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SVEIKINAME JUBILIEJINĮ FEDERACIJOS KONGRESĄ!
ISPANIJOS VYRIAUSYBE IŠKELIA 

PRIEKABES VATIKANUI
Amerika Eina Pagelbon 

Nukentėjusiems Kiniečiams

EUROPOS VALSTYBĖS RUOŠIAS NUSI
GINKLAVIMO KONFERENCIJON

ISPANIJA PRADEDA UŽ
KABINĖTI VATIKANĄ

AMERIKA PAGELBON 
KINIEČIAMS

SHANGHAI, rugp. 23. — 
Einant parėdymu iš AVashing 
tono, J. Amerikos Valstybių 
karo laivynas Azijos vande
nyse sumobilizuotas teikti vi
sokių galimų pagelbų nuken
tėjusiems nuo potvinių kinie
čiams išilgai Yangtze upės.

Kai-kurie karo laivai leisis 
sakoma upe Kinijos gilumon 
su maistu ir vaistais.

MADRIDAS, rugp. 23. -—
Ispanijos vyriausybė senai no 
ri nutraukti santikius su Va
tikanu ir iškelti Bažnyčiai per 
sekiojimus. Kadangi be atatin 
kainos priežasties nedrįsta to 
atlikti, ji pradeda užkabinėti 
pati Vatikanu — Šventų jį So
stų.

Pirm keletos dienų Ispani
jos policija pasieny, kaip sa- 

JęoL^riau&ybė, sulaikiusi vie
nos vyskupijos generalinį vi
karų it būk pas jį rasti “do
kumentai,”1 kuriajs einant Is
panijos kunigija esu pataria
ma bažnytinius turtus, įėmus 
brangenybes, parduoti ir pi
nigus paimti Į užsienius.

Tuo remiantis, vyriausybė 
sakosi ir uždraudusi visokių 
bažnytinių turtų pardavimų, 
grųsindama visas bažnytines 
savastis konfiskuoti.

Katalikiški laikraščiai ėmė 
ginti Bažnyčios laisvę ir tei
ses ir ėmė užginčyti rastų ta
riamų “dokumentų.” Už tai 
kelių laikraščių leidimas su
laikytas.

Šventojo Tėvo atstovas Is
panijai arkivyskupas Tedes-
chini griežtai užgynė, kad Va- HAVANA, Kuba, rugp. 23. | ST. LOUIS, Mo., rugp. 22. 
tikanui būtų žinomas taria- — Praneša, Gibara apylinkė-'— J. Amerikos Valstybių Ne- 
mas “dokumentas,” kada vy
riausybė pradėjo įtarinėti 
Vatikanu. Nežiūrint to, vakar 
vyriausybė Vatikanui pasiun
tė paklausimų, ar jam yra ži
nomas tas “dokumentas.” Da
vė penkias dienas laiko atsa
kymui.

Katalikų vadai aiškina, kad 
tas tariamas “dokumentas” 
greičiausia bus pačios vyriau
sybės sugalvotas santikių nu
traukimui su Vatikanu.

RUOŠIAS NUSIGINKLAVI
MO KONFERENCIJON

BEDARBIŲ LIKIMAS CHICAGOJE

KONGRESAS PRASIDEDA ŠIANDIE 
SOUTH BOSTONE, MASS.

A. L. R. K. Federacijos Ju-Į Šv. Petro bažnyčioje 8 vai. 
biliejinis kongresas prasideda į ryte. P pamal lų Kongreso 
šiandie, Šv. Petro par. s; j, posėdži; Tų pačių dienų, 7:

30 vai. .k. Vyčiai suvaidins 
patrijoti. teatrų “Vytautas 
Pančiuose,” pobažnytinėj sve 
tainėj, 5th st.

Rugpiūčio 26 d. pamaldos 
bažnyčioj 8 vai. ryte. Kong
reso posėdžiai kaip paprastai. 
Tų pačių dienų, 7:30 vai. va
kare bus surengtos vakarinės 
pamaldos Šv. Petro bažnyčio
je, kuriose dalyvaus J. E. 
Vyskupas Petras Būčys. Taip 
pat pažymėtina, kad Jo Eksce 
lencija sakys pamokslus baž
nyčioje visose rytinėse pamal
dose ir vakare, rugpiūčio 26 
dienų.

Tokios iškilmės, kokių So. 
Bostone nėra dar buvę ir var
giai kada daugiau bus, tarė’ į 

visus sužavėti ir įkvėpti kar

So. Boston, Mass. Tęsis 
dienas.

Kongreso Rengimo Komisi
ja praneša:

Rugpiūčio 24 d., 8.-3O vai. 
ryte iškilmingos šv. Mišios 
Šv. Petro bažnyčioje, W. 5th 
St., So. Boston. Po Mišių J. 
E. Vys. Būčys atidarys Kong- 

I resų, kurio posėdžiai visas 3 
dienas bus laikomi Šv. Petro 

1 pobažnytinėj svetainėj. Į po
sėdžius kviečiami ne tik dele- 
; gatai, bet ir svečiai katalikai. 
'■ Tų pačių dienų, 3 vai. po piet,

Šalę Lincoln parko, Chicagoj, medžiais ir krūmokšniais apaugusiam plote ima ap-i J-B-Vyskupas suteiks palaimi 
sigyventi bedarbiai. Kai-kurie turi šeimynas ir pasitaisę palapines. Neturi pinigų ge-Įnimų vaikučiams bažnyčioje, 
resnę sau pastogę gauti. Kas bus su šiais bedarbiais atėjus žiemai? ; Rugpiūčio 24 d., 7 vai. vakare

s

ŠVENTASIS TĖVAS AP
LANKE NAUJĄ PAVEIKS

LU GALERIJĄ

ROMA, rugp. 22. — Vals

tybiniam sekretoriui kardino

lui Pacelli lydint Šventasis 

Tėvas Pijus |XI aplankė Va-
PARYŽIUS, rugp. 23. —

Europos valstybės šiandien dau 
giausia užimtos pasiruošimu ! rikano sodne pastatydintų nau 
tarptautinėn nusiginklavimo! 14 paveikslų galerijų. Naujus 
konferencijon,' kuri prasidės rūmus Šventasis Tėvas apžiū- 
vasario 2 d., 1932 m., Gene- rinėj° aPie vien4 valandų. Gė- 
voje. Žada dalyvauti virš 50'rėj°si nukabinėtais ten pavei- 
valstybių. ' kslais.

Didžiosios valstybės apgal-j Sakoma, ši nauja galerija 
voja, kaip turės būt vedama pilnai bus įrengta spalių mė
ta konferencija, gi Francija nesį, gi atidaryta gegužės mė- 
gamina ^formuluoja) priežas- nešiu, ateinančiais metais.
tis, delko ji negali ginklavi- į ------------------
mo siaurinti. NEGRŲ KATALIKŲ ORGA

NIZACIJOS 
SUVAŽIAVIMASATNAUJINA MŪŠIUS

se revoliucionierių legijonas grų Katalikų Federacijos me- 
atnaujina ibūšius su vyriausy- ’ tinis suvažiavimas įvyks čia
bės kariuomene. ,

Taipat pažymima, kad vie
tomis revoliucionieriai iškelia 
partizaniškų kovų.

ANGLIJOS KABINETAS 
PAVOJUJE

CHICAGOJE VALGYKLOMS “LAISNIAI”

TAI BUVUSI PIKTADARIŲ 
SĖBRE

Arti Silver Lake, Wis., ras
ta nužudyta ir pamesta kažko 
kia moteriškė. Patirta, kad ji 
nai buvus kriminališkai užpul
ta.

Dabar Kenoshoj susekta nu
žudytos moteriškės pirštų ant- 
spaudos. Tai kažkokia Mrs. 
Anne Patterson, 32 m., buvusi 
čikagietė. 1926 m. jinai buvus 
areštuota su savo vyru, viena 
moteriške ir kitais trimis vy
rais. Abi moteriškės tada bu
vo paliuosuotos, gi visi ketu
ri vyrai nubausti kalėjimu.

bus surengtas Vyskupui ban 
kietas parapijos svetainėje,
492 E. 7-th Str., ;So. Boston
“Rugpiūčio' 25 d? pamaldos šfo troškimo jose dalyVStftL"

MILIONAI KINIEČIŲ
APLEIDŽIA POTVINIŲ 

PLOTUS

BRAZILIJOJ KOVOJAMAS 
PASAULINIS ŠVIETIMAS

dė.

Ispanijos katalikai yra pa
sirengę gintis Bažnyčios prie- 
šų.

, LONDONAS, rugp. 23. — 
Anglijos darbo partijos kabi
netui iškilo pavojus gaminant 
išlaidų sųmatų. Į Londonu 
gryžta ir karalius, nes kabi
netas gali atsistatydinti.

rugsėjo 5, 6 ir 7 dienomis.

Suvažiavimas prasidės iš
kilmingomis šv. Mišiomis Šv. 
Ksavero bažnyčioje. . Mišių 
metų bažnyčioje bus ir vie
tos arkivyskupas J. J. Glenn- 
on. Antrųjų suvažiavimo die
nų įvyks procesija, kurioje ir
gi dalyvaus arkivyskupas.

DUOS MILIONĄ BEDAR
BIAMS

DO—X ATSKRIDO J 
MIAMI

50 ŽUVO, ŠIMTAI 
SUŽEISTA

MIAMI, Florida, rugp. 22., 
— Iš Pietinės Amerikos Čia 
atskrido milžiniškas vokiečių 
orlaivis — laivas DO—X. Iš 
čia skris į New Yorkų.

TOKYO, rugp. 22. — Va
karinius Korėjos pakraščius 
palietė baisi audra. Apie 50 
žmonių žuvo ir šimtai sužeis
ta. '

DETROIT, Mich., rugp. 23. 
— Šio miesto majorui Mur- 
phy senatorius Couzen prane
šė duosiąs vienų milionų do
lerių bedarbių šelpimui atei
nančių žiemų.

MANILA, rugp. 23. — Co- 
gayan upėje nuskendo 8 skau
tai.

Chicagoj Mig^UiįMAfudnin-- 
kai miestui nemoka jokių “lai
snių”. Anais metais jie buvo 
verčiami mokėti. Bet vyriau
sias valstybės teismas išspren 
de, kad miestas negali iš jų
reikalauti “laisnių,” nes vai-į HANKOW, rugp.. 22. - Mū- 
gyklos, kaipo tokios, nemini-1 Slj laikais pasauly nebūta to- 

į mos įstatymuose. ĮqOS nelaimės, kokia šiandie
Šis “laisnių” klausimas iš- yra palietusi vidurinę Kinijų. 

naujo iškeliamas ir, matyt, Tūkstančiai žmonių žuvę ir a- 
vėl vyriausiojo teismo bus P*e 30 milionų kitų netekę pa-

Nežinia, kas jų dabar_ nužu

KOVOJA SANITARINIO 
PERKASO ADVOKATAI

sprendžiamas.

PIRKLIO LAVONAS 
UPEJE

stogės. Del ilgo nuolatinio lie-
, taus išsiliejo upės ir sukėlė 
negirdėtus potvinius. 

i Šiam miestui gręsia sunal-
------------ kinimas. Milionai žmonių per-

Anų dienų prapuolė nekil- sikelia į kitas krašto dalis, 
nojamij savasčių pirklys M. Nukentėjusius spaudžia badas 
T. Henneberry, 70 m., 3836 ir įvairios ligos.
Jackson boulv.

Dabar jo lavonas 
, Dės Plaines upėje.

Iš sanitarinio perkaso ki- 
tuomet ėmę algas kaltinami 
advokatai teisėjui Taylor pa
tiekė savo pasiteisinimo nu
rodymus.

Teisėjas Taylor tuos pasi
teisinimus peržiūrės ir pas
kelbs galutinų ištarmę. Šių jo 
ištarmę patikrins vyriausias 
valstybės teismas.

NUŠAUTAS ALKOHOLIO 
GAMINTOJAS

Namuose, 1820 Ilastings 
gat., nušautas vienas begyve
nęs ir “mhnšainę” dirbęs A- 
dolf Petrovski, 77 metų

Ant Willow Springs vieške
lio vežųs skautus busas susi
daužė su automobiliu. 1 vai
kas žuvo, 24 sužeista.

PROHIBICIJA LABAI 
BRANGINTINA

Kinijos vyriausybė išspren- 
rastas išleisti apie 3,000,000 dole

rių bonij nukentėjusių pagel- 
bai. Be to, vyriausybė darbuo 
jasi Amerikoje pirkti kvie
čių grūdų perviršį.

RIO DE JANEIRO, rugp. 
22. — Brazilijoj iškeliamas 
sumanymas įvesti pasaulin} 
švietimų, ty. betikybines mo
kyklas.

Švietimo ministeris Fr. Ca- 
mpo šiam sumanymui griežtai 
priešinasi. Tuomi reikalu jis 
raštu kreipėsi į laikinųjjį res
publikos prezidentų. Jis nu
rodo, kad įvairiose šalyse pa
saulinis švietimas neturi pa- 
vykimo. Daugiur atmestas kai
po neatatinkamas.

Jei tas netinka kitoms šar 
lims, tuo labiau netinka Bra
zilijai, kur gyventojai katali
kai ir kur turi būt gerbiamas 
ir praktikuojamas katalikų ti
kėjimas, pareiškia ministeris.

AVASHINGTON, rugp.' 22.- 
Paskelbtas tryliktasis iš eilės 
Wickershamo komisijos re- 
portas.

Šiame reporte komisija mė
gina apskaičiuoti, kaip daug 
šioj šaly žmonėms atsieina 
(kainuoja) kriminalistų pikta 
darybas. Bet nesuranda galu
tino atsakymo.

Tečiau komisija atranda, 
jog neįvykinamos probibicijos 
vyki n imas vyriausybei atsiei
na milžiniškas sumas — dvi 
trečdalis to visa, kiek naudo
jama visų įstatymų vykinimui.

TOKYO, rugp. 23. — Japo
nijos vyriausybe trukdo ati
duoti orlaivį nubaustiem ame
rikiečiam lakūnam.

TURI BRANGINTINUS 
PASTOS ŽENKLELIUS

325,000 DARBININKĖJ 

DIRBA KELIUS >

PITTSBURGH, Pa., rugp. 
22. — Buvusia 31-rius metus 
anglekasiu James Wrigbt iš 
Library, netikėtai susekė, kad 
jis turi brangintinų pa s 
ženklelių rinkinį.

Vienas iš New Yorko paštos 
ženklelių ir senų pinigų pirk
lys jam siūlo 45,009 dolerių. 
Bet jis nori gauti apie 100,000 
dolerių.

VOKIETIJOJ NEDARBAS

BERLYNAS, rugp. 23. — 
Rugpiūčio 15 d. Vokietijoj bu
vo 4,104,000 bedarbių. Fran
cija gi turi apie 35,000 bedar

bių.

i'AVASHINGTON, rugp. 22.- 
Liepos mėnesiu visoj Šaly 
prie išv dimo vieškelių dirbo 
apie 32 n00 darbininkų.

Chicag je mirė policijos tar 
nyboje pasižymėjęs seržantas 
A. McSwiggin.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Franci jos 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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DIENOS KLAUSIMAI

katalikų fkdeeacua.

Praeitame šeštadienyje gana plačiai ra
šėme apie Lietuvių Katalikų Federacijos 
Kongresų pasidedantį šiandine, ir jo užda
vinius. Rašo apie tai ir savaitraštis “Laivas”,

Europos ženilapio, karo metu nuterfota kėlėt?) 
kartų žiaurių priešų, pakilo, atsigaivino, su- 
stiprėj'o, tapo nepriklausoma ir tai daugiausia 
Amerikos Lietuvių Federacijos dėka. Nei lais Rugiapiūtė baigta. Žmone-jgų plėšti jaunimų iš Bažnyčioj 
vamaniams, nei tariamiesiems tautininkams, jįaį rugelius ne tik kad supio

LIETUVOS JAUNIMAS.

kurių visada būdavo labai nežymus būrelis,1 
nei kitiems ‘pasaulio lygintojams’ Tėvynės 
reikalai gyv&i neapėjo. Be to, jų buvo tiek

vė, bet ir suvežė. Lietuvoje 
derlius mažesnis, nei perniai

unkų.
Bolševikų Rusijoj įvairios 

pionierių šaikos skiepyja jau-
metais. Vis dėlto žmoneliai rimui bedievybę, įsakydamos. . . . , . ., i ............ 1.UUUI uvuirv^uę, {SttKjuanius

nrnza, kad su jais niekas nei nebūtų ska.tę- „enusin,ena> 1)iat duonos pa- fai kinti paleirtnvinguuio sla-
sis. Šiame Lietuvių Tautos istoriniame mo
mente stojo Amerikos lietuviai katalikai į 
darbų. Vadovaujami Katalikų Federacijos, 
nugalėjo kliūtis, prisidėjo prie. savo bran- . 
gios Tėvynės laisves. lų mes galėjome puda ; J5 . ’
ryt, nes buvome organizuoti, susiklausę, iš
mokę dirbt, pasišvęst, nukęst ir nugalėt. Tų 
dalykų išmokino mūsų kolonijas Federacija.
Tai buvo galinga moralė jėga.

Amerikos lietuvių kolonijos khrėsi dides
niuose miestuose. Žmonių būrelis sudaryda
vo draugijų, kviesdavosi su vyskupo pritari
mu kunigų, pradėdavo kurt parapijų. Pri- i

laksiu. 

Ir musų grazusai jaum- 
pavasarininkai, Vyčiui,

j bų.
Italijoj fašizmas juodąja 

skraiste gaubia jaunimų ir Sąryšy su besirengimu minėti .Jurgio Vašingtono, pir-
kruvinais nagais plėšte plėšia mojo .J. A. \ alstybių prezidento, 3(M) m. gimimo sukliktu- 

ima dabar krutėti bruzdėti, Ivg ji » Bažnyčios rankų. • "ukaldintaa Ma atvaduojama* medalis, kurio vienoj
tos bitelės -hedų meta. Ims' - ....... j P““*? Vašingtono portretas generolo uniformoj, kitoj -

ruošti vakarėlius ir pasilink- Perdaug maža vietos šitame laisv^s aįmbolis. Medalio autorius yra 
laikrašty, kad galėčiau išskai- Fraser iš New Yorko.

Mrs. Laura Gardiu

sminunus. 'čiuoti visus šmėklų darbus.
Tiesa, gegužinių buvo pilna Dievati suteikj |ai._

ii pei darbymetį. Ir jone bu- valių: jei klauso šmėklų, 
davo pilna gražaus jainuinė-j tenerugoja prie6 trfhin_

°* 1 gumų, su kuriuo kadu noruIII U XV IiIIpiUUUVIUYV nuli Į/IA1 * ** Į I 1, I A ‘ ’yi * * I
pratę organizuotis ir pamatę praktiškų orga-L .“ relSk'“ J"unu°- reikės pasiskaityti.

,111h nutraukti vienų kitų une-j Tai privalėtų turėti galvoj 
igo valandėlę.

Naktyganiai, išjoję naktimi 
arklių ganyti, savo dainomis;
liūliuoja visus plačiųjų apy-i Keliaudamas per provinti- 
linkių miegalius ir snaudalius.! .19 susipažįsti su paradoksiš- 
• Ir ūžia gaudžia gražios kais n«°tykiais. Štai Utenos ir 
dainelės tai karžygių berne-1 Anykščių apylinkėj, paskuti- 
lių narsumų apdainuojančios, n’u kl^ku gastroliuoja aleris- 

I tai įsimylėjėlių sielvartėlius tas’ virtuozas. Daugelis naivių 
apliūliuojančios, tai laimužės ūkinink^ nUo 3» nukentėjo, 
dienužes apsniūniuojančios...

Dabar Federacija, kaip mums atrodo, | lr d-koja vigį Aukgč.iau_

nizacijų naudų, lietuviai-vadai sudarė katali
kiškų draugijų Federacijų. Mažai yra vietų, 
kur kolonijų vadai bebūtų supratę bendros 
katalikų organizacijos naudos, kur būt užsi
darę savo miesto kevale ir savo nevisada di
deliuos darbuos. Visi kiti stojo į kuriamą
jį darbų, lr tų pirmųjų pasišventėlių dėka, 
galime sakyt, susilaukėme Tėvynės laisvės. 
Garbė jiems, kad nepaisydami išmetinėjimu

APIE ARTISTO LON CHANEY KILMĘ IR TAUTYBĘ.
Jo tikra, pavardė esą Steponas žmonų, tad ir palikimus bene 

Ėringi a, kilęs iš Panevėžio bus jai užrašęs.
Apskrities. 4 Balti morėj esu gyvenanti1

musų grazusai jaunimas, 
i Isis.

Šiomis dineomis Wyoming 
Klony pas .J. Mockaičius, Lu- 
zerne, viešėjo .Juozas Eringis 
su šeimyna iš Chicago, 111. 
(Brigliton Park). Jis painfor
mavęs “Garso” redakciją, 
kad nesenai miręs artistas 
Lon Chaney, “tūkstančio vei-

kurio straipsni dėl jo įdomumo ištisai čia j ir statomųjų kliūčių stojo kaip milžinai už1 
perspausdiname: savo idėjas.

dų” buvęs lietuvis,

Visi Amerikos lietuviai katalikai džiau
giasi šiemet Katalikų Federacijos 25 metų 
sukaktuvėmis, džiaugiasi nuveiktais dar
bais. Tų, ko kitos galingesnės tautos ar ne
suprato, ar nepajėgė įgyvendinti, Lietuviai 
Amerikoje padarė. Mums tai padaryt buvo 
sunkiau, nes neturėjome Amerikoje savo vys
kupų, kurie natūraliai yra visuomenei skir
tieji vadai, neturėjome nei aukštai pastaty
tų Bažnyčios valdžioj kitų vyrų ir viso to

žmogus,
■ KermoSiuose jis atydžiai žiū-,-i“ (Knngio) pusbrolis (broliu 
iri ūkininkus, pastebėjęs labiau 'nikiai).

tikra velionio artisto sesuo 
Alžbieta Makarauskienė-Erin 
giūtė. Velionis artistas būk 

; rašinėjęs seserei laiškus nu
rodinėdamas veikalus, kuriuo
se jis vaidindavęs ir kuriuose 
galėjus jį pamatyt. Sako, pas
kutiniais laikais artistas pra
liejęs praktikuot ' katalikystę,

daugiau savo dėmesio ėmė kreipti į tautini
lietuvių likimų Amerikoje. Visi aiškiai supra-, ,,alnaldU) akaistUi Svtel, jau. 
tome, kad išvaduotoji Tėvynė pagalbos ne- '1(įma 
duos. Be to, įsigalėjus ten tautos reikalų ne ,, kaip gi mtaJ 
pa.sytoja.ns, tariamiems tautininkams, ir ,doras, geras> 
jiems besirūpinant savo smulkiais asmeniš
kais reikalėli
si lieka pats
gint. Kas išsaugos lietuvybę Amerikoj I Be:KrfaU M'į,

siajam už taip gražų, dorų, pasiturintį, arba matus ką pa
rduodantį, aferistas d va r poni
škai apsirengęs prieina prie 
numatytos aukos ir prašo iš
keisti 100 litą, prašo malonėti; 
greitai iškeisti, nes iš vienoi

Informacijų suteikė

gal būt, ir tautinė sąmonė pas 
jį buvo pradėjus kiek tvirtėti. 

I Juozas Eringis pasižadėjo 
taip [ nuvykęs į Baltimorę išgaut

pat kun. J. Kasakaitis, Pitts-1 velionio laiškų ar kitokių raš- 
tono lietuvių parapijos klebo-. tų turinčių dokuinentalės reikš 
nas. .mes, kuriais pasirėmus galimu

būt išaiškint autentišką jo 
[kitimų ir tautystę.

Kas atmena Lon Chaney 
vaidinant, gali prisimint jo 

tikrai lietuviškus veido bruo

Artisto Lon Chaney gryna
upumiu savu M..U1KUUS asmenis-,skaistus> kad jįs klauso. ?.... .. ’. .7 j pavardė esanti Steponas Erin-
ėliais, trečdalis lietuvių tautos pa-! p- R«,4nvėin i.- tv.r uk,ninko J1R nusiplikęs prekių,,
s vienas savo tautinių reikt.ųiįf “ube W «“»

išsaiurns lietnvvhe Amerikai! Re........... " linkui sukiojasi žydelis, galįs P'-los, dustomų kalino. Baigęs

nežiūrint jau švenčiame 25 metus, kai Ame- abejo, Federacija. Ji mums yra artimesnė,, ,<aip „ n)|-sų ^„,3^ ne.
likos Lietuviai ėmėsi Katalikiškosios AkciI
jos. Kas kitose šalyse yra vadinama Ka
talikų Akcija, tas pat Amerikoje lietuvių 
tarpe yra žinoma kaip L. R. K. .Federacija, 
lai kunigų ir pasauliečių žmonių bendradar
biavimas, apimąs visų plačių Ameriką, visas 
lietuvių katalikų parapijas ir kolonijas, yra 
tai moralė mūsų veikimo jėga, kuri sujungė 
galingų grandinę šviesių protų ir kilnių šir
džių lietuvius.

Šiemet sueina 25 metai, kai Federacija 
veikia. Reikia pripažint, kad 1906 metais ne

penkias klases Šiaulių ar Pa
nevėžio gimnazijoje. Vėliau 
išvykęs Amerikon ir kaip 

keisto būdo” žmogus vedęs 
ir keistų gyvenimų. Jis nuto
lo ne tik nuo savo giminių,

nupirkti. Mandagus ūkininkas 
tuoj aferisto prašymų išpildo.
Po jiiek (laikų, prie to paties 

laikrascius: -lkddnk() v-f grį^da aferistas 
“J irau

negu visa dabartinė Lietuvos ponija. Ji yra . į 

galingesnė už visų Lietuvos armijų, kurių taip \aįp
nedorai panaudoja savo reikalėliams tautinin-L v tin i . lv.
. • .s , ... , .. . .. ... . 'j1! » laiasarj, i'iau ir džiaugdamasis reiškia savukai. Katalikų Tederacija Amerikoje, jei tikiVotoim., * ... ., . .... . . |b>') 11 kitu. kataliku 1 aik- pasitenkinimų pirkimu. Tam
jos vadai nenuleis, jei gaus į savo tarpų dau-l- ___ »- -• 1
giau vadų, — visa nugalės ir lietuvybę išsau
gos.

Federacija, o ne kas kitas, pradėjo rūpin
tis sukurti aukštesnias jaunimui mokyklas. 
Tiems darbams surado jie pagelbininkų, bet 
Federacija pirma iškėlė tų mokyklų reikalą

šviesus, 
įilomius

kad jis skaito ;

įasčius, dalyvauja Vyčių or- užmezgama kalba apie ūkį ir ii et ir nuo savo tautos. Gv-
ganizacijoj ir kitose katalikų i įr nueina iki karčiamos. 
1! raugi jose.

veninių iš pradžių

■žus, gestus ir mimikų. Bū I ge
rui, kad galintieji pilnai ištir
tų jo kilmę, praeitį ir tautystę. 
Kaip jau anksčiau suminėta, 

jlxm Cbanev buvo pirmaeilis 
! artistas, vtoj linijoj karaktVrių, 
kuriuos jis vaidindavęs, netu-

tu,ė.it‘'I if jęs sau lygaus talento, liž-
Restorane eina bonkos per bo- 

Raž- nkas kol kompanijomis nugir- .
nyčiai auklėti vis?) žmonija. įdo. Tada dvarininkas ištušti |Syvennn9- 1 pas esmai 
tuo pačiu pavedė Jai ir jau-1 na kompanijonams kišenes ir'Knis pagarsėjęs, kaip artistas 

dabar lr išsimušęs Į garbės ir turto

Kristus, pavesdamas skurdų ir pilnų visokių per
iu

ir ėmėsi praktiškai klausimus rišti. Per savo 
daug kas pasaulyje galvojo apie pasauliečių aukštesniąsias mokyklas prisiauginsime nau- 
bendradarbiavimą platinant Evngeliją, socialį jų lietuviškų jėgų, kolonijų vadų, pasišventė- 
teisingutnų bei susiklausimų. Buvo tai mažai lių, kurie eis, nešdami šviesų, tiesų, mokslų ir 
suprantamos mintys. Jos pasirodydavo Popie- lietuviškų susipratimą į brolių tarpų, 
žiu raštuose, bet vis pasilikdavo be plataus

•’ii’ių. pasprunka. Policija
Deja, matome piktą pastan- ieško ‘D. N.” viršūnes. Vedęs buvo kitatautę

tad lietuviams verta išaiškint 
jo lietuvystę, jeigu jis tikrai 
tokiu yra, ir parodyt pasau
liui. kas iš tikrųjų jis buvo.

“Garsas”.

PASTABĖLES.

“Rytas“ atspausdino prof. A. Voldemaro 
Sveikiname Federacijos Kongresų, linkę- straipsnį “Teisiniai santykiai Katalikų Baž 

pritaikymo gyvenimui. Lietuvių tauta, išvar- darni patvariai eiti Bažnyčios ir Tautos pu- nvčios su Lietuvos Valstybe“. Straipsnis v- 
gus per verguvės laikus, prispausta savoje gelbininkų pareigas, platinant Evangeliją ra įdomus, nes 1) Bažnyčios ir valdžios san- 
Tėvynėje tuomet Valdančių rusų, Ištrinta iš bei socialį teisingumų. i tykiai Lietuvoje yra nenormalūs; 2) straip-

—II. X -!_!_!■■■ g" --- 1 6 ^mi ■ . ............ .. ....... . ■>«!.. 1—a.m.i . . - ---------

si.vje kalbama apie esamų valdžios konflik- 
, tą su Bažnyčia ir 3) kad straipsnio autorius 
' yra ir konkordato tarp Lietuvos* ir Vatikano 
autorius. Kada turėsime daugiau vietos, p.
Voldemnro straipsnį bent dalinai “Drauge“ 
jierspausdinsime.

Skaitykite it platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
tetukite tuos biznierių* 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi j'ame.

A. Matutis.

PAŠAUKIU ATMEM ŪKIMAS,
(T»b»)

“Delko gi?“ vėl paklausė, tačiau aš- 
riu tonu. Ir, pirm sulauksiant atsakymo, 
Tėvas Gasparas užsimąstęs iš naujo pra
dėjo: “Manding, rodosi, kad rekolekcijos 
pačiam jau nebereikalingos, knomet esi 
galutmgai aprimųstęs ir apsvarstęs savo 
pašaukimą.”

Ir Tėvas Gasparas pažvelgė klausan-

mat, turiu pagelbėti tėvui krautuvėje ir 
rūpintis motina ir sesutėmis.”

“Ką gi sako motina?”
“Tarp mudviejų kalbant, tai ji norėtų

mane matyti ties altorium. Tačiau ji nesi
priešina tėvo minčiai ir sako, kad žmogus 
gali išganyti savo sielų gyvendamas pa
saulyj, kaip ir vienuolis, užsidaręs vienuo
lyne.” # \-

“Ir kų gi pats sakai?”
Jaunuolis — jis ėjo devynioliktuosius

— savo lazdele kirto per žolę ir jos viršu
mai į talentingų discentų, bet gi graduan- galviai pabiro takan.
tas, užkluptas tokiu nepaprastu klausimu, ■ “Aš nežinau — nesu tiki'ngas, kų J 
nieko neatsakė. Tik jo mintyse virė kova lai atsakyti“.
it noras buvo diskusnnti daug dalykų. Gi 
vienuolis įdomavo susekti tikrąjį jo užina 
nymų įžengus pasaulin Ir pradedant gyve
nimų. r

"Tamstos mintys jau apsvarstytos ir 
paruoštos pasirinkti gyvenimo luomų?”

“Manding dar ne, Tėve, — vadinasi, 
mat, — matai, tuotina sako, — aš reiškiu 
tai, — Tamsta gi, Tėve, žinai, kad aš tu
rėjau ir tebetnriu mintį būti kunigu. Ta
čiau, sako mano Tėvas, kad Karolis, vv- 
riausVsis sūnus, palinko inžinierystėn, gi 
Valteris pamėgo vaistininkystę, tai aš,

“Taigi, verčiau ateik į rekolekcijas ir 
Šventoji Dvasia atsakys tau.”

“Ne-ne, Tėve. Aš turiu jau nusipirkęs 
bilietų važiuoti rytoj. Beje, pasitaikius 
progai, aš gi sugrįšiu juk atlankyti vi-

grįši, ateik atlankytų manęs. Tatai su Die 
vu, brangusis. Ir Dievas tepalaimina ta
ve.”

“Su Dievu, gerasis Tėve!” atsisvei
kino Edmundas.

Ir jaunuolis pasuko į vartus ir paskui 
išėjo j gatvę. Gi 'Tėvas Gasparas skubėjo 
į vakarienbfltį. “Gyvenimas tikrai mįs
lė,” mąstė vienuolis. “Ir pasitikiu, ktųl 
Edmundas bus toks geras ir paklausys pa
tarimo atlikti rekolekcijas. Kas-žin, ar 
nuoširdžiai priims tų mano patarimų?”

» • *
Tklmundas Dunda pasaulyj turėjo 

gražų pasisekimų, levo smulkių krautuvę 
pastūmėjo į .tikiųjį verteiviškų biznį. Po 
to atidarė dar kitokių sandėlių ir \iskų 
inkorporavo varliu “Dunda ir Sūnaus Ben

firmoje sakytu vardu, lr ateitis buvo švie
si ir graži.

Pradžioje Edmundas dažnai atlanky
davo mokslo įstaigų. Būdamas Alumnų na 
rys jis vizitavo jų beveik kas lųėnesj. Il
gainiui pradėjo rečiau atsilankyti jon ir 
galop nereguliariškai.

Vienų kartų jam atsilankius jis susidūrė 
su Tėvu Gasparu ir tuojau buvo paklaus
tas:

“Ar esi patenkintas, Edmunde, da
bartiniame savo luome?”

“Aš dabar darau pinigus, Tėve”, bu
vo greitas atsakymas.

“Taip. Bet gi kas, jiegu jais neat- 
sieksč laimės?”

sus. M
“Bilietas tefmsilieka, gi pats verčiau 

įteik pirmadienį į rekolekcijas”.
Ir jaunuolis nedavė į tai atsakymo. 
‘Al štai ir varjielis. Tai reiškia vaka-

“Tai niekis, Tėve, tai niekis — dva- 
drovė”. Po dviejų metų susijungus su ke- Į ‘įnės mano pajėgos jau mirę. Aš nebegaliu I 
liomis kitomis įstaigomis pradėta disti- 1 visko pradėti iš naujo ir turiu būti jtoten- 
liuoti įvairius spiritus ir pasitrlgubirto vi ki ntas, kaip yra. Aš gi dabar esu baisiai 

susirūpinęs įvairiomis sunkiomis atsako
mybėmis, jog naktį negaliu.užmigti. Be to 
gi nesenai įlindau į skolas. Kad ir niekas 
dar nežino, tačiau rūpinuos suieškoti ir

sas jų kapitalus. Kai tarifo teisės jsignlia- 
vo, tai griebtasi varytis kitokioje išdirbvs- 
tėje, kaip antai liejimo metalinių puošnių 

rienę. Ir, kadangi rytoj pats išvažiuoji, tai empų, gazinių įrankių ir tt. Ir savo išdir- 
aš linkiu tau laimingosios kelionės ir gra- ' bvstę delsi parankamo perkėlė Pgban, Pa. f asti būdą jas atmokėti. AŠ norėliau atsi-
žiai praleisti atostogas. Rašyk man ir kai Patsai Edmundas likosi superintendentas kratyti visų tų prievolių. Ir tai visa tie

siog užmuša mane. Gi senasis nujautimas 
mano sapnuose traukia mane atgalion į 
kunigystę. Ir aš labai gailiuos, kad anuo
met neatlikau rekolekcijų. Tačiau atsibu
dus rytmetį viskas išnyksta ir vėl esu už
imtas dienos pureigomie.”

“Argi tas visa vien tik sapnai?“
“Aš bijausi būti prispirtas prie tiesos 

išreiškimo“.
Ir po to Edmundas nebeatsilankė dau

giau matyti mokslo įstaigos sienų.
Sekantį mėnesį jis susituokė su pado

rių ir turtingų kaimynų dukterim. Sutuok
tuvių iškilmės įvyko katalikiškoje bažny
čioje. Ir Tėvas Gasparas, negalėdamas as
menini būti tose iškilmėse, pasiuntė nuo- 
šintžius pasveikinimus telegramų. Gi atsi
kvėpęs tarė:

“Gyvenimas tikrai mįslė. Ir Dievas, 
didžiųjame savo gailestingume, tęsusimyk 
sta tiems, kurie, noįskaitę tikrosios reikš 
mės, pasirinko klaidingąjį kelią."

(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI.
Mūsų Amerikos Lietuvių il-igliškai skamba: Saint Marv’s 

gų svajonių ir didelių pastan Į College.
idėja virto tikrenybe — šį ru
deni, vadovaujant Jo Eksce
lencijai vysk. Petrui Pranciš
kui Bučiui, bus atidaryta nau
joji aukštoji mokykla — Higli 
Scliool ir Kolegija — lietu
viams bernaičiams.
Pavasarį Tėvai Marijonai nu
pirko naujų vietų Thompson, 
Connecticut. Vienuolyno vy
resnysis gerb. Kun. J. Jakai
tis, M. I. C., vasaros metu į- 
rengė naująjį namų tinkamai, 
cad mokslo metui prasidėjus, 
jūtų galima mokiniams Įsigy
venti ir mokslas pradėti. 
Naujoji kolegija pašvęsta Švč. 
Panelės Marijos garbei, todėl 
ir pavadinta Josios vardu; an

Šį rūdenj yra Įruošta keturi 
metai bigb scliool ir pirmas 
metas kolegijos. Mokslo pro
gramas sutvarkytas tiktai kla 
sinėje kryptyje. Moksleiviai, 
norintieji įstoti į kurį nors 
highschool skyrių arba į pir
mų kolegijos kursų, turi kreip 
tis į kun. Direktorių ne vėliau 

Į 8 d. rugsėjo šiuo antrašu; 
1 Rev. Fatlier Director, St. Ma- 
1 rv’s College, Thomson, Conn.

Reiškiu gilios vilties, kad 
Gerbiamoji Visuomenė, kurini 
rūpi mūsų likimas Amerikoje, 
stropiai rems šį švietimo židi
nį Dievo ir tautos garbei.

Kun. J. Navickas M. I. C. 
Kolegijos Direktorius

Čia ir vėl tenka sustoti tio 
vienu skauduliu,, kurį iššau
kia mūsų prekybininkai ir 
dėl kurių netenkama pasitikė
jimo užsieny.

Tasai mano minimas skau
dulys tai perdidelis mūsų pre 
kybininkų troškimas greitai 
pralobti.

Trokšdami pralobti mūsų 
prekybininkai savo suktybė
mis įvaro bendroves bankro
tam Taip kadaise bankrutavo 
keletas manufaktūros sandė
lių, ir keletas kitų bendro
vių.

Gi jų vieton atsirado priva
tinių asmenų (daugumoj ban
krutavusių bendrovių ar kom
panijų direktorių) gražūs na
mai ir sankrovos. Aišku, už-

PIRMASIS DIDŽIAUSIAS 
LIETUVOJE SALDAINIŲ 
IR ŠOKOLADO FABRI

KAS “BIRUTĖ.”

ŠAULIAI. — Kiekvienoje 
šalyje, kad ir mažiausia pra
monės įmonė, tai šaliai kurio
je ji veikia yra labai naudin
ga, todėl, kad sunaudoja vie
tos vaisius, duoda darbo vieti
nėms žmonėms, moka mokes
čius ir, beto, pagamina pre
kes kurių nereikia gabenti iš 
užsienio ir metyti milijonus li
tų užsieniui, kurie palieka sa
vo krašte.

Mes, gerai tai žinome, kad 
kurioj šalyj yra stipresnė pra 
monė, toje šalyje turtingesni 
žmonės ir valstybės iždas.

Todėl ir mūsų nesenai atgi-

fabriko saldainiai yra daromi Ūkio parodose Kaune ir Klai-imis ir jų gera kokybė net pa- 
iš sveikų ir grynų vaisių ir pėdoje, o Grand — Prix, Ti-'saulinėje rinkoje, savo lietu 
geriausio cukraus, pagal nau- rento parodoje Italijoj ir ki-'jviškais gaminiais, 
jauslus saldainių gamybos te- tose šalyse. ! Tuo pat laiku tas fabrika,
chmkos reikalavimus, taigi ir Tai vienintclis lnūsų kragte nemažąi aprūpina ir darbiniu 
sveikatai nesudaro jokio pa- fabrikas kurįs savo gerog ko. !kų nuolatiniu ir gerai atlygi 

kvbės gaminiais sykiu garsi- namu darbu. % 
na ir mūsų tėvynės Lietuvos
bei senovės kunigaikštienės

vojaus, todėl juos taip aukštai 
ir vertinama, bei su pasigerėji 
mu juos vartoja.

Kasdieną fabrikas •rauna
užsakymus net iš užsienio, ir 
yra siunčiama tūkstančiais 
kilogramų.

O, visa tai pasiekta, tik d.'
ka sumanaus ir energingo 

Birutės vardi, tolimuose pa-|Vaitkaus V)a(Io asn)ens 
soubo kraštuose. i

Mes, Vytauto 
galime didžiuotis,

ŽINIOS Iš LIETUVOS
(Mūsų korespondento).

• — — - ■ ._.
Ūkininkų gerbūvis paleng- tas taip. brangiai

va gerėja. Gaila, pramonės 
veik neturim, tat visus dirbi
nius tenka gabentis iš užsie- 
įių.

Nors mūsų ir esamoji pra
monė jauna ir vietinės gainy- 
’.os prekės yra visai menkos 
tokvbės žvilgsniu, tačiau mū- 
ų pramonininkai sumanė la

sai ir labai išnaudoti vartoto
ms.

Kad tai geriau pasisektų, 
ie susibūrė į viešus ir slaptus 
indikatus ir palaiko aukštas 
atinas. Ypatingai šitokiu aki- 
jlėšiškumu jau spėjo pasižy- 
nėti plytų sindikatas.

Kai Kaune ir kitur eina 
tatyba visu greitumu, sindi- 
atas nutarė mažiau gaminti 
y tų, kad jos dar labiau pa- 

rangtų. Tuo būdu sindikati- 
dnkai pelnė nemažas sumas, 
mdangi kiekvienas pradėjęs 
tatyti namus, nori juos kuo- 
peieiau baigti. Kadangi sindi 
:atas nepristatė reikiamo skai 
iaus plytų, tai namų staty- 
ojams teko rašytis plytų iš 
atvijos. Latvių plytos daug 

,eresnės ir pigesnės, nei mūsų 
indikatininkų gamintos. Taip 

gi ir vyriausybė padėjo varto- 
ojams numažindama muitus
žsieninėms plytoms.

Nejaugi mūsų šalelės molis 
oks jau blogas, kad sindika-

i

už plytas
ėmė plėšti.

Tas pat ir su alaus 
katu. Alaus sindikatas pasta-

Įruoju laiku ėmė gaminti ka- 
žinkokią girą, už kurios bon- 
ką ima po vieną litą. Turint 
galvoj nepaprastą pigumą že
mės ūkio gaminių, šitokia 
kaina alui yra perdidelė.

Tabako sindikatas pirmos 
rūšies papirosus ėmė gamin
ti turbūt iš samanų, bent taip 
vartotojai skundžiasi. Čia gal
tuo nebloga, kad mūsų sama-' rastumėm pasiknisinėję mūsų 
nėlių vertė pakils. Ligi šiol prekybos įstaigų istorijoj, 
jų kaina buvo lygi nuliui. Tu- nors ji prasideda tik nuo 1918- 
rint galvoj tokį samanų pi
gumą, už 25 štukas pirmos

žemes sūnūs : 
kad ir ntū- j

fabrikas ;ia np- sų tarpe esama gabių žmonių, į 

dovanotas visa eilė aukso me- kurie užlaiko didžiausius fab-, 
dalių, kaip Lietuvos Žemės likus, ir atsižymi savo prekė-i

NAUJOS DAINOS ’
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Miš ram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ............................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ................... 30c i
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ................. 30c'
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ................... 30c

■’7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .... . 30fe
.8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ........... 30c
9. _Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit Į Tėvynę (Cli.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį.
Reikalaukite tuojau

“Birutės”

■.(Tąsa ant 4 pusi.)

sienio firmos dėl tų visų ban- -musioj valstybėje, kiekvienos 
krotų turėjo daug nuostolio pramonės šaka yra labai reikš

minga mūsų kraštui, tik gaila, 
kad pas mus Lietuvoje dar ne- 
perdaugiausiai yra tokių pra
monės įmonių. Tiesa, mes tu
rime keletą didesniij ir reikš
mingesnių fabrikų, ir visą 
eilę mažų fabrikėlių — dirb
tuvių, bet mūsų kraštui tas 
yra labai mažai.

Čia nors trumpai Ir noriu 
Gerb. Amerikos lietuviams, pa 
sinaudodamas 20 metų sukak
tuvių vienos žymiausios ir 
rimčiausios mūsų krašte įmo
nės proga, supažindinti su tos 
Įmonės gyvavimu.

Ta įmonė — tai pirmasis ir 
didžiausias vienintelis Lietu
voje saldainių ir šokolado fa- 

1 brikas “Birutė” — Šiauliuo
se.

Kai kurių tvirtinimu, kad 
kunigaikštienė Birutė nepasi
žymėjo savo gražumu, bet 
žinojo vieną paslaptį, kurios 
pagalba mokėjo labai gardžiai 
saldžius valgius gaminti, to
dėl ir pirmasai Lietuvos sal
dainių ir šokolado fabrikas li
ko ir pavadintas kunigaikštie
nės Birutės vardu, taigi nie
ką ir nestebina, kad gamina
mieji “Birutės” fabriko sal
dainiai ir šokoladai yra ska
niausi ir maištingiausi.

Birutė yra buvusi Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio žmona, 
bet gimusi ir augusi paprasto
je Palangos žvejo dukrelė.

“Birutės” fabrikas, pasiekė 
tokį populeringumą ir gerą 
vardą, tik dėka geriems savo

ir jau daugiau Lietuvos fir- 
rcms jokių prekių kreditan 
nebeduoda.

Taip, niekur Kauno krau
tuvėse nebematyti labai gerų 
ir geros konstrukscijos, labai 

sindi- tvirto plieno angliškų dvira
čių ir motociklų “Humber”.

Kadaise “Humber” dvira
čius pardavinėjo firma “Du
bysa”, turėjusi savo sandėlį 
Kaune, Laisvės ai. 61.

Matomai, “Humber” dvira
čių ir motociklų fabrikas tu
rėjo daug nuostolių, jei da
bar visai santykius su Kau
nu yra nutraukęs.

Panašių pavyzdžių aibes

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk

rūšies papirosų imti po 60 cen 
tų būtų stačiai begėdiškumas.

Malūnų sindikatas taip gi 
nenumažina kainų miltams, 

nors dabar grūdai dešimterio
pai pigesni, nei seniau. Tasai » 
pat reikia pasakyti ir apie 
kepyklas bei valgyklas, ku
rios už duoną ar už pietus taip 
gi brangiai plėšia, kaip anuo
brangymečiu.

Aišku kaip diena, kad mū
sų sindikatininkai .tokiu savo 
elgesiu patys pakerta mūsų 
jaunosios pramonės šaknis.

metų.
Del to mūsų tautos vyrai 

kėlė balsą periodinėj Lietuvoj 
spaudoj, reikalaudami vyriau
sybės įsikišti į bankrutavusių 
firmų bylas ir neleisti nesąži
ningiems prekybininkams sa
vo sukčiavimais žeminti Lietu 
vos ir lietuvių tautos vardą 
užsienio akyse. Jųjų balsas 
liko išgirstas, nors dalinai.

Reikėtų ant visados pakirsti 
panašius mūsų prekybininkų 
užsimojimus ir tuo užtikrinti 
Lietuvos prekybai gerą vardą 
užsienio akyse.

Barabošius.

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiitmiiimiiiumiimiimiiiimmiimiimiiimmiiiiiiiihĮ
| Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. |
| 15 metų nei vienas centas nežuvo . |
S Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. =
= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 1
| $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash.
| Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą,
5 apdraustame laiške.

I John J. Zolp I
4559 S. PAULINA ST. x |

| Chicago, Illinois 1

Dabar

Palengva ir mūsų firmos 
'bei prekybos įstaigos Įgyja už 
sieny pasitikėjimo ir gauna 
prekių kreditan.

visus b:
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”. gaminiams, nes “Birutės”

AP TIEKA
NAUJAS APTIEKOŠ SAVININKAS
Mandapus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiu! jrengtą lietuvių 
aptleką. Šioje aptellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus

1 900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallzuoiamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptlekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Nauja R. C. A. Victor 
Radio su viskuo už

$37.50
Dykai duodame jūsų na

muose demonstravimo. > Į- 
mokant tik $1.00.

Patelefonuokit
Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3417-21 S. Halsted st.

Nedėlioję Lietuvių Progra
mas iš stoties WCFL 970 
k. nuo 1 iki 1:30 po pietų.

JĖZUS ŠV. SAKRAMENTE .
Labai dažnai mūsų aplankymuose Jė

zaus švenčiausiame Sakramente pritrūks 
ta minčių gaivinančių mūsų dvasią Ir no
rus pasilikti su Jėzumi ilgesnį laiką. Baž
nytėlė mums pasidaro nei namai nei lau- 
cai ir mūsų svajonės taip plačiai siekia 
ir taip toli nuo Jėzaus, kad labai mažai 
naudos pasimeme iš tokių brangių valan
dėlių ir mūsų siela prftdeda atšalti ir 
reitai pavargti. Taigi kartas nuo karto 
audinga mums tam tikros gyduolės, kad
us išbudintų iš to miego ir prižadintų 

rie naudingesnių ir net dažnesnių ir il
gesnių pasikalbėjimų su Jėzumi švenčiau
siame Sakramente.

Visu pirma naudinga prisiminti, kad 
Švenčiausiame Sakramente po duonos ir 
vyno pavidalu yra tikras kūnas ir krau
jas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Tas 
pats Švenčiausias Kūnas, Kuris buvo per
vertas vinimis prie Šv. Kryžiaus ant Kal
no Kalvarijos. Jau čia mes randąme min- 

Į budinančią mus iš miego ir atidaran- 
ią mums pasaulio didžiausią tragediją, 
loterys prie Kryžiaus ant Kalno Kalva
ijos savo skarelėmis šluosto žemę ir su- 
ilgo Išganytojo Kraują tekantį iš Jojo 
Jvenčiausių Žaizdų. Mes nors toliau sto

vėdami nuo Švento Kryžiaus ir tos bai
sios tragedijos turime atminčių skarelę 
ir galime visi panašiai kaip tos moterys 
tinkamą pagarbą mūsų Išganytojui išrei
kšti. Daugelį kartų kunigams dalinant 
Švenčiausią Sakramentą vėjas trupinėlius 
nešioja ir daugelį kartų pasitaiko net už- 
sistot; tad už tai privalėtume tokiam Die
vo gerumui aukščiausios pagarbos jaus
mus pareikšti.

Antra, naudinga prisiminti, kad ir 
Kristaus Siela yra Švenčiausiame Sakra
mente. Kristus turėjo protą ir valią. Iš
ganytojo protas yra net už Marijos skais
tų protą skaistesnis; Jojo valia yra ir už 
Marijos nekaltą valią grynesnė. Mes esa
me panašūs į Dievą. Bet Dievas davė 
mums tartum mierą, kuomet Jis per įsi
kūnijimo paslaptį priėmė žmogišką protą 
ir valią. Ir dabar mes dažnai apmąstinė- 
dami Kristaus šviesų protą ir Jojo žmo
giškos valios sutikimą visame kame su 
Dieviška Valia galime aukštai pakilti ir 
suprasti daug gilių paslapčių, kurių duris 
atidaro mums Kristaus sielos apmąsty
mas. Mūsų siela randasi visame mūsų 
kūne ir kiekvienoje jo dalyje, bet kuomet 
nukertama pirštaR, ranka ar koja, tuomet 
siela nesiekia tų atkirstų sąnarių. Gi Kris
taus siela randasi ne vien tik kiekvienoje

cieloje Hostijoje, bet ir mažiausiame tru
pinėly. Kristaus Siela pripildo gyvybe ir 
galybe ne vien tik kiekvieną mažiausią 
dalelę konsekruotos Hostijos, bet ir žmo
gaus sielą kuris vertai priima Švenčiau
sią Sakramentą. Žmogaus siela neturi sa
vy tiek gyvybės, kad galėtų du atskiru 
kūnu maitvti ir palaikyti, bet Kristaus 
siela gali ir pripildo gyvybe milijonus 
konsekruotų Hostijų ir milijonus širdžių. 
Taigi tenebūna nuobodžios valandėlės ka 
da klupojame prie Švenčiausio Sakramei 
to.

Trečia, Jėzus gyvena Švenčiausiame 
Sakramente ir su savo Dievyste. Dievas 
yra mūsų laimės šaltinis. Bet pirma negu 
mes įeisime į tą tobulą laimę turėsime 
pasirodyti prieš Teisėją, Jėzų Kristų ir 
nuo Jojo gauti ištarmę ar mes užsipelnė
me tokią laimę savo gerais darbais. Su
drebės nevienas, pamatęs, kad jipai mažai 
ką gero padarė, o daug pikto. Dievas su
tvėrė žmogų savo garbei, bet žmogus ne 
dėl Dievo gyveno. Dievas amžina meile
žmogų numylėjo, pasilikdamas Švenčiau- ir jų laimės tobulumą, o dar pamatysi
šiame Sakramente, bet žmogus gavo mei
lę atidavė nuodėmingiems sutvėrimams. 
Dievas savo stiprybę ir galybę paslėpė 
Švenčiausiame Sakramente, bet žmogus 
jų nepriėmė arba labai retai ir be tinka

mo prisirengimo ir padėkonės. Jėzus, mū- i zų išsirinkai. Jeigu patektume! į kalėjimą 
sų Teisėjas, užsislėpęs Šv. Sakramente, į kaip ilgai tu ten klupotai prie varį ir 
parodys Jojo didį rūpestį mūsų laime ir j maldautai, kad kas tau atidarytų vartus; 
išganymu, bet ir žmogus pamatys jojo j ir jeigu kas tave paliuosuotų, kokį dėkin- 
apsileidimą savo išganymo ir laimės rei- i gumą tu tam asmeniui išreikštai! Jėzus, 

gyvendamas Šv. Sakramente savo Dievys
tėje, kiek kartų atrakino tau tobulo gai
lesčio vartus ir įvedė tave į savo meilės 
rūmus; kiek kartų Jėzus savo prietelystę 
tau sugrąžino ir tu visa tai taip greitai 
ir lengvai pamiršai? Taigi dažnai atsi
mink, kad tavo Dievas tavęs laukia ir no
ri su tavimi pasikalbėti kaip prietelius su 
prieteliu, o ne kaip teisėjas arba advo
katas su jo nelaimingu klientu. Nesišalink, 
nebėk nuo savo Dievo šv. Sakramente ir 
Jojo neapleidinėk, nes Jėzus teis pasaulį 
ir pasmerks daugelį, kad jie Dievo nepa- 
garbino šv. Sakramente taip kaip priguli. 
Bet ne tam Dievas pasislėpė Šv. Sakra
mente, kad pasmerktų žmogų, bet tam, kad 
jį išganytų. Jeigu tave pasaulis atitraukė

kainose. Jėzus pasilikdamas su savo Die
vyste Šv. Sakramente nuolatos primena 
mums reikalą kreiptis prie Jojo kaip ma
žuose taip ir svarbiuose reikaluose. Kaip 
žydai brangino savo Sandoros Skrynią ir 
kaip joje savo išganymo viltį padėjo, gi 
dabar Dievo išrinktieji ir numylėti už 
miršta taip dažnai Dievo meilę, kuri de
ga Šv. Sakramente. Jeigu žmogau tau 
trūksta Dievo meilės žinai kur vali ja 
ir vėl surasti, tik klaidingai nemanyk, kad 
vienu žodžiu arba viena minutėle visas 
savo nedorybes apvalysi ir pilnas meile 
prisipildysi. .Jeigu ilgus metus skendai 
nedorybėse, ilgus metus dabar atklūpok 
prie Jėzaus šv. Sakmmente, o tada Jė
zus ir tau nebus teisėju, bet Išganytoju.
Jeigu ir ilgus metus ir šventai ir dažnai i nuo Jėzaus Šv. Sakramente, palik pasaulį
Jėzų priiininėdavai, atsimink šventuosius

reikalo savo šv. Komunijas padažninti ir 
tobuliau prisirengti ir padėkoti. Jėzus bus 
kiekvieno arba Teisėju arba Prieteliu. Jė
zus nori būti tavo prieteliu, o ne teisėju. 
Tavo darbai bus liudininkai kuomi tu Jė-

ir jojo linksmybes ir grįžk prie Jėzaus, 
Kuris beldžia į tavo sielos dureles ir sa
ko tau: Aš esmi tavo Dievas ir visa lai
mė; be manęs tu nieko negali; grįžk prie 
mano meilės, o aš tau duosiu ramybę, aš 
tau duosiu gyvenimo vainiką, jei tu būsi 
ištikima mano meilei iki mirčiai.
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DRAUGAS

\

RAUDAI PAI ĮTIKAI Uam l)utiekti vizitin« 8avo koltai vaisiai, kuriais mes šiun- 
flAUUĄd rULIlIKAOi Įtelę> Bet gi politikas paklau 'dieną ‘galime gėrėtis.

|sė tik jo vardo, atvirai pusi- Jo fabrikus nemažai prisi- 
\ ieną kartą, praėjus rin- akydamas, jog turįs labai ge dėjo prie išgarsinimo Lietu-

IŠ LIETUVOS ATSTOVY
BĖS WASHINGTONE.

z m Vieną kartą, praėjus rin-l
kiniams, gerasis Šamaiitonas jnį(lĮ<atĮu neužmirštąs vardo jud garsina savo geros r^es,rįĮtoje ieškomi* 
\aikštinėjjj sau gatvėmis, kai kurie pasidarbuoja ir pri-' gaminiais, nes į visas šalis 
užtiko žmogų, besėdintį ties gej))sB jo namlai. Į “Birutės” saldainiai yra pla
kelte ir berandantį taip, jog, jr gerasįs Samaritonas to- čiai eksportuojami, 
radėsi, kati jo šiidis plyš be jjau žengė savais keliais,
la*ko* * džiaugdamasis savo

“Gerasis žmogau, paklau- ;o„. galėjo jis suraminti nuliu .. , > • •
se Samaritonas, delko gi rau jus; įr pralinksminti bernu-' , ..

1 1 } iabriko

rą ir nepaprastą atmintį ir vos vardo ir dar po šiai die-

. , Tai, artėjant Pono Vlado 
^bd'je, Vn.itka.us vedamajam “Biru-

Šie asmenys, gyvenų. Ame-

Kacas Colien, /aimanas, 
prieš karą gyvenęs pas svainį 
Louią Colien 439 Greenwieli 
St., ir 1122 South St., Phila- 
delphia, Pa.

ir šokolado Skunsinonas Jurgis, Ameri- 
20 metų gyvavimo su- kon atvykęs 1906 m., 1909 m.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti ir kiekvie
nas, kas ką nors apie juos 
žinotų, {įrašomas suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bra.n 
gini įvertinta.

Lit’nuanian Legation
2622 - - 16 Street, N. W. 

\Vasbiugton, D. C.

Pirmadienis, Rugp. 24, 19<
—

tyrėm rugp. 12-13 d., viešeda- vokiečių dirižablis “Graf
mi Pittsburge, Pa.

Kad Aukščiausias laimintų
tą Dievo gėlyną — Vienuolyną 
ir kad jis augtų ir būtų lai
mingas. Ten buvęs.

“GRAF ZEPRELIN” SKRI
DO PER LIETUVĄ

jeningrado grįždamas

ppelin” skrido per Lietu’ 
pro Mažeikius, per Klaipėt 
ir kitas vietas. Klaipėdoje 
kiečiams tai sukėlė didelį e 
tuziazmą. “R-

di taip gailiai f
“Aš ramiu,“ atsiliepė pa

klaustasis, “kadangi aš esu 
politikas, ką tik išrinktas už-: 
imti augštąją valstybėje vie
tą ir negaliu atminti, ką aš e- ■ 
su pgžądėjųs savo balsuoto-<

dantį politiką.
Samata.

LIETUVOJE
kaktuvėms, mūs prievolė Po- gyvenęs Robinson, l.’tali, 1911 
nui Vaitkui V. ir jo gyvuojan
čiai įmonės — “Birutės” fa

lu. gyvenęs Frontier, Wyo- 
miiig, pasivadinęs Geo. Solis

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais

ir kitais odos negerumais. TU 
gauk gydant) antiseptiką Žeme 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c
31.00.

WATEBBURY, CONN.
Padėka.

Šiuomi reiškiame viešą pa
dėką Seserims Pranciškietėms 
už (ikrą lietuvišką vaišingumą 
ir mandagumą, kurį mes pa-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lSegzaminavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi 
X-Ray Roentgcno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegim-o žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokių užsisenėjuslų, jsi- 
kerėjusių, chronišką ligą. kurį ne 
pasidavė- net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rungas 10J6
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1

po piet. Vakarais nuo 5 iki T 
Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po

piet

Į l ikai palinkėti ilgiausių gy-įmen ir sakoma 1923 m. buvęs 
vavimo metų, o jos šeiminiu-i Philadelphia, Pa. ir Amster 
kui p. V. Vaitkui, sveikatos j dam, -N. Y. t 
ir ištvermės tęsti tų darbą______________________________(Tąsa nuo 3 pusk) 

bu, tai pasisiekė jam atlikti t dar šimtų metų!
Borkauskas Andrius, į

I
“Draugo” korespondentas.'

tams.
.“Brangusis,” tarė Samari- M dienQ)

tonas, “tai tikroji nelaimė. ,,,etus- „ (U. p,.r dvideSilh,s 
Vis tik aš manau, kad nelikai |1|rt|| jo nenuUstal„0 dar,,o t
pats amnezijos auka? Pats_______________________________
juk atsimeni savo vardą, savo ,
gyvenimo vietą, savo šeimy
ną ir t. t.!”

“Taip, tikrai,” atsakė poli
tikas. “Aš atsimenu tą viską 
ir atsimenu, kuriems teiksiu 
pelningąsias pozicijas, ku
riems pavesiu valstybinius 
kontraktus — tai atsimenu 
viską; tik jau neatsimenu, ką 
aš esu pažadėjęs geriems žmo
nėms, kurie rinkimuose balsa
vo už mane.”

“Palūkėk čia truputį,” pa- i 
sakė Samaritonas, “o aš pa
sistengsiu dėl tavęs surasti 
tuos pažadus, kuriuos esi pats 
davęs savo balsuotojams.”

Ir neužilgo gerasis Samari-1
tonas sugrįžo su pažadais, k u 

• . 1n uos politikas davė balsuoto-| 
jams. “Visi jie buvo sužymėti 
dailioj popieroj. Gi politikas 
dabar jautėsi laimingu ir nuo: 
širdžiai dėkojo už patiektąją' 
malonę.

Ir gerasis Samaritonas nu
keliavo savais keliais.

Ir nepoilgo tas pats Sama-

Knygos iemo
FOR SKIN i R R i TAT I O NJ S

Žurnalistai iš Lietuvos, vizituoja Jungtinės "Amerikos 
Valstijas ir lietuvius žurnalistus. Kairėje Lietuvoje Žur- 

! nalistų Sąjungos valdybos vice-pirmininkag Antanas Bružas 
“Musų Rytojaus” redaktorius. Dešinėj Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos valdybos narys, žinomas felijetonistas Aug. Gricius 

• — Pivoša.ntonas grįžo ir vaikštinėjo
_ . .... Vidury “Vienybės” antrasis redaktorius Jonas Kru-gatvenus sau gatvėmis ir vėl I v. .

.... . ..... , _ zmtaitis, pirmas sutikęs svečius Švedų Amerikos Linijos įno-nztiko tą patį politiką, bese- ’ 1 ' *
...................................... , . , i torlaivy “Gripsliolm” dar tolokai nuo New lorko uosto.dintį toje pačioje vietoje ir be j *

raudantį taip-pat, kai pirma.
“Kas gi blogo atsitiko?”

užklausė Samaritonas.
Politikas pažvelgė ir tuojau 

pažino jį.
“Aš negaliu atminti,” sie- 

lavosi politikas, kur aš esu pa 
dėjęs tą dailiąją popierą, ant 
kurios buvo sužymėti mano 
prižadai. Tatai nebegaliu ir ne 
galėsiu jų išpildyti. O kadan
gi esu politikas, tai labai skau 
da man širdį.”

“Gerasis,” ramino jį Samu 
ritonas, “argi nieko jau nebe 
galima?”

“Vienatinis dalykas,” atsi
liepė politikas, “kas belieka 
man daryti, tai pasilikti be t 
jų išpildymo iki kitų rinki
mų, Ir, jeigu aš taip padary
siu,” pridūrė politikas pa
prastu būdu, “ar pats balsuo
si kitą kart už mane ir ar pa
gelbės! man išlaikyti naujuo
sius mano pažadus?”

“Žinoma,” atsakė gerasis 
Samaritonas. “Ir pasisteng
siu aš gauti~tau kinų paspirtį 
bei parabą ir stengsiuos pri 
šnekėti ar prikalbinti kituo 
sius savo bičiulius, kad bidsuu 
tų už tave.”

Ir jiedu kits kitam padavę 
raukas Širdingai atsisveikino 
iki kitų rinkimų.

Gi Samaritonas da norėjo

Telefonas Yards 1829

Dr. G. Serner
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street 

LIETUVIŲ AKIŲ GYDYTOJAS
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, patašė A. Jakštas

400 puslapių kaina. ........................................................... $2.00
... ĮJĮ BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Mąliauskas 20c. 
j Š! KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
Į’J JAUNUOLIO LAIV1MAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c.

ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ....................................................... 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina ................................................................................. 10c.

Jįjj EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, 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 
TEOLOGUOS 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, Trecioji pat. laida 75c. 

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

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

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina...........80c.

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

Namų Tel. Hyde Park 3396

JOHN B. BORDEN
(JobD Bagdziunaę Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph <727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub 9«»

Švenčiausiasis sakramentas, par. kun. v. šeške-

Teleph-one Dearborn 0067

F, W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

vičius kaina...............................................................................20cJ loc*1 Office: 1900 s. union avė
’ ........................................................................................................ ' Tel. Roosevelt 8710

$8.50 Patenkinimas

DIEVO AKIVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c.
5,009 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 ka<ina $2.00 
• Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

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

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Se rėdąs)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 Soutb T .a Šalie Street 
Room 1701 Tel Randolph. <211
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 8. Halsted St. Tel Vlctory <6<1 Į

Valandos — 7 Iki 9 vakare , 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakaro *

B/Lir’S UKCLE
r-

10 PIECE COSaiETK 
SĖT $1.97

Thl» Ir a Pamous Vivanl Sėt and ir 
eludes face powder, 31.00; Rouge, 7E< 
TIssue Cream ą.00, Depilatory 31,0' 
Faclai Ast ringėm 31.75. Bath Salt 
Toilet \Vater 31.25, Perfunie 32.75, Bri 
liantine 75c, Skln VVhitener 75c. Tott 
Value >12.00. Speclal prlce. 31-97 for 
ten pleces to Introduce thla tina.

Vardas ...........................................
Adresas ...........................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Vaa 580-5th Avenue, New Yo

PROBAK
ABIEM PLKfcM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas

— arba grąžiname 
pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 — 31 už 10

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORAT^
..... MM. CM. (m.

4 J4 M(T AVINUI NIW

Malonumas
Pypkorlams 

Ir cigaretų 
rūkyto
jams

This new chees<

>igestible 
asmilk 
itself I Pattrtt'd

Now—Kraft-Phenix' new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milK. Milk sugar, 
calcium and mineralą. Etery ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, melta 
and toasts beautifully. Try a halt 
pound package today.

KRAJFT
Velveeta

Y The Delicioui NewChee»« F

U ••

1

i
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Pirmadienis, Rugp. 24, 1931 draugas

C H I C A G O J E Tel. Cicero 6756

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINIOS.

tatyti žmones, kurie moka gi a 
žiai su žmonėmis apse'ti.

--------------------------------------------- į P as Jovaišas, daržo užvaiz-
Jurgis J r. ir Edvardas Baš- da, yra labai mandagus, mu

kiai sūnui Jurgio Baškio yra Jonus žmogus, nei vieno neuž- 
išvykę atostogoms į Pittsbur- gauna. Tokie turėtų būti ii- vi
gų, ir Wilkes-Barre, Penna. si darbininkai.

Būnant Marijonų Kolegijos 
piknike, pabaigus muzikan
tams groti, priėjo vienas vai
kiukas ir pradėjo pianu skam-

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

D A K T A R A
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
moji kuopa visomis jėgomis do $1(>.(K), taipgi davė gėrimo 

ir “ice creain” olselio kaina.rengiasi prie išvažiavimo, o
ypač pirm. p-ai M. Sudeikienė, 
Įdėjus visa širdį į labdarių vei 
kimų. Taipgi plačiai žinomas 
mėsų vežėjas (meat peddler), 
p-nas Juozapas Mondzijauskis

: Visiems gerai žinoma darb
šti veikėja, p-lė A. Mažeikaitė 

binti lietuviškus šokius, o kiti ' rugpiučio (Aug.) 22 d., 1931
šokti. Kur buvęs nebuvęs į-' m. išvažiavo aplankyti šv. Pra Jįg negykį yra*pasi_

ir|iieiskaus Vienuolynų, Pittsbui jar][jaVęs labdariams. Trokas ĮGrocery & Meat Market, W 

išvažiuos nuo šv. Kryžiaus'69 St. ir Rockwell st.

puola daržo darbininkas 
ėmė amerikoniškai keikti, 
kam skambinama ir šokama. O. Jašauskaitė.

Galėjo gražiai pasakyti, į riausios kloties.
kad aš noriu salę uždaryti. ---------------
būtų visi išėję. Bet ne keikti To\vn oi Irakiečiai rengiasi

ge. Sykiu su ja išvažiavo p-lė
Linkime ge-

įvažiuoti i dienraščio “Druu- 
žino- go" piknikų, kuris įvyks rūg

inąs kaArpo girtuoklis, gal ir į piu.'io (Aug.) 30 d., 1931 m., 
bažnyčių neinąs, ir jam duo-! Birutės darže.
dama darbas, o daug yra gerų ---------------
katalikų kurie senai neturi į Labdarių Centras rengia di- 
,Laibo. 1 Helį piknikų savo tikėję, Rug-

ir niekinti moteriškas, 
darbininkas manTas

Tokiame darže reikėtų pns- sė’jo (Sept.) '6 d., 1931 m. Pir

GRABORIAI:

J. F. KADŽIUS
PIUIAO81AH LIET GRABORIUH 

CHICAOOJE

Laidotuvėse pa 
tarnauju geriausia 
ir pigiai! negu kl»i 
todėl kad Drlklau- 
5au prie grabų Iš 
UrbvstėH

OFISAS
55* W»:St IH M|ree» 

I’elef Carini 6174 
-K YRIUS. 3238 S. 
Halsted Street Tel 
Victory 4088

S. 0. LACHAVICH
L TĖTI VIS GRABORIUS

‘‘atarnaujti lalnotn veer huopitrliiu-oi 
Reikale meldžiu atMiftaukti, o mari' 

darbu busite užganėdinti 
Tel Kiii>iw»vmU 2515 arba 251*

2314 W. 23rd PI., Cbieairn
SKYRIUS

439 S 49 Coiirt. (Cicero. 
I'el Cicerų oltl'i

Krank Svainis Grocery & 
Meat Market, 2553 W. 69 st., 
aukojo sinkų, kuri davė pelno 
$4.00.

Mr. Noruišienė, mūsų naiė, ’
6600 So. Washtenaw St., pa- į aukojo rankų darbo rankšluoš 
sižadėjo visus važiuojančius Jį, kuris davė pelno $5.00. 
nuvežti su savo troku į pikui- Laikrodėlį laimėjo Jonas'.

Valentinas, žynius biznierius, I

bažnyčios, 9 vai. ryto. Visi , 
kviečiami dalyvauti šiame pik 
nike. Bus įvairiausių pamar
gini m ų.

Valio! Rugsėjo (Sept.) 6 d., 
visi į Labdarių ūkį.

Gintarų karolius p. L. Šimu
tis, “Draugo” red.

$5.00 laimėjo Iz. Butkus, ku 
ps sakęs buvo pasižadėjęs Šv. 
Antanui užprašyti šv. Mišias 
už savo tėvų sielas.

IR OBSTETRIKAS? 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stulgias lt- chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną t.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

OflB&s 2201 Weet 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
'.-tezidenclja: 6628 So Rlchmond Ari

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

Nedėlloj pagal sutart)

P-niai J. Janušauskiai ren
gia “bunco pafty”
d.. 1931 m., savo namuose, po 'Sęs Sv> Mišias prie Šv. Antano !
mini. 4441 South Wood St.

'.Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Jis sakės, Lietuvoje buvo i IlD I D DH6YA
rugsėjo 3 anal<es Tvirtu tikėiimu užima-1 * 1l!P \ ; z. ? f '3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ‘.r Realdencija
ir tuoj praregėjęs. Tai buvo’ 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutartina.

Visas pelnas skiriamas stu-|dideiis džiaugsmas.
—! dentui, A. Jurkui, kuris išva-

ižiuoja į Mundelein, rugsėjo 10
— i d. Visi kviečiami dalyvauti PraH0

nierius, kurie remia musų drĮ ir linksniai bei naudingai pra- 
i leisti vakarų, 
i 'X. Y. Z.

III

Šv.

J’b

Kazimiero K a r. d r-ja 
narius remti tuos biz-

Tel. Randolph 0993—0994

Ofise Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

S. S-lis. I

ĮSID.TĄSINO PLĖŠIKAI.Ig MARQUETTE PARKO
APIELINKĖS. ------------

-------------- Brighton Park. — šioje ko-
Šv. Kazimiero Kar. dr-jos lonijoje pradėjo įsidrųsyti plė- 

piknikas buvo rugp. 9 d. šikai. Šiuo tarpu labiausia nu- 
Piknike buvo daug publi- kentėjo biznierius ^Valteris

DR. EDGAR W, CRASS
Gydo tik akis, ausis, nosj Ir gerklę
39 So. State St., Chicago

Meritor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:30—4:30

Hetnloek 8151

DR. V. S. NARES

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Westetu Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2^9 So. Leavltt St. 

Tel. C akai 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
. Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. Phone 
Englewooc 6641

eutworth 3000
Office Pbone 

Wentwortb 8008

DR. A. R. McCRADIE
UGDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 SU. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Pitone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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 LR

BALSAM GOTOJ AS
Tunu automobiliu? viso

kiems reikalams. Kaina priei 
uama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

(Nary au c kas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
kos. Gera muzika grojo be per Raulinskas, turįs valgomųjų 'Apart šventadienio Ir Ketvirtadienio

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 666’

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 062 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nadėliomlz
Susitarus

traukos. Šoko kas tik norėjo, daiktų krautuvę po num. 2611 
P. J. Butkus dr-jos rašt. ga- W. 44 st. Šeštadieny, rugpj.į.

lop pakvietė gerb. kleb. kun. J5 d. į jo krautuvę inėjo 3 i 
A. Baltuti pakalbėti. Klebonas jauni berniokai, padarė hold, 
nuoširdžiai linkėjo Šv. K. K. up ir: pagrobė apie $200. Tas | 
dr-jai gauti 1,000 naujų narių įvyko apie 9 vai. vak. O perei-' 
ir ragino visus esančius parke tų šeštadienį rugpj? 22 d. į to į 
prisirašyti. 1 paties biznieriaus krautuvę a-,

Po to pakviestas pakalbėti ‘ P“ 7 vaL r>'to in5j" P1Mikai I1"' ’m 

p. L. Simutis, “Draugo” red., *' hold up. Smulkesnių, gR. g, Į

DENI ĮSI I
Pbone Boulevaid 7042

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

Rez. Tel. Mldvvay 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllali 

ir Ketvergals vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 1X1 4 Ir 6 Iki 8 « v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryt*
Telefonai dieną ir naktį 

Vlrglnla 0036

ArU 47 Street

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f i s a •

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai Roosevalt 7611

apiplėšimų tai be skaičiaus at
sitinka.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tolinau Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138
Ghieacro. Tll

I. J. ZOLP
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina S t s.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludiino valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu stinpatlš- 

1 kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur Koplyčia dėl šermenų dykai.

kuris taipgi ragino jaunimą 
rašytis prie tos dr-jos. Sakė ( 
ir jis pats priklausysiąs. , Sujuskim ir reikalaukim

Dabar kiekvienas katalikas į 8eresn®s apsaugos, 

gali lengvai įsirašyti Šv. Ka
zimiero Kar. dr-jon, nes įsto
jimas $1 ir mėnesinė mokestis 
25c. Ligoje pašelpos moka $5 
į savaitę. Pomirtinė $55 ir po 
$1 nuo nario.

RED. ATSAKAI.

Šv. Kazimiero 
širdingai dėkoja

Kar. dr-ja 
gerb. kleb.

Bukšaičiu šeimai (Detroit, 
Mieli). Gaila, kad negalime 
tamstų prašymo patenkinti, t. 
y. talpinti padėkų korespon
dencijų skyriuje. Visų tos rū
šies padėkos “Drauge” visa-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

m

AA1BULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTH 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramq| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSĘ GRABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenuė 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260 X-Ray

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 1X1 12

Telefonas Midway 2880

A. L. DAVIDONIS, M.
4910 SU. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 061t

kun. A. Baltučiui, ir ‘Draugo’!dos yra dedamos > juodus (ge- 
red. p. L. šimučiui už atšilau- ;dul0) rėmus ir už tai admi- 
kymų į piknikų ir suteiktų nistracija ima mokestį. Todėl Val 
paramų. dr tamstoms nenorime išimčių

Be to, širdingai dėkojame '(laryti 

visiems biznieriams, kurie au
kojo dovanas piknikui.

1* rank Darssin Bakery, 2616 
W. o9 Str. aukojo Layer Ca- į 
ke $1.50.

AKIV GYDYTOJAI:

Tel. Yardz 1829

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTA8 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 | 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14 ST. Cicero, III.

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Ik: 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. išskiriant Ka

South Side Office North Slde Off 
9300 Cottage Grove 2006 W. Cine. A 
Tel. Aberdeeu 0028 Tel. Bruns. 724 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVI
Tel. Beyerly 0870

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartj

Ir

DR. P. P. ZALLYS

Narvids Bakery 2424 \V. 69 
St. aukojo Layer Cake $1.00.

Stanley Studio fotografas, 
2656 N. 69 St., aukojo •/•> tu-1 

'žino paveikslų $5.00.
Anton Prosevicz, Grocery & 

(Meat Market 2709 VV. 71 st.,< 

aukojo dėžę cigarų $3.50.
Vincas Birgelis, 6739 So. 

Rockwell st., kanarkų augin
tojas, aukojo kanarkų $3.00.

Anton Podzunas, batų taisy- 
mos šapų vedėjas, 2709 VV. 71 

Į!st., ir 2635 VV. 69 st., aukojo 
5 dėžės papso ir 100 svarų le-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—t 
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

Tol. Grovehill 2242

DR. KAROLIS NURKAITIS
Optometristas

2437 WEST 89th STREET

DENTISTA8
30 EAST lllth STREET

Kampas Wahash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS) z

DENTISTAS

10758 So. Micbigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-5 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlloj zuzltaruz

Dr. B. G. Lambrakis
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisai 1447-49 Plttsficld IthiR., 55 E. M asl.liiKton St., Chkago, III.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų

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

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hydt Park 3391

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913 Oflzo Ir Rez. Tel. BoQl. 691

DR. BERTASH DR. NAIKELl!
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Va).: 1-1 ir 6:10-8:10 vai. vak. Vai 

Nedėlloj zuzltaruz
2-4 Ir 7-9 vai. vakarą 
Nedėlloj susitarus
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C H I C A G O J E į LIETUVOJE
TAISO, GRAŽINA, DIDINA.

Iki mokslo metai prasidės 
beliko vos dvi savaiti. Visose 
mokyklose eina prisirengimai 
prie mokslo sezono.

Žinoma, nuo tų prisirengi
mų neatsilieka nei Beetlioveno 
Lietuvių muzikos konservato
rija, kuri randasi trečiame 
augšte didelio namo po num. 
3259 So. Halsted st. P-nas 
Pocius, konservatorijos direk
torius, sako, kad jo darbuotė 
ne tik nebus sumažinta, bet 
padidinta, nežiūrint į bendrų 
laikų pablogėjimų. Šių savai
tę konservatorijoj prasidėjo 
generališkas remontas. Visi 
kambariai taisomi, gražinami. 
Konservatorija papildyta nau 
jais muzikaliais instrumentais. 

Tas taisymo ir puošimo
darbas eis per porų savaičių 
ir mokslo metams prasidėjus 
viskas bus gražioje tvarkoje.

Rap.

Rokienė, Masiliunineė, ftarkie- 
nė, Papklauskienė, JakonienV 
Stumbrienė, Radzevičienė, Pe- 
traitienė, Dobrovolskieuė ir 
pusę dol. Doriuienė. Dar lau
kiama knygelių gražinimo: 
Gasparkineės, Judikienės, Pet 
rauskienės, Žolynienės, Jan- 
kevyčienės, Butkienės, Krot- 
kaitės, Mikšienės ir Motuzie
nės.

X Tikėjimo platinimo ar- 
ja jau paskelbė nauji} narių 
prisirašymo vajų, kuris baig
sis rugsėjo mėnesio 13 dienų.

X Kun. M. Urbonavičius, 
M. I. C., išvykęs savo auto
mobiliu į Vyčių Seimų, Broo- 
klyn, N. Y., žadėjo kaip pe
reitų sekmadienį grįžti Chi- 
cagon (Westsiden) klebonui 
kun. L. Draugeliui } pagelbų. 
Bet šeštadieny telegramų iš 
Meriden, Conn., pranešė nega
lįs laiku sugrįžti, nes kely su
gedęs automobilius, kas ir su
trukdė sugrįžimų.

WEST SIDE ŽINIOS.
LAIŠKAI PAŠTE

X Aušros Vartų Tretinin
kai rengia didelę laimę, ku
rios užpildytas knygutes po 
$5.00 jau pristatė valdybai:

515 Kaspučiui Antanui 
529 Navickui Vincui 
f 56 Skinkiui V.

u

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

--------  JVYKS --------

Sekmadieny, Rugpiucio (flugast) 30 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
5) Pačių Greičiausių Mergaičių Bėgimas
6) Pačių Greičiausių Bernaičių Bėgimas

B. Svorio Metimas — Shot Put.
(čia Tiktai Vyrams)

^C. Virvės Traukimas — Tug of War.
(Singeliai prieš Ženočius)

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

Jeigu nori imti dalyvumą “Draugo” Pikniko Konteste, išpil
dyt žemiau blanką ir pasiųsk:

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir Pavarde ......................................................................................

Adresas .................................... ..................
Klek Metų .............................................................. Klek 8verl ....................................................

Kontesto Skyrius .............................. .. .. .................................................. ....

KAIP BIRŽŲ ŪKININKAI 
GRŪMĖSI SU PLĖŠIKAIS

šė p. Gražinio krautuvę ir p. 
Vegio alinę. Pavogė 700 litų 

[ pinigais ir daug įvairių daik- 
I tų. Rytų nukentėjusieji pradė
jo plėšikus sekti. Pėdsakiais 
nusekė iki Vinkšninių kaimo

; krūmų. Čia pėdsakai prapuo- jimo pabėgę sumanė pasilink- 
lė. Sekusieji paklausė pieme- sminti. Ir linksminosi. Kru
nu, ar jie nematė nepažįsta
mų vyrų. Šie pasakė matę du (butelių. dešrų ir kitokių “bar 
vyru nešinu maišus. Tų patį baus” liekanų. “D. N.”
patvirtino moterys.

Netrukus vienas sekusia ra
do krūmuose du vyru; vienų 
miegantį kitų sėdintį.

— Ko čia sėdit T — paklau
sė nepažįstamuosius.

— Tylėki — sušuko sėdė 
jusis ir atstatė brauningų. Jei 
netylėsi, vietoj mirsi!

Ūkininkas prižadėjo tylėti 
ir ramiai atsitolino. Paėjėjęs 
sėdo ant ganykloje buvusio 
arklio. Apie “radinį” pranešė 
Vinkšninių kaimo ūkininkams. 
Šie nieko nelaukdami šautu
vais ir dalgiais apsiginklavę, 
apsupo krūmus. Plėšikai ma
tydami kad gali būti riestai,

draugas

prasiveržė pro menkiau gink
luotus ūkininkus ir leidos bė
gti girios link. Ūkininkai vijo
si. Netoli girios kelių pastojo 
kiti ūkininkai apsiginklavę šau 
tuvais. Įvyko susišaudymas.

Biržų valsč. Parovėjoj nak- Vijusieji ūkininkai artinosi, 
tį nežinomi piktadariai išplė- Plėšikai pamatę, kad išsigel-

bėjimo nebėra, pasidavė. Ūki 
ninkai surišo, gerokai apkūlė 
ir perdavė policijai.

Plėšikai kilę iš Biržų mies
to. Paskutiniu laiku kalėjo 
Šiaulių s. d. kalėjime. Iš kalė-

muose rasta daug tuščių alaus

LIKVIDUOTA IR ANTRA 
ARKLIAVAGIŲ GAUJA

Balandžio mėnesyje plačiai 
buvo rašyta, kad kriminalinė 
policija Panevėžy išaiškino di
delę arkliavagių gaujų kur 
šios gaujos 11 dalyvių buvo 
sulaikyta.

Teko patirti, kad Šiaulių 
kriminalinės policijos valdini
nkai ir vėl panašių gaujų iš
aiškino Mažeikiuose.

Žinomas arkliavagis Židei- 
ka Zigmas, jo sugyventoja 
Šulcaitė Anelė gyv. Vidančių 
kaime, Žagarės valsč. ir Gins-

rurgas gyv. Panevėžy, kurie 
kriminalinės policijos jau bu
vo ieškomi, yra suimti.

Sųryšy su šios arkliavagys- 
|lės išaiškinimu, suimti ir šie 
sandarbininkai: Kontora Cho- 
nelis, Vaičius Ignas ir Zlotą 
Dovydas. Visi jie kaltinami 
vogtų arklių supirkinėjime.

Pažymėtina, kad Šulcaitė 
beveik visose arkliavagystėse, 
kurių jau išaiškinta apie 11, 
su Žideika dalyvavo kartu.

Suimtoji gauja darbavosi; 
' Kauno, Šiaulių, Mažeikių, Ra 
šeinių ir Kėdainių apskričiuo- 
se. Arkliai buvo parduodami 
už pusę kainos paminėtiems 
sandarbininkams, kurie juos 
išgabendavo į Latvijų. Keli 
arkliai jau ir Latvijoj suras
ti.

Visi aukščiau išvardyti as
menys su kvota perduoti Šiau
lių I nuov. Teismo Tardyto
jui. “D. N.”

NEGRŲ TEATRO DIREK
TORIUS APSISKANDALI- 

10 KLAIPĖDOJE

Negrų teatro direktorius 
Douglas Klaipėdoje po to te
atro gastrolių nė neatsisveiki

nęs paspruko Vokietijon ir 
paliko keliems viešbučiams per 
1000 lt. skolos. Nukentėjusių 
tarpe yra ir vienas vežikas, 
kuriam reikėjo už patarnavi
mų sumokėti apie 200 lt. ‘R.’

Aušros Vartų Dievo Moti- 1 
nos koplyčios restauravimo • 
darbai smarkiai varomi pir- 
myn. Visoj koplyčioj jau nu-, 
imtas tinkas. Ligšioliniai pa
puošimai skliautuose, jei tik 
turės kokios nors Vertės, bus 
palikti ir atnaujinti. Iki šio
lei nei koplyčioj, nei zokris- 
tijoj nerasta nei tapinių, nei 
štukaterijos, kurių vertėtų ko-į 
nservuoti. “R.”

AUTOMOBILIAI
i AUTOMOBILIŲ mekanlkag eksper
tas lietuvis, seniausias ChicagoJ, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.I _________________________ _

Studedaker 
FREE WHEELING

Vienintelė Stuidebaker Lietuvių 
įstaiga ChicagoJ

Pirmiau, negu Jus mainysite savo '
I karą. ant naujo, gaukite musų pasiu- | 
į lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
ijž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulls Ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Turiu D© Vry Portable Projector, 

70,000 p. filmų. Mainysiu J naują 
I Fordą ar kitką. 938 No. Homan Avė.

REAL ESTATE

SKOLOSE?
Skolinkis Iki 3300 ir mokSk bilascash. 
Mums atsilyginsi per 26 menesius.

PUBLIC LOAN OORP.
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

4013 MI1waukee Avenue 
401 Klee Bldg. Chicago

Tel. Pensacola 8144

Pigiai mod. plytų bung. $6.600 
, atkilų porčlua arti mokyklų, gere 
įtranap. 6536 No. Llnder avė. arti 
Elston bus.

Iftvaiiuojam, pigiai 2 flatų po S 
kamb. plytų namas. 2 karų gar. 4716 
Neveda, Albany 4917

9 kamb. med. res. 4 po 30 p. lo
tai, gar, medžiai, bitnlo centras, Hlg- 
glna avė. pigiai po 3100 p., duok 
pas., malnyslm, arti Waah. D. C. 
Hopklns, 6768 Hlggtns Are.

33x266 p, Milwaukee avė., Hlgglna 
ir Long avė., varta 320,000, duok 
pas. savi 6763 Hlgglna ars

I

SUDEGĖ SALE

Ž e m. Kalvarija. 
Liepos 23 d. K. Šopausko su
degė salė. Salė buvo miestelio 
centre. Ugnis neišsiplėtė. Bai
giant salei degti atvažiavo iš 
Sedos gaisrininkai. Salė buvo 
apdrausta. “R.”

MIRĖ DAR VIENAS 
POLICMONAS

NEW YORK, rugp. 22. — 
Čia mirė dar vienas policmo- 
nas, kurs vakar buvo sužeis
tas kovoje su plėšikais. Be to, 
mirė dar du kitu pašautu žmo 
gu.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar rodo
ma “Guilty Hands.” Dalyvau 
ja Lionei Barrymore ir kiti 
garsūs artistai.

Oriental teatre rodoma 
“The Phontom of Paris.” 
Dalyvauja Jonn Gilbert. As
meniškai dalyvauja George 

Jessel, didelis juokdarys.

PAIEŠKAU brolio Kazio 
Zemlicko, kilęs iš Čedasų vai. 
Pats ar apie jį žinantieji pra
šomi parašyti adresu:

Kastancija Aleksium enė 
Rokiškio dv. Rokiškis

Lithuania.

AR ŽADI 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.

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų 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

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paktu | dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodama ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgtčlų.

Apdraudžiama nuo ugniam, 
taraado: taipgi automoblllua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir • nuoftlrdlln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III
Tel. Y&rda 4669

Pirmadienis, Rugp. 24, 1931
United Artists teatre tebe- 

rodoma “An American Trn- 
gedy. ’ ’

Roosevelt teatre rodoma 
jindomus veikalas ‘‘Murder 
bv Clock.”

McVickers teatre tebeina 
visiems patinkamas veikalas 
“Merely Mary Ann.”

RKO TEATRUOSE

State — Lake teatre rodo
ma “Traveling Husbands.” 
Tildomi drama. Dalyvauja E- 
velvn Brent, Hūgli Uerbert 
ir kiti garsūs artistai.

Palace teatre eina veikalas 
“Too Many Cooks.” Taipgi 
įdomus vodevilius.

' '■■■■ ■
PATENTAI

Parduok savo patentų arba 
išradimų pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrųjų pa
didintų International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažų atlyginimų. 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, III.

Z

R. ANDRELIUNAS ’
(Marųuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už >5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI,

Tel.
Hemlock 8380

/\

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSIes 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6398

U. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Phone Vlrglnla 2066

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAO7.DAS. Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkftčle-

rlal. įvedame elektrą 1 namus Ir 
dlrbtuvėa
lllf g. Halsted St. 9 Augfttls

y




