į kamba
rių nuomavimo namus, 1832 
W. 18 gat. Keletai vyrų iškrė
tė kišenius. Kadangi mažai 
surinko ir nerado to, ko jie 
tikėjosi rasti, vieną vyrą nu
šovė ir pabėgo.

Jiedu tikėjosi rasti kažkokį 
“Mike” su 100 dolerių.

APIE VANDENS SAIKRO- 
DŽIŲ ĮTAISYMUS

Netrukus numatoma įsteig
ei net keturis naujus fabrikus 
I Lietuvoje. Manoma, kad iš to 
; susidarysianti didelė nauda ir 
Į pelnas.

Atsargos pulkininkas Petru- 
tis jau įteikė finansų ministe
rijai prašymą, kad jam duotų 
leidimą Alytuje atidaryti, mo- 

■ dernišką ir didelį grybų ap
dirbimo fabriką. Čia esanti pa
togiausia vieta. Grybus mano
ma konservuoti ir tinkamai 
paruošti pardavinėjimui Lietu
voje ir išvežimui į užsienius. 
Tai naujenybė mūsų krašte, 
nes tokio fabriko iki šiol dar 
nebuvo.

Užsidarius Vokietijos biržo
ms ir sustabdžius Vokietijos 
Danatbankui mokėjimus, kai 
kurie Kauno bankai atsidūrė 
keblioje padėtyje. Indėlninkai 
atsiima indėlius. Be to, kaip 
teko patirti, ypač Lietuvos 
Komercijos bankas buvo labai 
priklausomas pinigiškai nuo 
Danatbanko. Kalbama, kad šis 
mūsų bankas turėjęs Danat- 
banke daug savo indėlių. ‘R.’

Inžinieriai 
vandens saikrodžių įtaisymo 
darbas nėra spartus, kadangi
darbas nesistenraatizaotas. Jei

Apie Šiaulius esą daug du
rpių žemės. Tik viename Ti- 

nurodo, kad 7.“’ durP5™ >’ra “Pie

Zarasų apskr. šiais metais 
labai blogas derlius. Oras ne
šiltas ir be lietaus, privertė 
vasarojų pageltonuoti. Rugiai 
taipgi menkučiai. Visi javai 
pradėjo smarkiai brangti.

% “Uk.”

ROCKFORD, III., rugp. 15. 
— Čia baigės kasmetinis dvie
jų savaičių valstybės kariuo
menės lavinimas.

■ i

STREIKUOS VEŽĖJAI

Šiandie žada sustreikuoti 
600 unistų vežėjų, kurie išve
ža iš gatvaičių pelenus ir at
matas. Streikas keliamas, ka
dangi majoras atsisakė šiai u- 
nijai pripažinti penkių dienų 
darbų savaitėje.

hektarų nenaudojamo ploto. 
Gi iš čia galima iškasti geros 
durpės. Nors aplink yra ka

ršyklų, bet jos- nesuspėja žmo- 
būtų įvesta atatinkama siste- Į nėms užsakymus atlikti. Todėl 
ma, tada vienas plumbuotojas artimiausioje ateityje pravar- 
į dieną galėtų įtaisyti ne pen- bus, netoli Šiaulių į-
kis saikrodžius, bet šešioliki). stei«s durPi'J abrik»'

------------------ “Maisto” bendrovė rengia
si bekonų apdirbimo fabriką

MAŽINAMAS JŪRININKŲ, 
MARINŲ SKAIČIUS

NORI PANAIKINTI 126 
DARBUS

WASHINGTON, rugp. 15. 
— 5,800 vyrų sumažintas jū
rininkų ir marinų skaičius. 
Gal ir liau bus mažinamas 
likęs ska ius.

Kol-kai neliečiama pati sau 
sžemio kariuomenė.

'statyti Alytuje. Bekonų išve
izimas į užsienius vis didėja,

ri, • • todėl esančios skerdyklos ne-Chicago majoras Cermak ... .v. vi- • • i • pajėgia juos apdirbti, paruo-siandie sušaukia susinnkiman . . . . , . r,, XV v • »ti eksportui. Alytuje įsteig-aldermonų tarybą. Majoras A . x „ , .toenc! •• Moiota77 ttao roKnlr/"
nori panaikinti 126 civilinės Į 
tarnybos darbus. To negali at
likti be aldermonų išsprendi
mo. .

tasis “Maisto” b-vės fabriko 
— skerdyklos skyrius daug pa 
dėsiąs, palengvinsiąs pareika
lavimams paskubėti.

PRIIMTA ATGAL 800 
DARBININKŲ

REIKALAUJA PAŠALINTI 7 
POLICIJOS KAPITONUS

Specialinė “grand jury” 
majoro Cermako ir policijos 
viršininko Alcock reikalauja 
pašalinti iš policijos'tarnybos 
septynis kapitonus.

“Lietūkis” Kaune statysiąs 
maišų fabriką. Apskaičiuota, 
kad per metus galės pagami
nti 1,000,000 maišų. “R.”

PIKTADARIAI

LA S VEGAS, Nev., rugp. 
15. — Hoover užtvankos dar
bai buvo sulaikyti keletai die
nų sustreikavus darbininkams. 
Dabargi darbai ir vėl atnauji
nami priėmus atgal apie 800 
streikavusių darbininkų. Kiti 
dar streikuoja.

SVARSTĄS NAUJĄ PLANĄ

PRIPAŽINO SVEKIU

Illinois vyriausias teismas 
pripažino, kad žmogžudis, 
Preston yra buvęs sveiko pro
to, kada jis nužudęs Miss Ag
nės Johnston. Nugalabinimas 
jam paskirtas j spalių' 9 d. 
Dar kartą bus apeliuojama.

Šeštadienį Chicagoj minėtos 
119 metų sukaktuvės, kaip 
Dearborn tvirtumoje, Chica- 
goję, indionai atliko skerdy
nes baltiesiems.

Iš šiaurinės Europos par
vyko gen. M. J. Foreman. Jis 
tvirtina, kad prohibicijos įsta
tymas turi būt keičiamas, jei 
18-ojo priedo negalima atšau
kti.

Kai kuriose vietose įsivyra
vo padegimai taip, kad baisu 
darosi ir gyventi, kaip, pavy
zdžiui, Šiaulių ap. Joniškio 
miestelyj. Matyt, atsirado ko
ks išsigimėlis ar ištvirkęs pi
ktas kenkėjas, kuris treti me
tai sistematingai padega tro
besius, ir niekas jo nesuČiuiū- 
pa. 3 metai atgal ūk. Žalio pi
rtis ir mažas namelis buvo pa
degti, už metų Norgilo kūtės, 
be to, senas namas, vėl pernai 
Goso ir Bukniaus daržinės. 
Kiti spėjo užgesinti, o kiti ne. 
Š. m. birželio 29 d. 12 vai. na
ktį buvo padegtas Zubauskų 
namas iš dviejų stogo kampų. 
Žmonės vos išsigelbėjo ir tai 
eina sistematingai Šiaulių ga
tvės galo rajone. Žmonės ken
čia, trąbesiai neapdrausti. Ką 
veikia krim. policija T Ne ken
kėjus gaudo, bet rūpinas apie
partijas, tik jas seka. “R,’1

1VASHINGT0N, rugp. 15. 
— Prezidentas Hoover svars
tąs planą, kuriuomi einant 
pramonėse darbai turėtų būt 
užtikrinti darbininkams, taip 
kad jie neturėtų baimės apie 
rytojų. • ,

IŠSKRIDO Į TOKYO

SEATLE, Wash., rugp. 15. 
— Pulk. Lindbergh su žmona 
laimingai nuskrido iš Nome, 
Alaska, į Karagin salą per 
Beringo jūrą. Iš ten jiedu šian 
die leidosi į Japonijos pakraš
čius ir į Tokyo.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr, 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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“D R A U G A S”

Iielna kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Pu

sei Metų — *8:50, Trims Mėnesiams — *3.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .0*o.

Bendradarbiams Ir korespondentams raėtų negrų- 
81 na, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiuuėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ! 
vai. po piet.

Lienart’as, atidengdamas Lįlle’io eucharis
tinį kongresą, kad Popiežius mus moko be 
paliovos ir labai aiškiu būdu “tų princi
pų, ant kurių reikia statyti šeimų, moky
klų, profesinę draugijų, taikų tarp tautų, 
santykius tarp Bažnyčios ir civilinės dran-

, n

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Six Months 
— *8.50. Three Months — *2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — *7.00. Six Months — *4.00. 
Copy — .08c.

Advertislng in "DRAUGAS" brlngs best results.i
Advertlsing rate* on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

DIENOS KLAUSIMAI

BENDRADARBIAVIMO DVASIA.

Dienraštis “Rytas” įdėjo Leon Merkien 
iš “La Croix” straipsnį, kurį dėl jo svarbu
mo ištisai perspausdiname:

Galima drąsiai pasakyti apie Popiežių, 
vadovaujantį mūsų dienomis Kristaus Baž
nyčiai, kad vienas svarbiausių jo pontifikate 
ypatingos meilės pamokymų yra bendradar
biavimo dvasios reikalingrftnas.

i
Teigiamas, konstruktyvus pamokymas, ' 

visas persunktas krikščioniškąja morale yra 
ypačiai labai reikalingas mūsų epochai.

Jei net ir pasmerkia, tai Pijus XI kil
niai ištiesia dar ranką tiems, kuriuos jo są
žinė jam liepia pasmerkti, ir jis patiekia 
jiems susitaikymo ir lojalaus bendradarbia
vimo galimumą. Be to, jis pasmerkia ką tik 
dėl to, kad jie yra tuščiai išdidūs, separatis
tai, integristai, aistringi, kurie nori apribo
ti pasaulį jų aistros objektu, siaurapročiai, 
kurie principe atsisako bendradarbiauti.

Bet, norint bendradarbiauti, pasakys kas, 
reikalinga būti dviem l^a Palisse’o tiesa: 
norint sudaryti taiką reikalinga taip pat 
būti dviem. /

Tačiau, tam, kad turėti taikią dvasią, 
palaikyti savyje bendradarbiavimo dvasią, 
visai užtenka ir vieno. Nesvarbūs čia kaimy
no ar priešo nusistatymai. Tas pats yra, pa
našiu atveju, ir kitur, nes geriausias, krikš
čioniškiausias, išmintingiausias, labiausiai sa
vęs išsižadėjęs turi pradėti ir duoti pavyz
dį. Kitaip juk niekad nebūtų galima pasiek
ti susitaikymo šeimose, x tautose ir visam 
pasaulyje; visados bendradarbiavimas pasi
liktų prievartos veikalu be tikrojo nuošir
dumo.

Kaip tatai priminė Jo Eni. kardinolas

gijos
Visur šis bendradarbiavimo žodis atei

na į pagalbą krikščioniškai išspręsti kiek
vieną šių didžių problemų.

Kas paneigs, kai tas liečia šeimų, vyro 
ir žmonos bendradarbiavimų, kad gyvenime 
suteiktų viens antram abipusę paramų, šei
mos tėvo ir motinos bendradarbiavimų pa
šaukti i gyvenimą ir išauklėti savo vaikus!

Egoistinis individualizmas, traukdamas 
į nukrypimą vienus nuo kitų šeimos narius, 
ai tik nėra nūdieninės anarchijos pražūtin
giausias diegas?

Bet bendradarbiauti tai pirmiausia už
miršti, Nusižeminti, išsižadėti, visai nenorė
ti nieko primesti per fas et nefas savo sko
nius, savo intelektualines nuomones, savo as
menišką valią esant rizikui įtempti ar su
ardyti sąjungą.

Savo ruožtu, mokykla reikalauja — tai 
visa sako Pontifikalinis Suverenas — glau
daus šeimos, Bažnyčios ir valstybės bendra
darbiavimo. Kiekviena šių trijų draugijų 
turi savo asmeniško vaidmens jaunuome
nės auklėjime: čia labiau, kaip kur kitur 
ekskliuzvvizmas veda į nesusipratimus, jei 
ne į neteisėtumus* ir sunaikina taip gležną 
intelektualinio ir moralinio formavimo vei
klą.

Socialinės klasės turi bendradarbiauti. 
Nes neprivalu nei darbdaviams nei darbinin
kams separatiškai nustatinėti darbo sąlygas 
ir profesinio gyvenimo ateitį.

Patronalizmas, net kilnus, kur trūks
ta iš darbdavio pusės bendradarbiavimo dva
sios, veda prie neišvengiamų nepasisekimų 
draugijoje, kur darbininkas įgavo gilesnį 

supratimą apie savo asmens garbę ir jo dar
bo vertę. Galop, tai nesutinka su krikščioniš
ka dvasia, kuri suartina įvairių ekonominių 
sluoksniu žmones ne tik broliškąja įiįeile ben
drąją prasme, bet ir nuolatiniąNše kontakte ir 
svarstant bendrus reikalus, kas veda į tik
rą kooperavimą.

Neleisti visiškai dalyvauti darbininkams 
reikaluose, kurie liečia jų darbo gyvenimą, 
yra neteisinga, nežmoniška ir nepatogu: to
kiam bendradarbiavime socialinė tvarka nie
ko nenustoja; kas tam prieštarauja, tas turi 
laukti nepasitenkinimų ir žalingi} judėjimų. 
“Ką jūs laimite? — pastebi Leonas Har- 
niel’ia. “Ir ypač, — priduria jis — nes tai, 
kas yra svarbu — ką iš to laimės Jėzus 
Kristus ? ’ ’

Per paskutinius penkiasdešimt metų pa
saulis šiuo atžvilgiu visiškai pasikeitė.

Nelaimė tai tautai, kuri pretenduoja 
gyventi viena! Jos izoliacija prives jų prie 
pražūties.

(Bus daugiau)

Lietuvių Tauta Tebėra 
Religinga.

Liberalai ir jų spauda nuo- tyti ir ilgai skaityti tekstą' 
lat džiūgauja, būk lietuvių1 pavargusioms ar nepratusioms
tauta jau nebeklausanti Baž
nyčios balso, anot jų, vadinas, 
jau pažengusi žingsnį . “pir
myn”. Girdi, į dvasiškijos pa
mokymus atsinešanti su pašai-

akims.
Dar didesnio pasisekimo tu

ri Katalikų Veikimo Gentro j 
leidžiamas ‘Mūsų Laikraštis . 
Jis leidžiamas įprasto Lietu-

pa, su panieka. Girdi, žmonės vos laikraščiams formato, pras 
jau esą kritiški, galvoją, nebe tesnio popierio, bet užtat žy

miai pigesnis. Tai tiesiog ū- 
kio, politikos, mokslo ir viso 
katalikų gyvenimo veidrodis.

Didelio pasisekimo turi ir 
kiti katalikų laikraščiai.

Katalikiškoji spauda pada
ro savo darbą, atlieka savo 
uždavinį, sėkmingai apaštalai! 
ja mūsų raštingųjų tautiečių 
tarpe. i'

Kai sekmadieniais atsineša 
ma laikraščiai, kai imama juos 
skaityti, tai jų klausytų susi-

akli.
Girdi, kai Lietuvos vyskupai 

siuntinėję tikintiesiems laiš
kus, kai tuos laiškus klebonai 
skaitę iš sakyklų bažnyčiose, 
kai tų laiškų punktus tikintie
siems aiškinę, — žmonės, gir
di, jau nebe taip dėjęsi j šir
dis, kaip kad anais tamsybių 
laikajs.

Į tai turim atsakyti. Kad 
lietuvių tauta darosi vis kas 
kart šviesesnė, tai mums ir be
ponų liberalų yra daugiau ne- renka visi ir visos. Net ir kai- 
gu aišku. Tai matome kiek- įnynai ateina pasiklausytų ir, 
vienas, kas tik akis ir bent ‘pypkes papsėdami, dėmesin- 
kiek nuovokos turime. gai seka skaitančiuosius. į

Kai pirmiau vos vienas ki- Vadinas, laikraščius skaito 
tas nuošimtis buvo šiek tiek visi, kadangi laikraščiuose 
mokančių pasirašyti, dabar talpinamos žinios ir straips-1 
jaunoji karta visi mokės gerai niai pasiekia ir neraštingųjų 
skaityti ir rašyti, vadinas, ausis. ,
bus raštingi. Tai padarys vi- Vadinas, netiesa, kad kiek' 
sos tautos reikalautas ir įvyk- laikraštis turi prenumeratų, 
(lytas priverstinis pradžioš mo tiek turi ir skaitytojų. Laik- 
kymas. Net ir iš prigimties de- rašty spausdinamos mintys 
fektingienffijjms įsteigta tam pasiekia visą tautą; tos min-; 
tikri institutai, kur medicinos lys, sakau, būna net aptaria- 
pagalba bus,šalinami jų defek- mos ir gyvai dėmesin imamos 
tai ir, kiek bus galima, bus net prastose trobužėse (bakū- 
mokoma ir juos rašto. < žėse). i

Taip gi triūsų tauta darosi Didelį darbą atlieka jauni- Į 
kas kart rthgibgesnė, pamal- - mas, dalyvaudamas bažnyti ' 
desnė. Religijos klausimai da- niuose choruose. Gražiai išpil- 
bar labiau rūpi, nei. seniau. domos bažnytinės giesmės at-

Be politinių, ūkiškų bei eko lieka didelį darbą tautos reli- 
nomiškų laikraščių didelis ginimui. Juk žmonės, besi- 
šeimynų skaičius skaito gry- klausydami gražios bažnytinės 
nai religinio * turinio laikraš- muzikos, įgyja pamaldumo ū- 
čius: “Žvaigždę”, “Šv. Pran- po. Graži bažnytinė muzika, 
ciškaus Varpelį”, “Saleziečių rods, taip ir veda stačiai dan- 
Žinias”. gun.

Mūsų Poezija ir Dainos j

KENOŠOS VYČIŲ DAINA.
Mes Kenošos šaunūs Vyčiai!
Mūsų obalsis — Bažnyčia,
Meilė, dora ir Tėvynė!
Iš širdies gelmių tai ginam’,

Nebijome mirt!
Daug galingų priešų turim’,
D be bailės į juos žiūrim’,
Kur vienybė, ten galybė,
DIEVAS ten, tenai stiprybė!

Kas gal nugalėt’?!
Abiejų lyčių jaunimas 
Stoja glaudžiai į grandinę,
Sustiprina meile dvasią 
Ir kovoja priešus drąsiai;

DIEVAS gelbsti mus!
Čia berneliai nesugriuvę,
Raumenys jų nesupuvę,
O ir grakščiosios merginos 
Šaunios, vikrios, lyg kad žvynas,

Meilu net žiūrėt’!
Raumenis gudriai mankština,

* Dvasią kovoj’ užgrūdina,
Kad širdis narsa virpėtų,
Priešo širdis kad drebėtų,

Iš bailės alptų!
Visi spiečiasi į krūvą —
Kur vienybė, ten nežūva!
Drąsiai kelia aukštyn galvas,
Gina vėliavą trispalvę!

Lietuva nežlūgs!
Myli mokslą, myli grožę,
Myli dorą, dainas, rožes,
Pirmoje vietoje skaistybė,
Pagarboje ir blaivybė,

Kas kilnu, tas trauk’!
Taigi Kenošos jaunime.
Kibkim’ knygos ir dainyno!
Kol jauni pasidarbuokim ’,
Lietuvos dainas dainuokim’,

Tekyla dangun!
Dorą, šaunųjį jaunimą 
Nepaliečia supuvimas!
Žmonės gerbia, DIEVAS myli,
Pragaras prieš jį nutyli,

Tik uodegą rieč’I 
Lietuvos saulutė šviečia!
Pirmyn jauni Kenošiečiai!
Sustiprinę meilė dvasią,
Stokim’ kovot’ priešus drąsiai!

Vyčiai! tik pirmyn!
Snaudalis.

Didelio pasisekimo turi tė
vų marijonų leidžiamas “Šal
tinis”, kuria duoda rašantį ū- 
kiškais klausimais priedą “Ar 
toją”, vaikams — “Šaltinėlį”, 
religiniais klausimais — Šven
tųjų Bendravimą”. Graži šitų 
leidinių spauda, švarus baltas 
popieris leidžia lengvai skai-

Tuo tarpu, kai seniau tik 
didžiųjų miestų bažnyčiose 
būdavo gražiai giedama, da
bar ir mažų bažnytkaimių baž 
nvtėlėse tikrai gražiai gieda, 
nors dar nevisnr. Aišku, kaip 
ant delno, gražus giedojimas 
tikrai apims mūsų visas baž
nyčias. Vadinas, visiems tikin

tiesiems bus galimumo daly
vauti dangaus angelų giesmė
je.

Visa tai primygtinai rodo, 
sakyte sako, kad lietuvių tau
ta yra religinga, kad Bažny
čios Idealai jai yra labai ir la
bai artimi.

Be to šiomis dienomis įvai
riose vietose įvykę eucharisti
niai kongresai ir gausus bei 
aktingas mūsų tautiečių juose 
dalyvavimas, manau, įtikins ir 
labai aklus bei užsispyrusius 
liberalus, kad lietuvių tauta

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Kį PATYRĖ KAUNE ŽMOGUS MIE
GOJĘS APIE 200 METŲ.

_________ *
(Tąsa)

Peras prieštarauja. Bet vos tik spė
ja atidaryti duris, romėnas tuojau nu
stemba:

— Juk tai gyvenamas namas! Bet 
koks keistas! Matau vien tiktai užimtas 
lovas... Ką reiškia ši komedija f

— Tai ligoninė, pone. Tai Dievo vieš
butis kur yra guldomi ligoniai, kuriais 
čionai rūpinamasi.

— Aš nesuprantau, ką turi bendra 
Dievas'su ligoniais ar pavargėliais? Ma
no laikais elgetavimas buvo laikomas nu
sižengimu. •

— Taip.bet nuo Jėzaus Kristaus lai
ku, kai Jis pažadėjo šimteriopai atlygin
ti tam, kad Jį pavargėlių asmenyje su
šelps, tai į tą visai kitaip žiūrima...

Taigi, matai, Jonai, tas mūsų taria
masis Petras visai teisingai kalba. Ne 
kartą ir susipratę žmonės juokiasi iš re
ligijos, kalbėdami su jos gynėjais, bet 
būk tikras, kad tie patys žmonės gintų

tą religiją, priešams ją puolant. Bet mu
ms reikia grįžti prie savo tiesioginės te
mos. ,

— Nuostabūs dalykai, tikrai nuosta
būs dalykai! šaukia tas pagonis romėnus. 
— Bet — traukia toliau: — o kas yra tos 
vienodai apsirėdžiusios, su taip meilia vei
do išraiška moterys, kurios sukinėjusi 
tarp ligonių. Tai tur būt jų motinps ar 
seserys ?
. — Jų motinos ar seserys? Ir taip ir

ne. Ne dėl to, kad jos yra išsižadėjusios 
šeimyniško džiaugsmo. O iš kitos pusės 
taip todėl, kad jos yra pasirengusios būti 
motinomis ir seserimis visų kenčiančiųjų 
Jos yra metusios į šalį visus gyvenimo 
smagumus ir atsižadėjusios visko, net sa
vęs kad tik galėtų sergantiems patarnau
ti ir juos, .neturint kitų gyvenimo rūpes
čių, su didesne meile globoti.

— Su meile globoti? Kaip gi gali juos 
mylėti, jei jų ankščiau visai nepažinojot

— įkaltai paprastai, nes jos mylėjo 
Dievą...

, — Kaip tai? Jūsų IHevas nori būti
mylimas?... Aš to niekaip negaliu įsivaiz
duoti, nes mūsų dievai norėjo tiktai, kad

prieš juos būtų drebama iš baimės.
— O mūsų Dievas, vienintelis tikra

sis Dievas, pats yra meilė: Deus charitas 
ėst... (Matai tamsta, aš čia išraiškiu tams 
los kalba). Iš meilės Dievas mus sutvėrė, 
iš meilės Dievo Sūnus tapo žmogum, nu- 
žengė į žemę, mokė žmones kaip reikia gy 
venti, Dievą mylėti, o pagaliau dėl žmo
nių meilės pats kentėjo ir mirė už mus... •

— Nieko, visiškai nieko nesuprantu 
— kalbėjo romėnas.

Tuo tarpu abu mūsų draugu aplei
džia ligoninę ir šnekučiuodami eina Į mie
stų. Čia romėnui kyla labui daug neaišku
mų. kai jis pamato aukštai kabančias e- 
lekt ros lempas, nutiestas telefono vielas, 
kai pamato be arklių važiuojančius veži
mus — automobilius, motociklus, net dvi
račius. Nesuprantami jam net, kaip jis 

; vadina, ant nosies uždėti prieš akis stik- ' 
lai, kuriuos mes vadiname akiniais. Nesu
prantama taip ĮMit spauda—kioskuose lai
kraščiai ir knygos, nes jo laikais buvo tik 

1 ranka rašomų ant pergamento, susukto į 
ritinėlius, knygų. Nesuprantama taip pat 
ir daug kitų dalykų, apie kuriuos jų lai
kais net svajota nebuvo. Mums gi tai vi

sa labai paprsta. Bet labiausiai jį stebino 
aukštai lekiojantieji, kaip jis vadino, di
deli, žibantieji ir buršgiantieji paukščiai 
— aeroplanai. Ir dar labai dang dalykų 
buvo jo protui nepasiekiama.

Petras tuos klausinius trumpai aiški
no. Jis jtabrėžė, kad senovės mokslininkų, 
tiek romėnų, tiek graikų raštus išsaugojo 
to Dievo, kurio pagonys nesupranta, pa
sekėjai — vienuoliai. (Šia proga paaiški
no, kad ir ligoninėje matytos moterys yra 
vienuolės). Nurodė jam, kad nemaža išra- 
dynių yra dvasininkų padaryta, kad he- 
veik visi gilūs mokslininkai yra religingi 
žmonės, kad jie remdamiesi mokslu, kurs 
buvo tik vienuolynuose išlaikytas, kada 
kultūringas tautas buvo užplūdę puslau
kiniai žmonės - barbarai, padarė daug 
išradimų, kurie labai patarnauja žmonių 
gerovei kelti.

Taip palengva beeidami ir besiaiškin
dami sau įvairius klausimus, nusileidę iš 
Žaliojo kalno, pakalnėje tuojau randa di
delius baltus rūmus.

— Čia yra musų universitetas — auk
štoji mokykla — paaiškina Petras.

— Ar tai čia mokoma filosofijos ir re

torikos? /
— Taip... Tik mūsų laikais mokslas 

yra jau taip išsišakojęs, kad vienas žmo
gus nepajėgia iš karto išmokti visų mok
slo šakų. Tai jis galėtų iš dalies padaryti, 
bet turėtų mokytis visą savo gyvenimą.
Dabar filosofija dėstoma atskirai nuo tei
sės tuoksiu, kurie savo ruožtu taip pat 
skirstosi į šakas; o teologija, medicina, te
chnika, gamtos mokslai taip pat atskirai. 
Tų visų mokslo šakų knygų, kiek jų yra 
šiais laikais, vienas žmogus visų per visą 
savo gyvenimą jokiu būdu neįstengtų per
skaityti, nors ir nieko kita neveiktų, tik 
skaitytų. Taip šių dienų mokslas yra su- 
specializėjęs, ir išplėstas. Patys gi pirmieji 
universitetai ir mokyklos taip pat įkurtos 
ir palaikomos katalikų Bažnyčios ir vie
nuolynų.

Romėnas tik akis išplėtė ir, negalėda
mas daugiau nieko pasakyti, nusistebėjo:

— A-al
Tuo tarpu priėjo Įgulos bažnyčią.
— Tai — sako Petras: — yra bažny

čia, kaip jūs ją vadinote šventykla, pasta
tyta Dievo garbei.

(Bus daugiau)
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ŠIAURĖS DIDVYRIŲ ŽYGIAI?
b R A U O A S

i X

Garsus šiaurės tyrinėtojas 
Vilkins, kuris dabar j šiaurės 
ašigalį išvyko povandeniniu 
laivu apie savo žygius orlai
viu štai lu) pasakoja.

Mes vėl parnėginom lėkti. 
Kai tik mašina pasijudino, aš 
užšokau ant lėktuvo uodegos 
galo ir ėmiau slinkti pirmyn, 
į sėdynę. Pirštines buvau nu-

tj- -ii įmetęs, kad tvirčiau galėčiau. . ...Pirmadienį, balandžio m.j. ?................ ar jau jlipau

tik porą sąntimettų. Paskui grąžinta laisvė, konstitucinės 
i staiga dunks — ir mes buvom' teisės.
'laisvi. Aš numečiau kartį, nu-Į Jis yra tikras, kad šiuokart 
tvėriau rankomis už kabinos Machado tikrai bus pašalintas, 
(sėdimą vietą aeroplane) an-Jei jam nebus lemta iš salos 

i gos kraštą ir įsmukau į kabi- pasprųsti, jis sunkiai atsakys 
ną. Nebeturėjau jėgų atsilie- už visus savo neteisotus dar- 
Pti nė į Eielsono riktelėjimą, bus.

įsikibti į virvinius laiptus, dėl........... ' Kas,bus nauj°S
, 6 i to mano rankos tuoj sustyro Kiek atsipūtęs, tuoj nore- Pr>esaky, Dr. Capo e negali

"P1C- er?.enJJ °1’ ir nebegalėjo greit dirbti. Grie jau apsižvalgyti, kur esame, pasakyti. Jis tik žino, kad ta-
& ’t ^mU. o nU,S1 01 °me‘ biau su dantimis. Gal būt, tai tačiau mano kūno šilima a p- da Kuba sulauksianti kaipir 

a ienj, v ryo, o- kvail ta&au jį. ledino langus. Nuvalyti juos naujos gadynės.
tokio būdo išsilaikyti nesumo- nebuvo jokios vilties. Betgi aš ~
jau. Lėktuvas riedėjo jau la- turėjau apsižvalgyti ir nusta- ĮVAIRENYBĖS* 
bai greitai. Eielsonas juto, kad , tyti lėkimo linkmę. Liko tik1
aš tebesu ant lėktuvo uodegos,' viršutinė kabinos kiaurynė, 
tarė, aš jau esu įlipęs ir pa-, Tik iškišęs galvą išgirdau Eie- 
davė gazą. Prieš pat pakylant lsoną šaukiant: “Kas ten, kai-į 
į orą, aš sumojau, kad ore į- rėj įlankoj!”
lipti į kabiną bus visai neįma-

17 d. 7:15 vai. po pietų, išvy

ras tiek pagerėjo, kad galėjom 
skristi toliau. Išlipome iš ma
šinos ir šešias valandas kasė
me sniegą, kol išvadavome lė
ktuvą. Ties ledyno galva pasi
darėme nuožulnią vietą star
tui. Mūsų planas buvo iš vir
šaus pakraščius, kad galėtu
mėm tiksliai nustatyti savo

GYVI BAROMETRAI.

Daug žmonių ir gyvulių iš 
anksto gal atjausti oro per-

__................. .......... . Mes tuo tarpu buvome ap- mainą. Jie jaučia oro spaudi-
poziciją ir pasirinkti linkmę. ; n?ma *r ėmiau slysti žemyn, aplink aukštą kalną ne- mo sumažėjimą ir tokiu būdui oni ji

. . uodegos galas trinktelėjo miasų nusileidimo vietos žino, kad iškils audra. Gyvu-
Įtaist me po motoru si 3 tu- , mane, ir aš nulėkiau į sniegą, jr buvome 1000 metrų liai, dar daugiau negu žmonės,

vą, kas stipriam vėjy buvo ne kuris toj vietoj, laimei, buvo , aukStumoje. Ašarotomis nuo jaučia oro permainas ir išrei- 
taip engva. no tarpu as a-, minkštas. Įsmukau pusiau 1 * stipraus vėjo akimis pažvel-škia ją skirtingais būdais, 
binoj ataildziau alyvą. Dabar sniegą ir beveik apalpau nuo į kairę k panlačlau to. „j nujausdaraos ta 
pastebėjome .smitinga, pada- (kritimo. Iskrapstęs iš burnos ilumoj du telegrafo k js avi|ių gn
rą, prieš nusileisdami išmetę |ir aklą sniegą, pasijutau esąsjeilę namų. Tai negalėj0 Mti kgti Jog
visą krovm, nes ,_r dabar le-1 nesužeistas, tik dantys visi kh- j Karaliaus jianka> nes vieta dažnai ,ckia atga, į

uvas neju ėjo ne l vie s, bėjo. Nežinojau, ar uu nuo į)uv0 k;tokį0 pavįda]o k kito- dirba taip stropiai ir yra grei-
0 juk sunkumo tebuvova mu- kritimo, ar nuo taikymosi už ki. dvd5i„ „,„ii„įj.„ : n. - •j , • • j , . , . kl° oyazio. As nusileidau į ka- ciau suerzinamos.
du dviese ir dar devymasde- laiptų, bet šiandie rodosi, kad : narašiau Eielsonui ra ir * • išimt litru bpntzinn Kai isiinnn ♦ • i • + i Diną ir parašiau rn ei šonui ra-! Voras atsisuka prieš savosimt litrų benzino. Kai išlipau tai nuo laiptų. ’ Steli- “Tai bns Green Har r n -j - • •
ir pakėliau lėktuvo uodegą, T . . _ . !C, , tlnkl° T,durĮ “ '.t’.pr’na tmk-

Iš viršaus Eielsonas pašte-1 bour, lėk tenai ir nusileisk kur verpdamas dvilinkus siūle- 
bėjo, kad aš vis tebesu sniege,1 goriau. ” liūs jr apžiūrėdamas, ar tink-

niašina pasijudino, bet man 
buvo sunku įlipti į einančią 
mašiną. Čia aš pasigedau pa
vogtojo prietaiso lėktuvo uo-i

ir vėl nusileido. Sniegas ne- 
ibuvo lygus, o vėjas pūtė sker-

Dabar perskridom aštuonių las visur yra stiprus. Antys 
kilometrų pločio atviro van-

prieš audrą pasistiepia, plas 
noja sparnais ir bėgioja lyg 
pamišusios. Gaidžiai gieda va 
kare ir šiaip nepaprastu die
nos laiku prieš lietų ir vėtrą.

Jaučiai grūdžiasi vienas 
prie kito ir, iškėlę galvas, uos 
to orą. Asilai nusimena, skru
zdėlės nustoja dirbusios ir le 
nda į savo požeminius urvus. 
Straigės lenda iš žemės, limpa 
ir kanda prieš lieti) arba au
drą labiau negu šiaip.

Varle taip pat geras baro
metras. Įdėk ją į pusiau pilną 
vandens stiklą ir jame pasta 
tvk laiptelius. Prieš audrą va 
rlė tuoj lips į vandenį.

Ir žmonės nuspėja oro at
mainą jau iš anksto, ypač sil
pno, nesveiko kūno ir nervin
gi žmonės. Jei jie turi senas 
žaizdas, reumatizmą ar pana
šią ligą, tai jaus aštrų skau
dėjimą nesveikuose sąnariuo
se tuo pačiu laiku, kai boro- 
metras keičias.

Gydytojai taip pat pastebė
jo, kad bepročiai yra prieš au
drą dar daugiau pamišę, negu 
šiaip ir, kad tas pamišimas 
aiškiausiai pasirodo kovo ir 
rugsėjo mėnesiuose, kuomet o- 
rai dažnai mainosi.

M. M. (Iš “R.”).

®®®®S®®®®®®®[
Žinoma dainininkė Rosa Raiša Rimini su savo dukterim 

taipgi Rosa.

DIDELIS GAISRAS 
MAŽEIKIUOSE

Liepos 8 d. 9 vai. Mažeikių 
miesto centre, Kampinių g-je, 
kilo gaisras. Sudegė 3 medi
niai sandėliai, kurių viename 
buvo įrengtas gyvenamas bu
tas iš 5 kambarių ir automo
bilių taisymo dirbtuvė, vienas 
mažas gyvenamas namelis, 2

tvartai gyvuliams, 1 skalbyl 
la ir vienas nugriautas lentų 
sandėlis. Automobilių taisym«. 

'dirbtuvėje sudegė vienas au- 
' toinobilis ir vienas motociklas. 
Tvartuose sudegė 2x kiaulės. 
Nuostolių padaryta apie 43.- 
500 litų sumai. Gaisras likv» 
duotas 11 vai. ■ “R ”

, • , o , _v. ’ sai į plyšius, vadinas reikėjo dens ruožą, vieną kalno virsu-degai pakelti. Su juo bučiau . . ! v. ’ . . .
leistis stačiu kampu į juos. As nę ir nusileidome visai pne: 
drebėjau, kad nesulūžtų lėktų-Į pat sniego. Uoste sniego pa- 
vo sniegčiūžos. Mašina ėjo Į viržius buvo lygus, ir mes nu-j 
tiesiai į mane ir mano baimė | sileidome prieš telegrafo bo- 
augo, nes ji palietė sniegą ir,kštus.

galėjęs gražiausiai iš kabinos 
uodegą pakelti.

Su dviem žmonėmis mašina 
nejudėjo. Aš turėjau išlipti ir 
pastumti uodegą. Mes pasiju
dinom, aš įsikibau į laiptus 
ir mėginau įlipti, bet tuojau 
nukritau. Eielson, negalėjęs 
tuo laiku atsigręžti, tarę, kąd 
aš jau lėktuve ir paleido ga-' Įver* 
zą, bot paskui, pamatęs mane 
vieną bestovintį ant ledo, vėl 
nusileido.

Dabar iš kabinos išleidau 
virvinius laiptus, tačiau per 
daug nepasitikėjau savo, kai
po jūrininko gabumais, abejo
jau, vargu ar įstengsiu tokiam

šoktelėjo per plyšius, kaip iš
gąsdinta stirna. Su guminiais 
diržais pririštos sniegčiūžos 
kryvalavo j visas puses. Daug 
tokių nusileidimų jos neiš-

PLATINKITE “DRAUG.V

Taip pabaigėm skridimą iš 
Barrowo Alaskoj į vieną mies
tą Špicbergene.

L. Aid. (Iš “R.”>:( • . 4,1-../

( KUBOS REVOLIUCIJA.
Kas dabar daryti! Aš dar, ------------

nebuvau kaip reikiant atsipei-J Kodėl Kubos saloje kilo Te
kėjęs nuo kritimo ir visas šia- voliucija?

Į šį klausimą vaizdžiai atsa
ko tomis dienomis į J. Am. 
Valstybės atvykęs Dr. Domin-

pias nuo pastangų. Motoras 
jau dirbo beveik visą valandą 
ir suėdė pusę mūsų brangaus
benzino. Jei da rkartą nepa-'go Mendez Capote, revoliucio- 

Šalty svyruojančia virve įko' isiseks' a5 buva“ P^iryžęs iš-Įnieri, juntos (kaipir sąjuu- 
pti į orlaivį. Šiltam ore tai s’imti palapinę, šautuvą ir tru ga) atstovas ir kituomet bu- 
labai puiki mankšta, bet bai- Put* maisto ir leisti Eielsora> vęs Kubos "“-P^identas.
šiam šalty ir dar su 160 klm.l™n» ,skristi- kur nors’ ar • .. .....................
greitumu lekiančiu lėktuvu —; Karaliaus įlanką, ar į Green 
atrodo truputį kitoniškai. AŠĮHarbour. Paskui mane būtą
nejaučiau nė mažiausio noro'Parvež« 1a,vu- Tai- žinoma’ 
kaip kokia lėle kaboti ore, kol Mtl' bov«s P^kutiais mėgi- 

nimas — mūsų padėty persi-būčiau sušalęs į ledą ir pas
kui kaip kaladė nukritęs ir 
užsimušęs į ledus. Bet vis dėl
to kito pasirinkimo nebuvo.

Dr. Capote pareiškia, jog 
Kubos gyventojai sukilę prieš 
prezidentą Machado, kurs pa
siskelbė respublikos diktato
rium, sugriovė salos gyventojų 
teises, laisvę ir gerbūvį. Jis

skirti būtų buvus beprotybė.1 ant gyventojų užkrovė neat- 
Tada nebūtų buvę galima pa- keliamus mokesčius. Jis užda- 
sakyti, kas gali vienam ir ant-, rė mokyklas ir universitetus, 
rain atsitikti. Tačiau reikėjo Į Jo vardas šiandie Kuboje reiš
rasti išeitį iš nelemtos padė
ties. Mes galėjom mėginti ar
timiausią,gyvenamą vietą pa- 

( nuo 2 pusi I siekti pešti, bet tada butum
tebėra religinga, kad Kristaus turėję palikti lėktuvą, kurį, 
Mokslas dar giliau įleidęs mū- būt tiktai gal būt, paskui 
■ių žmonėse šaknis, nei kad se- į būtumėm pasiėmę. Būtumėm 
niau, kada Kristaus Mokslas
:ebuvo skelbiamas vien kuni-

ĮJETUVIŲ TAUTA TEBĖ
RA RELIGINGA.

pagaliau, galėję laukti toj vie-

kia nepakenčiamą ilgiau slė
gimą.

Anot Dr. Capote, jis salą 
įstūmė į skolas ir vyriausybės 
sąmatų nepriteklius negirdė
tas salos istorijoj.

Kad palaikyti savo režimą, 
prezidentas Machado įvedė

toj, kol atsitikimas būtų atve-' kariškosios priežiūros sistemą 
lūpomis. Dabar gi didelė ’ d?8 kokį medžioklį. Bet šitie Panaikintos visokios konstitu-

medžiokliai taip^ skuba, jog Pįnės žmonėms teisės. Kalė ji-1 
būtų labai lengvai galėję ne- inaį užkimšti profesoriais ir

bažnyčios talkininkė — spau- 
:1a.

Norint būtų galima daug
laugiau faktų 
mūsų taitiečių 
let ir to jau pakaks

pastebėti mūsų pagalbos žen- 
surašyti dėl į k’1) 
religingumo,

studentais. Intelektualinis ša
lies gyvenimas pakirstas. Vi-

Vadinas, liko trečią sykį sur gyvuoja priespauda ir te- 
mėginti. Gal pasiseks dabar! roras.

Geros valios skaitytojui ir Aš atsisėdau ant sėdynės an- 
is dabar mano paduotų faktų ^T°8, vieną koją palikau viduj,' liucionierių junta yra beparti- 
mis aiškiai matyti religinė kita atsispyriau j lėktuvą ir nė. Revoliucionierių tikslas 
mūsų tautiečių būklė. Užsispy ** V’81J 3®^ užguliau su kar-'yra vienas — sugriauti Macba 
•usio liberalo niekas neįtikins, stumti lėktuvo uodegą. d0 vyriausybę, jo diktatūrą ir 
įors ir ištisus tomus surašytų Visą minutę mes nejudėjom; pastatyti laikiną respublikai 
aktų jam po nosimi pakištų, aš stūmiau, vos muskulai ne- valdžią.

trūko — uodega pajudėjo, bet Tuo būdu gyventojams bus

Dr. Capote sako, jog revo-

Isis.

►irt

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIK

įVYKS

Sekmadieny, Rugpiucio (Aupt) 38 d., 1931
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

Prie 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

2) Mažų Bernaičių Bėgimas
3) Didesnių Mergaičių Bėgimas
4) Didesnių Bernaičių Bėgimas
fn Pačių Greičiausių Mergaičių Bėgimas 

*6) Pačių Greičiausių Bernaičių Bėgimas
' B. Svorio Metimas — Shot Put.

(Čia Tiktai Vyrams)
C. Virvės Traukimas — Tug of \Var.

(Singeliai prieš Ženočius)

Bėgimai Prasidės 1:30 P. M.
Svorio Metimas — 4:00 P. M.
Virvės Traukimas 6:00 P. M.r 
Dovanų Išdalinimas 7:30 P. M.

Jeigu nori imti dalyvumą “Draugo” Pikniko Konteste, išpil- 
dyk žemiau blanką ir oasiųsk:

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.



z

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Musų korespondento)

RUBLIAUSKAITĖS SU
TUOKTUVĖS SU ADV. 

GABALIAUSKU.

Čiu atsirado šių vasarų la- g<b bėgu, perilso ir turėjo liau- 
myn, bet žiūrovai kantriai sty-iStoltz 6’Flolir’ir Mikė' bai didelių vilkų, kurie jau y- tis, nė vilko nė savo kūdikio

Pirmininkaujantis redakt. J. pso vis daugiau prie jų prisi- *las P°
nejudėdami stovi, lauk 1 Su

domiai kalbėjo apie visuonie 
ainius uždavinius.

Keliuotis tarpais irgi pakalbė- 
Liepos 7 d., visai patylomis, j0. Dar skaityta laiškas nuo 

Lietuvos kurorte Palangoje e- Pavasario Sų-gos centro apie 
sančioje koplyčioje ant Biru- Tautininkų įkurtų ir vyriau-
tės kalno, susituokė įžymi A- sybės proteguojamų Jaunųjų 
merikos liet. kat jaunimo dar- Lietuvę, kujios ideologija yra I atsileidimas. Dr. Vidmaras už- amerikietis Kashdan išvengė

(C

į to sulipyti, bet veidas ramus niani savo numery skelbia ši- 
j ir įtemptas — visai nežymu tokius atskirų meisterių rezul- 
“ egzaminų baimės” simpto. tatus: Tartakoveris 71/*. Ale- 

■ mų. ohinas 7, L. Steiner 6, Kask-
Lošimas pamažu eina pil-id“ ir Sullon Kha" P®

............... JStoltz 6, Flolir, Rejfir it Mikė
nas po 5^, Grunfeld, Opečens-

deda ir
darni šykščių lošikų judesių. Tas pats laikraštis, rašyda- 
Pagaliau Mikėnas padaro mas apie liepos 17 d. lošimus, 
sprendžiamų ėjimų. Visų vei- kada Lietuva lošė sa Amerika, 
duose tuoj pasirodo įtempimo pažymi, kad ‘‘su didele laime

rūko naujų papirosų, o Mikė- savo pirmo pralaimėjimo, pa 
nas pagaliau uždeda abi ran- kliuvęs į 21 metų amžiaus Mi
kas ant stalo. Tik jo keliai vis kėno rankas”. Kashdan, 
mušasi vienas į antrų. Kas kaip žinoma, laikomas geriau- 
seka, jau nebeturi reikšmės, siu Amerikos šaclftnatininku. 
Pagaliau dr. VidmaVas deda
damų į šalį ir, atsistojęs be žo- j 
džio, nusverdi prie gretimo

E.

“Prager Presse” paskuti-

buotoja Adelė liubliauskaitė nekatalikiška, bet į jų nori
au pasižymėjusiu Lietuvos Uia prisivilioti katalikiško jau 
kat. visuomenės darbuotoju nimo. Susirinkimas baigta pa- 
adv. Stasiu Gabaliausku. Šv. vasarininkų himnu.
Mišias atlaikė ir moterystės ^uo pat puadžios iki pabai- 
sakramentų teikė garsusis gos susirinkimo sale pirmsė- 
kun. M. Krupavičius. Jis ir džio stovėjo policiantas, užpa- 
gražų pamokslėlį pasakė. Liū- kaliu įsirėmęs į šone pastaty-
dininkais buvo giminės ir ar- tą staĮą. jo rūstus žvelgimas i stalo”.
tunų draugų-ių būrelis, dau- matyt kliudė amerikiečiams po pe,-traukos, per kurių 
gumoj įžymūs liet. kat. visuo- kalbsu. Gi uitų, kai- j lailiraMio atstovas pasikalba ,
menes darbuotojai. bėtojų, regimai, tas dirksnių ! su dr Vidmaru, prasideda sep '

Vestuvių pokilis buvo jau- nekiršino. Žinoma, jie yra ap- tintas randas, ir laikraštis to 
navedžių išnuomotame bute. įpratę su tokiais dalykais. jjau gįtaip aprašo lošimų: Sep 
Neųpsieita be prakaitėlių. Ce- P° susirinkimo buvo šokiai, tintas raundas buvo katastrofa 
remon — meisteriu buvo jau- Grojo iš susirinkusiųjų suda- ■ grosineisteriui Vidmarui. Jau
navedžio vienmiestietis šiaulie rytas stygų orkestras. Poli- ,ias lietuvis Mikėnas pavėlavo 
tis Dr. J. Paukštelis. Kalbėjo kiautas nepasiliko pažiūrėti, j 3^ valandos ir, nežiūrint to, 
buvęs “Vyties” redaktorius ar nešoks kų tokio “priešval- Į prįytdė prie Pietų Slavijos 
Pr. Zdankus, šiaulietis kun. stybiško”, geriau Pasakius,} £einpįono žlugimo
Petraitis, amerikietė Katrė “ prieštautininkiško ”.
Račkienė, Pavasario Sų-gos Vakare, būrelis pavasarinin- 
centro sekretorius Kazys Bal- kų-ių susirinko prie ateitinin- 
kūnas, klaipėdietis kun. Bajer- kų vilos “Pajūris”, kur kartu 
čius, prof. Pr. Dovydaitis, a-! su centro pirmininku Dr. J. 
merikietė Katrė . Sriubienė, Leimonu padainavo, pažaidėĮ 
“Naujosios Ruomuvos” redak ir prieš 9 vai. išlydėjo iki I 
torius Juozais Keliuotis, kun. gelžkelio stoties Kretingoj, iš
M. Krupavičius, jaunasis ir kur p. Pirmininkas nuvyko Ų 
k. Kaunu prie kasdieninio darbo

Pažymėtina buvo amerikie- po dviejų savaičių atostogų, 
čių skaitlingumas šiose vestu-; ■ Ant. Baltis.
vėse: Be virsminėtų buvo ir ' -------------------
chicagietė Izabelė Lauciutė su LIETUVIO MIKĖNO LOSI-

MAS STEBINO VISO 
PASAULIO ŠACHMA

TININKUS.

savo motinėle, cicefretė Bronė 
Andrejunaitė.

Kai kurie vestuvninkų išvy
ko tų patį vakarų į t&vo na
mus prie darbo rytojaus die-1 “lhuger Presse šitaip ap- 

įrašo Mikėno rungtynes su gar
Adv. Oabaliauskas nesenai Slavijos šachmati-

pradėjo užsiimti advokatūros ninku dr. Vidmaru liepos 16 
praktika Šiauliuose. Jis yra “Dienos sensacija vis del- 
daug pasidarbavęs pavasari- (nors tų dienų tuo pačiu lai- 
ninkij, ateitininkų ir kitose ku lošė ir Alechinas, Eitos 
liet. kat. organizacijose, suor- Prierasas) yra dr. Vidmaro ir 
ganizavo Vytauto kliubų; yra Mikėno partija. Aplink stalų 
žinomas kaipo gabus kalbėto- ištisas valandas, visiškai ne- ? 
jas ir organizatorius. judėdaniass tovi didelis bū-

J. Vydžius. ',rys žmonių. Žiūrovų kaktoj
____________ giliai suvagotos jų bendro su

PALANGOS PAVASARININ-, lošiančiais lošimo ir mąstymo 
KAT -Dr. Vidmaras sėdi parėmę*'

________ ranka galvų, rūkydamas papi-
Palangoje nemažai gražaus ros4 P° papiroso. Jo priešinin- 

jaunituo yra susispietusio į Pa kas, jaunas lietuvis, tolydžio 
vasario Sąjungos kuopų, ku- abiem rankom brauko savo 
riai sumaniai vadovauja p-lė blauzdas. Tuo pačiu laiku vir- 
Romanaitė. Liepos 5 d. kuopa šutinė jo kūno dalis ritmin- 
laikė susirinkimų, po kurio siūbuoja j pryšakį ir už
tūrėjo ir pasilinksminimų. Su-iPa^aH, 0 keliai mušasi į vie- 
sirinko virš šimtas vietinio nas kitų. Plaukai yra prakai- 
jaunimo. Susirinkimų atidarė
pirmininkė p. Romanaitė, bet 
jo vedimų pavedė svečiui 
“Naujosios Ruomuvos” redak 
toriui p. Juozui Keliuočiui. Į 
garbės prezidiumų buvo pa
kviesti amerikiečiai vyčiai: bu 
vęs “Vyties” redaktorius Pr.
Zdankus ir buvusi vyčių cen
tro iždininkė Zabelė Lauciutė 
ir Pavasario Sųgos centro pir
mininkas Dr. Juozas Leimo-

te. F. Miko
KRAUTUVE

Electrikinai Ledo 
Šaldytuvai

Radios, Pianai, 
Rakandai

Didelis Pasirinkimas

JOS. F. BOOfflK,
Ine.

3417-21 S. Halsted st. 
Tel. BOULEVARD 4705

Programas iš stoties W0FL
970 k. Nedėliomis nuo 

1 iki 2 vai. po pietų.

2334 So. Oakley Avenue
Valandos — 7 iki 8 vakare 

Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare, USTERINI

draugas

PATAŠIUOS, ILGUVOS 
VALSO., VILKAS PA- 

PIOVE VAIKĄ

Pirmadieme, Rugp. 17; 1981

kų pagęiebė, ant nugaros už-( ko neaptiko; rado tiktai vtų 
in.etė ir nusinešė. Persigandu
si motina ėmė klykti nesavu 
baisu, leidosi paskui vilk,.. B*. k#d iiR girioje yr8, 

vilkai.

kučio kūno likučius. Jau se 
niai mūsų kampelyje šnekai

ra pridirbę ūkininkams daug daugiau nemačius. Parbėgo
eibių, ypač tiems, kurie gano klykdama namo. Išgirdę apie
girioje, lšpiovė daug avių, ve- nelaimę kaimo vyrai, kas kų
ršiukų ii- kitų smulkių gyvu- pasigriebę, bėgo į girių. Ir ką
Irų. Bet tokios eibės, kokių vi- Išieškoję pusę dienos, vil-
Ikas padarė šio liepos mėnesio ............ ............... .
10 dienų, iki šiol mūsų kampe- PILNAS EGZAMINAS
lyje dar niekas nebuvo girdė- $5 00 TIKTAI $5.00
jęs. Buvo taip: ūkininkė S. nu-. specialistas

ėjo į gretimų girių uogauti, Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
.. v y. . tikru specialistu, ne pas koki nepa-

Vetlllia sesių metų šuneliu, vai tyreli. Tikras specialistas, arba pro-
L-Ittiv ubui,A .rul.rA u.uruu fesorius. neklaus jūsų kas jums ken-kuti. . kabe vaLc uogas gte- kia ar kur skauda> bet pasakys pats
ta motinos. Staiga iš eglynai- P° pilno išegzaminavimo. Jus su-

'. .Vw , i-ii- ' ■ taupysit laiką ir pinigus. DaugelisCIO iššoko didelis Vilkas, vai- kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-

— .i .111. tyrimo, sur&dymul žmogaus kenks-
I Jningumų,

Mano Radio Scopo — Raggi
X-Ray lloentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterįologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juaų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas su-jryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, }st-

SIU ITCHI1E n
te «mWI

Right from thefirst tęuch. an tiseptic, 
healing Žemo takes the itemng 
misery oųt of raoeųuįto bitefc r 
and many other skin amietions. Try 
it also lęr itebing, peelipg tęej. 
Bathera and other outdoor folio 
thank cooling Žemo for relief from 
suoburn. Douse it on ivy-poiaoning. 
Pimpleaand dandrufl fade wbe» eaut 
antiseptic Žemo i> applied- I.t.inr 
stantly eases razor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever ypųgft. 
Any druggist. 36c, 60c, $1.00.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas
400 puslapių kaina ................................................. $2.00 derėjusią. chronišką ligą. kuri ne

r 1 pasidavė net gabiam šeimynos gy-
BED1EVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. dytojui, neatidėiiokit neatėję pa-* * m n p*
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.

Buy- gljBves witlt wh< 
it soves

N erei k mokėti 50 c, ul.> 
dantų moatj. Llsterine, To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vefo. 
kia. Ją. vąrtotadamag per 
metus sutaupai! $8.00. *•

USTEJUNE 
TOOTH PAŠTE25*DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.

JAUNUOLIO LAIV1MASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 1 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. į 

MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-, Arti State Gatvės
tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.' Ofiso valandos: Nuo įo ryto iki i 

r, . v, , , . p. po plet. Vakarais nuo 5 Iki 7Zajančkauskas kaina .............................................. 15c. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
pletŽEMĖS ANGELO AUKA, LaisvaL**vertė K. Čibiras, M. Į 

I. C. kaina...................................................................  10c. I
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.' 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. i 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c. ADVOKATAS
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis Miesto Ofisas 77 W. Washington St.

Rootm 1502 Tel. Central 2S78
Valandos; 9 ryto iki 4 po pietųkaina........................................................................... 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 kum 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.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

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

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

ADVOKATAI

A. A. SUUOS

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W Adams St. Km. 2U7’

Telephone Randolpb 8727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9B9«

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 148J

Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8719.
Vai., nuo 8 Iki 9 vai. vak. 

(Iftskirlant Seredas)

nmnšr į
ADVOKATAI
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolpb 9881 '
Valandos nuo i ryto iki B vai. vak ' 

I X241 S. Halsted St. Tel. Victory 0681

VOKI

foft

Z

“Draugas” i
Chicago, Illinois. Į

Nteka 
Nekviečia:

Ar žinot, kodėl jos nląks. 
nenori T JI pati to nežino, 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. ISgarga- 
lluodami su Llsterine. išva
lysime- bumą Ir uinauSlsaa. 
Ucu PVH*. Vartok, kas
dien.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

VAUKEGAN, III.
Parapijos susirinkimas.

Sv. Baltramiejaus parapijos ( 
pusmetinis susirinkimas įvyko'

mo sezonas, bet esant bedar
bei viskas bus sunkiau. Tiesa, 
vasaros parengimai buvo sėk
mingi, ypatingai didieji.

Lietuvių Improvement kliu- 
lugp. 2 d., 3 vai. po pietų, lj)as paskutiniam susirinkime 
Lietuvių Auditorijoje. parodė daug gyvumo. Prie to

Sulaukę naujo klebono kun. prisidėjo ir prezidentas iš 
čužausko, visi parapijonys q'ax payers Council Mr. Miur, 
žadėjo uoliai darbuotis. į kuris, kaipo senas vietos vei-

busirinkime nutarta sureng- kėjas, aiškiai pareiškė: jeigu 
ti piknikų parapijos naudai,t norį,ne kų laimėti, turime or-
rugp. 30 d.

PRANEŠIMAS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

Tupiu Garbės Pranešti, Kad 
Atidariau Ofisą

ant
1446 South 49th Court CICERO, ILL.

TELEPHONE CICERO 6756 
Vai.: 9—12 ryto; 2—6 ir 7—9 vak.

ganizuota veikti; ne viena tau diena buvo labai tinkama tat
Waukeganiečiai, norėdami, ta> bet bendrai visi. Tad, lie- ir daug publikos atsilankė.

kad visi parapijonys susipa- tuviaį, skaitlingai čia apsigy- To4#}J draugija taria širdin-
zmtų su nauju klebenu, reu- venę> reikaiaukįme savo tau- ačių vigiemg remėjams ir
gia vakarėlį rugp. 23 d., l,ie- tos žmogaus miestelio valdžion gera§įrdžiams už paramų,
tuvių Auditorijoj. jr gausįme, jeigu pasirodysi

Šv. Antano dr-ja tam tik- ,lie veiklus savo apielinkėj. 
slui yra paskyrus komisijų, „ p
kad pagelbėtų parapijos komi-____________
tetui surengti vakarėlį. Vaka- NUPIGINTOS LAIVAKOR 
relis bus dailus. Seimininkai TĖS ŠVEDŲ AMERIKOS 
prisirengė visus gražiai pa
vaišinti. - »

Be to, bus gražių dainų ir 
kalbų. Šv. Baltramiejaus cho
ras pakviestas padainuoti.

LINUOS TREČIĄJA 
KLASĄ Į KLAIPĖDĄ.

Ačiū “Draugui” už patal
pinimų korespondencijų, skel
bimo net per dvi dieni, taip
gi visiems dovanų aukoto
jams. Čia pažymėsiu vardus 
aukotojų: p. Mačiulis, Stanley 
studio, 2656 W. 69 St. paau
kojo tuzino paveikslų tam 
kas laimės veltui, p. Narvidie-Pranešama, kad nuo rug- _ o. , ,. v. , , . . . , ° ne, 2424 W. 69 St. bekernespiučio 19 d. įeina į galę čia p

Visi \\ aukegano lietuviai Paz>mėtos kainos Švedųį Ame- Dargsin>0 bekerng> 2616 W.
kviečiami į vakarėlį linksmai rikos Linijos laivais į Klaipė- (.g gt , kekgQ
laikų praleisti. dų. Iš New Yorko į Klaipėdų prosevičiug> meat ^1^

Kas dėl parapijos pikniko, l vienų pusę $94.o0, iš Klaipė- cigarų,
bus vėliau “Drauge” parašy- <*os į New Yorkų $10250 iki A podžunag’ čeverykų tei’
t onn I i 1 a J 4'ayty it» oirralta.

M. W. M.

GICERO.UL

spalio 15 d. ten ir atgal $150 25n w 27Q9
(Nu° spaho 15 d. ten .r atgal w ?1 g
< ± J"”’ Švelnia, meat n.arket, 2553 W.
bus $157.00. ’ , v. „69 st., didelę sinkų, p. V. Bir- 

i Tokį pat laivakorčių nųpi- gįlas kanarkų.

Tel. Canal <744

mūsų biznierių ir šiaip įžy-

D A, K TARAI:

DR. A. RAČKUS
IR OBSTETRIKA8 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniška* Ilgas 
vyry, moterų tr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną į.uo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

mių žmonių. Bet nemačiau nei TeL 87oo
vieno profesionalo, nei advo
kato, nei daktaro, nors jų 
čia Marąuette parke randasi.

Vienas iš Kazių.

PADĖKA P. ELIAS’UI.

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615<>«£outh Kedzle 
Rez. 6425 So. CaJifornia Avė.

į Telefonas Grovehlll S262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vaL —
4 Ir 4:20 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėllomls pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
TeL Prospect 1930.

ĮVal.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Aš Tamstai tariu širdingų rOflso TeL vietory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374ačiū už pinigus, kuriuos pri

ėmiau liepos 27 dienų. Taipgi 
Tamsta prašote prisiųsti senų 
kvitų nuo dviejų tūkstančių 
dolerių, bet aš tokio kvito ne
turiu; taigi aš prisiunčiu ats-

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

^Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
i •. i ; • •• , ., Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9kaitos laiškų ir pirmųjį kvitų vak. Antro' Of. Vai.: Nuo 3-6 po

nuo keturių tūkstančių dole- £leL L^rn' ir Subat Nuo ’-9 vak- 
T i Šventadieniais pagal sutarimą.

rių. Praeitų kartų aš negavau 
kvito: tai tiek kaslink kvitų.

Dabar jau baigiu budavoji- 
mo darbų ir viskas einasi ge
rai. Sulaukiau svetį, mano pus 
brolį Vincentų Vikertų, kuris 
parvažiavo pas mane. Sakė,

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 IU 4 Ir I iU 8 v .v.

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto

Ofl»fl Tel. Vietory <898 

heddencljos TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

kad jis taip pat palikęs pini 
Tautiečiai, irmes būkime |«us ^nwt’i lankoje; aš jaiaT, , T> v_ , ginimų paskelbė ir kita —Raudonos Rožes Kliubas ° . . .v. . „. . . Scandinavian — American .... . , .sparčiai ruošiasi prie savo me- T . . . . . rėmėjai ir prietehai visų tų,. .. Line. Nupigimmas įeina ga- , . ,tinio parengimo, 31 d. spalių, . kurie su mumis sykiu dalyvau-

. , x m i lėn su rugp. 17 d. Kaina lai- . . ......L. L. svetainėj, lų vakarų ». 7. , ... ja. Bukime vieni kitiems pne-
. ,• 1 ■ v u- x vakorcių iš New Yorko i Lie- , , . . . - i i . » , . ...20 kliumoem gaus garbes zen- T H lankus, tai bus geresnes sek- į.si; žmonės vra linksmi. Vienu

klus - žiedus, kuriuos paga- luv* f T mės. Anot, seno priežodžio, į žodžiu sak£it, Lietuvoje yra
mins laikrodininkas p. Pocius. f. r . jog ranka rankų mazgoja, kad .gerai gyventi tiems, kurie ne-

ei. irBcia KiGSH rouiKi trio , . . . ,. ... • -.ir n^gjrtuokliauja. Di- 
džiausiu vargų pakelia girtuo-

rekomendavau pas Tamstas 
padėti.

Šie metai nėra perblogiau-'

Paskutiniame kliubo sus-me 5700 *~ 1 ftbi būtų baltos,
kęmitetas pranešė platų planų ' ' j Remkime katalikiškus laik-
apie parengimų. Pasirodė, kad Scandinavian — American raščius ir lietuvius katalikus klį^į įr tinginiai _ jiems yra
bus daug dovanų ir už žemų Line iš anksto praneša norin- biznierius. blogai. r 1K9
įžangų. Tėmykite apie tai spau tiems parvykti Kalėdų šven-1 Yra tokių, kurie nenori su *
doj; be to ir per radio bus pla- tėms IJetuvon, kad laivai SS mumis skaitytis. Štai, teko pa Bernard Skunkus,
čiai skelbta. Jlellig Olav iš New Yorko iš- temyti šiame pikniki daug Tauragė, Liepos 29 d., 1930 m.

Du komisijos nariu jau bu- plauks gruodžio 1 d., o SS
vo atsikreipę prie Peoples Fur Frederick VIII gruod. 9 d, 
niture Co. Tai didelė lietuvių 
įstaiga. Komitetas, sutikęs p.
Nakrošių, pareiškė savo tiks
lų. P. Nakrosis labai prielan
kiai atsinešė. Vadinas, pradžia 
jau yra. O kų kiti komiteto 
nariai veikia, pranešiu vėliau.

CHICAGO JE

PADĖKOS ŽODIS.

GRABORIAI:

j. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIU8 

CHICAGOJE

S. D. LAGHAYICH
LIETUVIS GRABORIUS

Telefonai dieną ir naktį 
Virglnla 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAI. IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weat 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 A 7 — s vai. vak 

NedėlloJ pa«al sutartį

i Tel. Randolph 0993—0994

DR. EDGAR W, GRASS
Gydo tik akis, ausis, nos| Ir gerklę

39 So. State St, Chicago
Mentor Bldg., 12-tas aukštas 

Valandos: 9:30—6:80

Tel. Tard* 1829

DR. J. J. KOWARSKIS/
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt St.
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 1 
NedėlloJ pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart J3191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREEdf
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Pilone 
Englewood <641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8006

DR. A. R. McCRADIE

VALANDOS: 1—1 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomle Ir tv jntadlenlala 10-12

G1DITOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STREET

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

Tel. Canal 0267 Rea Proapect 666'

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Reaidenclja <600 8. Arteaian Av< 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rea. Tel. Mldvvay 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-ta* Street 
Telef. VVUmette 195 arba 

Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlial 
ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cįcero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomts
Susitarus

A. L DAYIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwo«d 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare į ,

apart šventadienio ir ketvirtadleatk;

DENIISTAI
Phone Boulevaid 7042

DR, C. I, VEZELIS
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
' SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Aru 47 Street

Tel. Canal 6222
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880 DR. G. I. BLOŽIS

Marąuette Park. — Sekma- 
Komitetas veikia dideliu pasi- dienį, rugpiučio 9 d., draugi-' 
šventimu. Taip ir reikia. Kas jos šv. Kazimiero Karalaičio j-' 
nori kų padaryti, turi dirbti. vyko piknikas, Marąuette 

Ateina ruduo, vakarų rengi- parke, ir puikiai pavyko, nes

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
■r pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystėa

OFISAS
«8 Weet II Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8888 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vietory 4681

Patarnauju laidotuvėse kuoplgl&uala 
Reikale meidllu atsišaukti, o mano 

darbu busite uiganėdlntL

Tat Rooeevslt 8616 arba 8611

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIU8

L439 S. 49 Court, Cicero, BL 
Tel. Cicero 6987

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN

DDNTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

8eredoj pagal sutartį

—
Tel. Yards 0994 Boulevard 7689

Rėk Hemlock 7691

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT} 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
lietu angus, nes neturi
me išlaidų uClalkymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

t. F. EUDEIKIS 8C CO.
JŪSŲ ORABOR1A1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A. PETKUS
LIBTUVIS GRABORIUS

4443 So. Tftlmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR x

BAJLSAMUOTOJAS
Tūrio automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nsdėllomls: nuo 10 iki 12.

Rezidencijos Tel. Plaza 3206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 Iki 12 dienų

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nno 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. /Central 7079
Rez., Longbeach 9459

Z

Vai.: 1-4 vai. vak. ir
Pagal sutartį

Tele. Cicero 1260 X-Ray

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

—Otdėlė graši kepiyėla dykai
718 WK8T 18 8TREBT

Tel Soeeevelt 7699

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 KĘST 46th STREET
Kampas 46tb Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5208-8419

Nulludtmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, garai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

Lambrakis DR. GUSSEN
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
OfiHa.M 1447-49 Plttsfield Bldg., Ml E. R'aalUngton St., Chicago, III.

DR. SUSAN A. SLAK1S
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avc. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 įo pietų. Seredomis ir 

Nedaliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

I
’l

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-9 ir 1:80-1:20 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

NedėlloJ susitarus NedėlloJ susitarus

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėllomls ir Seredomli suetturus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P, ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wahash Avsnue 

Tel. Pullman 0854 
Gazos. X-Ray, otc.

DR. A. W, JACOBS
(JOKL’BAUSKAS) 

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-1 7-9 vuk.

Telefonas Pullman 7235
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C H I C A G O I E
TIK VIENAS AKIŲ MUILI

NIMAS.
KEISTAS ATSARGUMAS 

IR KEISTAS SVARU
MAS.

Cook apskritis ir Chicago 
plačiai pagarsėjo aukštomis 
taksomis (mokesčiais) už ne
kilnojamas savastis. Namų sa
vininkai plėšiami be jokios a- 
todairos. Savininkai kreipias 
į teismus ir į kitus autorite-

laikyti,* valgių atmatoms rex*
kia turėti uždengiamus kenus, 
kur nei musės, nei žiurkės ne
prieis ir iš kurių smarvė nei
na. O lapus popieras ir kito
kias liekanas reikia sukrauti 
į krūvą, kad atvažiavę garba- 
gemenai lengvai galėtų suimti.

Kai patys nesirūpinsime

menei teisingoje ir aiškioje
formoje. Pavyzdžiui, jei kau
rų valytojas Hoover yra siū
lomas už $18.00, tai ir pasako
ma, kad jis nėra naujas, bet 
pernaujintas. ‘ Jei skelbiama

BIZNIS NAUJOJ VIETON.
Town Lake. — Plačiai

radio bargenai, tai paaiškina- ^*noiuas P- Bruno Judeikis, 
kuris per daugel metų turėjo 

4500
ma ar pilnai, ar nepilnai į-
rengtas, ar jis naujas, sempe- barberio bizni P<> num. 

S.savo apylinke, tai nepaisys a- 
pie mus nei miestas, miesto; ma seklyčiai setas už $25.00, 

tai ir pasakoma, kad yra sam-

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Firtptytieūis, Rugp. 17, 1931

Laikams pasunkėjus, pasi
darė riestai kaikuriems ban
kams. Bėdos turėjo ir turi tie 
bankai, kurie darė rizikingus 
investmėntus. Skolino pinigus 
ant tokių nuosavybių, kurių

tus. Niekur neranda pagelbos' kainos buvo išpustos ir kurių 
ir teisybės. savininkai nebuvo atsakantys

Aukštomis taksomis labiau- žmonės. Tokie bankai atsiradę 
šia plėšiami mažųjų namų sa- keblioje padėtyje arba patys 
vininkai, ty. darbininkai, ku- užsidarė, arba juos uždare vai
riuos šiandie ir be to spaudžia diški perdėtiniai.
toki ir kitoki vargai. ; Tokie atsitikimai išgąsdino

Asesorių komisija ir taip kaitriuos žmones ir jie ėmė 
vadinamas “board of review” ‘raukti Pini«us ir i5 tvirtų 
neva atlieka išklausinėjimus. bank,i ir kimš° » Pa"™kaa- K
Bet tas daroma tik akių mui- liatnvi’ Metropolitan skalby-

darbininkai, policmonai ir ki? 
ti. Apsileidėlių “neiberis” 
bus vis labiau apleidžiamas, 
kaip nešvarumu,taip ir bo- 
mais.

APIE SKELBIMUS.

linis, ar vartotas. Jei skelbia- Hermita8e avė., dabar sa
vo barbernę perkėlė po nume
riu 1803 W. 45 St.

pelis, iš ko skaitytojai gali \.Gen* sekmiW mūsų tautie

tinimui.
Angliški laikraščiai skelbia, 

kad apie 40,000 namų savinin

klos sužinome, kad keletoj pan 
čekų, atgabentų plauti, užtik
ta pinigų. Vienoj pančekoj už-

k, padavė protestus prieš tikta ”et Penki šimtai doleri’!- 
aukštas taksas “bordui ot re- Skolbyklos vedėjas p. Balanda

(Peoples Furniture Co. skelbi
mų vedėjo kalba pasakyta per 
radio rugp. 11 d. iš WGES 

stoties).
i

Paėmęs laikraštį į rankas 
žmogus pirmiausiai skaito šen 
sacines žinias. Jas perbėgęs 
skaito rimtesnio turinio straip 
snius ir, pagalios, prieina prie!

suprasti jo vertę ir nebūti su 
vadžioti.

Todėl, su pilnu pasitikėji
mu, galima skaityti Peoples 
krautuvių skelbimus, kurie tel 
pa Chicagos lietuvių laikraš
čiuose. Sekdami tuos skelbi
mus, sužinosite daug naudin
gų nurodymų apie namų reik
menis.

čiui naujoj vietoj.
Rap.

Marąuette Park. — Moterų 
Sąjungos 67 kp. laikys savo 
susirinkimą rugpiuZdo 17, 1931 
m., 7:30 vai. vak., parapijos 
svetainėje.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Valdyba.

Chicagos teatre dabar rodo 
ma “Secrets of a Secretary”. 
Dalyvauja Claudette Colbert. 
Parodoma, kaip mergina, kuri 
turtingoj firmoj dirbo, susi
pažino su milijonierių gyveni
mu ir įsivėlė į meiliškus ry
šius.

Oriental teatre dabar eina 
veikalas “The Reckless tlo- 
ur.” Parodoma, ką darė mer- 

I gina, apvilta meilėje.
United Artists teatre rodo

ma “An American Tragedy.” 
i McVickers teatre tebeiną 

visiems indomus veikalas
“Merely May Ann.”

Roosevelt teatre rodoma 
♦‘Huckleberry Finn.” Iš jau
nimo gyvenimo.

tinų sąlygų trumpojo laiko 
kreditus pakeisti ilgų metų 
kreditais. Tos sąlygos bus pa
tiektos Vokietijos valstybės 
bankos atstovams. Po to į- 
vyks bendras skolininkų ir 
kreditorių susirinkimas.

PADIDINTA LAIŠKŲ SIUN
TIMO NORMA

AVASHINGTON, rugp. 15. 
—. Paštų departamentas pas
kelbė, kad pradėjus rugsėjo l 
d. laiškų siuntimas į Kanadą 
ir Newfoundlandą pabrangi
namas: vienai uncijai 3 cen
tai vietoje 2 centų. Gi siun
čiant laiškus oru — 6 centai 
vietoje 5 centų.

ŽINIU-ŽINEliS
PADIDĖJO ŠEIMYNA

SUTINKA PRAILGINTI 
KREDITUS VOKIETIJAI

SUŽEISTAS JAUNAS 
LAKŪNAS

T0WN OF LAKE. — Pla-
. . X J. M. Pralotas M. L. Km- čįaį žinomas biznierius Wm.

------ ----- -- -- lefonavo savininkei ir iuo. paprastai, šas atostogauja Atlantic City J. Kareiva, 4644 So. Paulina
«ew . šios ypatingos komi- P ‘smetyt‘ Peniuos laikras-lr apylinkėje. Jisai autom- st. užlaikųs olaelį šviežių kiau
šuos nariai protestuotojams , nkiais šim ai* do,eril!... ™ P“slap,uoS. Kaikada aka,- b.huini važinėjasi po gražės-' šinių, sviesto ir sūrių, plečia 
laiškais praneša, kada jie turi £ išpmsyti ar T nes “ kurortns' Sa™ aavo biznj nežiūrint blogų lai-
nue,“ , ofisų ir paduot, ko-' P - Pinigų sa- T"““8" kU°“6 Plonis sveikina ir gerų kų. Kartu su jo bizniu didėja
misijai priežastis, kodėl nega- 7. . , . nėra pasiryžęs ką nors pirkti, linkėjimų siunčia.
ii mokėti paskirtų taksų. | v,niūkei tas nebuvo'juokai, o mblėjaU, nors skelbi-'
Žmonės ten eina; su jais ten' # talP susijaudino, kad pne

, . , .. . įte ■ ■apsieinama, kai su galvijais. Į _
Nevedami joki

BASEL, Šveicarija, rugp. 
15. — Po trijų savaičių sun
kiųjų derybų Berlyne, Pary
žiuje, Londone ir čia Vokieti
jos užsienių kreditorių atsto
vai pagaliau priėjo prie gailu

ir jo šeimyna. Penktadienyje
JA aaaap otao.jAAtAAAAAAAA, , r . , ,. .. , ., • X P’ni P- Vaicekauskienė, Į rugp j. 14 d, 1:15 po pietų

i telefono apalpo. Netrukus dūk mai dedarm Paskutuuua8e laik M. S. 20 kps. įžymi darbuotoja Šv. Kryžiaus ligoninėj jo žmo
i skal- rasci° PuslaPluose> ** nors taip pat ir kitų organizacijų ’ na p-nia Elena M. Kareivie-
,\adskai7^av\sp;T^ sūnaus* Kaip

gęs įaiKrasų skaityti, bet jie, vaišinasi po Jacksonville, motina taip ir sūnus randasi Klau bus dykal nufotografuoti.
Iš viso Metropolitan skal- “f Sk“/J™ Wai aTar; Ohio. Ji vieši pas savo gimi-'gerame sveikatos stovy. / |2650 W«“ 63 St- O““*’-

bus kaiP ir kltl rastai telpami nes pp Bartkevičius, kurie ją? 
laikraštyje. savo gražįu automobiliu pa-1

Pramonininkai su skelbi- gįfįkę anį. stoties Calumbus,

tė atlėkė ir su pinigais iš skal
byklos skubinosi namo, 
motiną nuraminti.

/ 1
’ R. ANDRELIUNAS 1

išklausinėji
mai, neišklausomi joki skun
dai. Neduodama žmonėms kal
bėti ir taksos nesumažinamos.
Tik paklausiama kiek už na
mus mokėta, arba kaip senai 
pirkti, arba kiek kambarių, ir
tt. Kiekvienam žmogui puduo-; - - . . . . _ ,«.™ prouuaių smemuami nau Linkime p. Vai&kauskienei
damas tik vienas klausimas ir by * y 8 jaustas marketo žinias. Ir tik Mviešėti

kad siuntė į lietuvišką skalby-ė , . ,, , įnagiai pavieBeu' su skelbimų pagelba gali sek

byklos darbininkai ikšiol iš 
pančekų iškratė arti $800. 

Tie, kurie į pančekas depo

Rap. Tel.
Hemlock 8380

ritavo pinigus ir siuntė j skal- Patalo žmonėms ohiOj parsiy^ į JacksonvUle.
savo produktą suteikdami nau £jnkįme —----

RKO TEATRUOSE

tuo jaus šaukiama “next”. 
Taigi, taksos paliekamos kaip 
buvusios.

Komisijos nariai tečiaus il
giau pasikalba su kokiais po
litikieriais, kurie taip pat rei
kalauja mažinti taksas. Su jais 
ir pajuokuoja. Jiems tad ir 
mažinamos taksos. Šiaipgi 
žmonėms neduodama nei kal
bėti.

Angliški laikraščiai giriasi 
jie kovoją visokias neteisybes, 
bet jie nepaduoda žinių visuo
menei, kaip tie “board of re- 
view” nariai veda “išklausi
nėjimus”. Tie išklausinėjimai 
yra tik žmonėms akių muiti
nimas.

Darbininkai neturėtų pa
miršti tų komisijos autokratų,' 
kada ateis rinkimai, kada jie'1 
ir vėl žmonėms ims siūlytis, 
kad būtų renkami, kada gir
sis, kad jie saugoją vargšų rei
kalus. /

Nemirškime 1927 metų, ka
da tie ponai skelbė visiems, 
jog “moksliškuoju” pertaksa- 
vimu palengvinsią mažųjų na
mų savininkams. Tiesa, jie pa
lengvino taksų naštas turtu- 
liams ir įvairios rūšies politi
kieriams. Užtadgi darbinin
kams užkrovė• neatkeliamas 
naštas. •

Turį pinigų žmonės gali 
kovoti neteisingas taksas. Dar 
bi n Inkai to negali daryti. Bet 
atėjus rinkimams darbo žmo
nės gali sudaryti galingą jėgą.

Pilietis.

klą, kur dirba teisingi darbi
ninkai. Jei būt pasiuntę į sve-

State — Lake teatre dabar
rodoma “Dirigible.” Rodoma

. , r, ., ., kas žmogui svarbiau meilė ar
X Pp Al.h.,4 (Bndgepor- paairM6, kad raeil4mingai vesti savo pramonę. _

. ,-n 0 11,0, . • Pats laikraštis, talpinda- duktė šokėju, p-lė bu-,
ri,Xii t,ttaIwtataW mas 8kelbimns gaUM tajaSoka didžidoBę miesto te-, Palace dafear rodo.

tais pinigais turbut Kitaip būt medžiaginę Delto die. atruose. Pirmiau buvo Onen- ma „Their Mad Moment „
8 t-V o • r • • • j nraščius, nežiūrint daugybės tal t,atre> dabar yra Paradi- Dalyvauja Wamer Baxter.

Iš banko imt, pinigus ir de- a se, 0 sekan«» savaitę šoks Ti-' į Mackai), ir kiti ž
pozituo , juos į pančekas yra,. nu8ipirkti. Jei ne veli teatre. O sūnus Tadas (p. mfls arįetaL
tikrai keistas atsargumas. Jei ---- * - * - -
jau kas nežino, kaip

į pančekas yrar. , ..... T ..1 Jatą centų nusipirkti. Jei ne —
skelbimai, laikraščių skaityto- P- Aleliunų) mokinasi Lietu- j

. . . ,. .. . . o„S,aU8? jai turėtų dešimteriopai bran- v°je’ Tevl* JeZTlltli Gimnazi- AUTOMOB1LIŲ mekantka8 ek«>er-

banką pasiskirti, tai saugios . joj. Nesenai su gimnazija lan- tas lietuvis, seniausias chiea«oj, t>i-
pinigams vietos yra lietuvi?-: _ . . ___ . Un To4v,U„ T«v,v.n. taisys Jūsų namuose. Lafayette

kos “spulkos”. O jei jau ir
“spulkos” išrodo nesau
tai tiems yra paštas. . į skelbimams, mes x ftavome žinią iš Kauno, Rm«. how» piwi 5 k-oo. k

Kaip vieni iš mūsiškių pro , ______ _____ kad nesenai Amerika lankiu.
sios K. L. Moterų Dr-jos at-

giau mokėti. .
i Pagalios, gal būt, didžiausį kg Latviją. Jaunas Tadukas 13a29 

ir parankumą ir naudą skelbimai Pi,nai patenkintas Lietuva ir “įZTJįįJT 

S’ teikia perkančiai visuomenei. ten esančiomis mokyklomis. -----------—_jl

silaiko keisto atsargumo su 
pinigais, tai kiti laikosi keis-

turime progos sužinoti, 
naujo ir naudingo mūsų gyve-

MIIREMKITE VISUS B 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

PARDAVIMAI

____________ 1
Įrengta bekernė, pigiai. Prležas- i 

tie Ilga. 2S22 No. Laramie, Capltol , 
3635.. v . • j • • niurni randasi markele. stov5s’ P- PMlingienės vyras,

tos švaros Yra tai deginimai, ske]biim) yra, bet buvęs Kauno apygardos teis-
gatvėse ant tuščių lotųį u-.je- rinei Tienodas tai yra mo teisėjas p. Jonas Kkfilin-
les,, lapų popietes k>takta 'atkPeiptiPpirk6jo d5mesj ir gi< liepos 22 d. liko išrinktas 
daiktų. Žali lapai ar šlapi po- kft Rimtės-' Kaun0 miasto burmistro pa-
pienai palengva dega ,r laba,, laikraJtinin. dejėju.
mksta. Tie, kūne taip ske|bimų įstaig03l Sveikiname pp. Pikčilingins
mano, kad jie švarina save a- skelbimai ir linkime geriausios kloties
pyhnkę, 1 tikrųjų jie kiaune. ne8uvedžioja„ti užėmus taip aukštų ir atsako-,
teršia apylinkę. Chicagą, kaip- . * 6’ : nunira'vieta-Malnnn bus ame-'.... _ . visuomenės. Bet, sykiu yra ir vietą. Malonu dus ame- -
ir kiekvienam pramones mies*|kit T d , Dažin:mas tu rikiečiams lankyti Kauną, tu- dynė?"^ piįu/m? 
te, yra gausybės durnų, dulkių kltokių- lodel Pazininias tų • f oomn ««>«•
suodžių, smarvės ir visokio (^ugų skelbimų yra darbas poX^pSlgienčs ’ »
brudo. Tai kam dar sunkinti' perkančios visuomenės. ”y a ... „.«■■
ir teršti orų deginant lapos iri «a, prie šios progos, panų- ka'P» K“"» burm.strienee.
popieras. Taip darantieji iš- uėsiu vienų mūsų firmų ir jos; ___________ •
tikrųjų prisilaiko keistos šva- skelbimų metodas. Peoples 1 iinmlIAnt 1
ros. Geresnėse apylinkėse taip Furniture kompanija, ^ama gjį||§||||[r|£§ “DRAUGE* į^a’6, 
elgiantis tuoj galima bėdos tu

REAL ESTATE
SKOLOSEP

Skolinkis Iki 1300 ir mokSk bllas cash. 
Mums atsilyginsi per 25 mėnesius.PUBLIC LOAN OORP.

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
4013 Mllw»uke« Avenue 

401 Klės BIdg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144 

5 kamh. mod. namelis, elek., mau-

savo skelbimus, visuomet no
ri, kad skelbimai būtų teisin-

dtdilaualo pasauly Zoo, 9 kamb. na
mas, 2 maud, didelis 4ild. porčlua k. 

1 v. 4„ Forest Preserve, lotas <0x325, 
visi pag.. reik matyt kad Įvestyt, vals- 
medtlal, t karų gar. Htlrk. 114.000. 
vertas 520,000, 1-mų morglClų 54.000, 

000. 5531 Arden Avė. Holly- 
wood, III. lengvu a UmokSjlmal.

rėti, bet vietose, kur “forene-'ri>
riai” gyvena, tai nėra tokios1^ ir suprantami. Niekuomet

iimiiniiiiiiuiiBiiaiiitat

Wm. J. Kareiva
8avinlnkas

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit _____

OREmtt VATiI<w;x 
PRODUCTS 

Olselts Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4«44 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 138>

Homewoode nukrito nedidis 
orlaivis. Pavojingai sužeistas 
L. C. Goff, 22 metų lakūnas.

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa
didintą International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažą atlyginimą. Jei 
neturi modelio arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi- 
cago, m.

1 11 —■

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

AR tADI KRAUSTYTIS?
A, ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
M. ZIZAS

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau Įvairiausiu! namui prieinama 

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

aštrios priežiūros.

Tie, kurie lapus ir popieras 
degina, manydami, kad prisi
deda prie švarumo, visai nema 
to ir neužuodžia, kad šalę smir 
sta suverstos krūvos valgomų 
jų daiktų atmatos, burbia spie 
čiai biaurių musių ir rausiasi 
žiurkės.

Tikros švaros norint prioi-

nėra praktikuojama, ameriko
niškai sakant, vien tik “bai- 
ts”. Kiekvienas paskelbtas 
dalykas turi būti toks, kaip y-> 
ra skelbiama. Jei krautuvės 
skelbia bargenus, tai ir turi 
būti bargenai. Nes, vartojant 
daugybę prekių, dažnai pasi
taiko perkančiai visuomenei 
teikti bargenus. O Juos rei
kia skelbti ir pranešti viauo-

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

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
NualunSlama pinigui Lietu

von peStu 1 dvi aevaltea, tele
gramų | dvi ar tris dlsnae.

Laivakortes parduodame ant 
vlaų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
1 Lietuva.

Turime įkyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimui Ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudtlema nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoilrdUu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
8827 8. HAL8TED ST. 

Chicago, m. 
TeLTarda 4669

Telaf. Republic 6594

D., GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.2452 WEST 69th STREET

Pkona Vlrglnla 1454

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTM0 KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

lapos Teist 
Hemlock >547

Namų Telef. 

Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lletuvts 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamus2422 WE8T 69th STREET
Tel. Vlctory 1145DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAOZDAS. Ra v.
Elektros retkmenos ir ftkidle- 

rlal. Įvedame elektrų Į namus tr 
dirbtuvės
•1M 8. Hateted St S Augutis

I




