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METAI-VOL XVI

Vokietijoje Uždaromos Visos Bankos
VYRIAUSYBE RAGINA VOKIEČIUS 

PASITIKĖTI TĖVYNE
Du Lakūnu Iš Amerikos Į 

Ungariją

UŽDAROMOS VISOS 
BANKOS

SKRINDA I UNGARIJĄ

BERLYNAS, liepos 14. — 
Vokietijos prezidentas vakar 
vakare pasirašė vyriausybės
išsprendimą, kuriuomi einant»
visoj Vokietijoj šiandie ir ry
toj uždaromos visos bankos.

Čia ir kitose Vokietijos da
lyse vakar žmonės apspito ba
nkas, kad atsiimti visus savo 
įdėlius. Kai-kurios bankos už
darytos, kitos atmokėjo tik 
dalis.

Visoj Vokietijoj plinta kal
bos apie galimą revoliuciją, 
taipat apie komunistų sukili
mus.

NEW .YORK, liepos 14. — 
Iš čia į Newfoundlandą išskri
do du ungaru lakūnu, G. En- 
d-res ir A. Magyar. Jiedu iš
sprendė per Atlantiką skristi 
į Ungariją.

DIDŽIAUSIAS PAŠAULY KELEIVINIS ORLAIVIS

Šis orlaivis priguli Anglijai. Londono padangėmis atliko sėkmingus išmėginimus. 
Viduj nepaprastai turtingai ištaisytas. Turi keturis motorus. Užvardintas “Hannibal.”
VATIKANAS ŠALTAI AT
SINEŠA Į MUSSOLINIO 

PARĖDYMUS

NEMOKĖTŲ MOKESČIU KLAUSIMAS 
APSKRITIES TEISME

Cook apskrities advokatas, 100,500 įvairaus didumo žemės
H. N. Bell vakar kreipės į ap
skrities teisėjo Jareckio teis
mą paskelbti savo sprendimą 
dėl nemokėtų už nekilnojamas 
savastis mokesčių už 1929 me
tus.

Cook apskrity yra apie 1,-

sklypų. Už 467,000 tų sklypų 
nemokėti mokesčiai, kurių mo
kėjimui vakar baigės laikas.

Teisėjas paskelbė, kad ligi 
ateinančio pirmadienio skly

pų savininkai teismui įduotų
nemokėjimo priežastis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VOKIETIJOS PADĖTIS 
BE VILTIES

VOKIETIJOS VYRIAUSY
BE ATSILIEPIA I VO

KIEČIUS
VATIKANAS, liepos 13. —

BERLYNAS, liepos 14. — Šventasis Sostas gana šaltai
Vokietijos vyriausybė paskel- atsineša 4 Italijos ministerio 
bė atsiliepimą j gyventojus, pirmininko Mussolinio parėdy- 
Ragina juos nepasiduoti nusi- In9 fašistams neprigulėti Ra
minimui,, pasitikėti savo tėvy- talikų Veikimui, 
ne ir savo gyvingumu. | ASM pievui;

(Vatikane, kad Mussolinl tuo

CHICAGOJE KAPITONAI PRIEŠ 
“GRAND JURY”

NEPAPRASTOS GIRTUOK
LIŲ VESTUVES

TURI DU 
VII

JTI RIEK
IĄS

GERARD PRAMATO 
PAVOJŲ

į būdu kaipir nieko nepelnys, 
, nes retas kas veikliųjų kata
likų priguli fašistų .partijai.BERLYNAS, liepos 14. —

Francija atsisako gelbėti įra-
nčiams Vokietijos finansams Buvusis Amerikos ambasado-' iaina . Musgolinio parėdymQ 
— nenori duoti paskolos. Rei-į nūs Vokietijai, J. W. Gerard, valstybinti pradine8 mokyklas 
kalauja politinių garantijų.1 Pareiskia? Jog Francijos keis- tiek, kad .Qge -takos neturgtų 
Vokietija atsisako taip daug nusistatymas Vokietijos ga^nygja
nusižeminti Francijai. Dr. Lu-į ^žvilgiu -ra pavojingas visai >
tlier, valstybės bankos prezi-' Europai, neišskiriant nei I ra- Mokyklos yra pačių gyven-
dentas, yra Šveicarijoje. Non reikalas- J*G mokės
gauti pagelbos iš tarptautinės’ Griuvus Vokietijos vyriau- savo eises- 
bankos. Bet Francija ir ten sybei, visą Europą gali apny-

NEW YORK, liepos 14. — m . . , , . . .Į laipat nedaug domės krei-

Chicago majoras Cermak 
patikrina miesto policijos tva
rką ir padėtį. To tikslas yra, 
ar negalima ir šiame depar
tamente sumažinti išlaidas.

Majoras žinrifidant nebūtų
dykaduonių policijos tarpe. 
Kiekvienas departamento na
rys turi turėti atatinkamą sau 
darbą.

Vakar ir vėl “grand jury” 
tardymams pašaukė kelis Chi
cago policijos kapitonus. No
rima patirti, kaip jie pratur
tėję.

ŽUVO KELTUVO SKYLĖJE

“PAVYZDINGAS”
VAIKAS

Antazavė, Zarasų apskr. Bi
rželio 7 d. vienas Vėdarių kai
mo gyventojas suruošė balių, 
į kurį pasikvietė daug svečių.

žiaus, kuri labai sunkiai ne
šėsi iš miško vos bepakeliamą 
glėbį malkų. Mokytojui pagai
lo senelės ir jis, nors buvo 
švariai apsitaisęs ir galėjo su
siteršti rūbus, paėmė senelės 
malkas ir nunešė jas į miestelį 
apie 3 kilometrus kelio. Va-Suvažiavę svečiai visai neti

kėtai rado suruoštas šeimini- Gavusieji iš turgaus žmonės, 
susitikdami mokytoją benešan- 
tį senelės naštą, labai stebė
josi tokiu nepaprastu gailes
tingumu. “M. R.’*

nko dukters vestuves su vie 
i nu vedusiu ir nuo žmonos pa
bėgusiu vyru.

Vestuvėse buvo atliktos vi- 
F. K&sperski, 56 m., panaJc-i8°8 Šioje apylinkėje pripraa- 

tinis Atwell Printing & apeigos. Jaunosios tėvas
ding kompanijos, 221 E. CuI-.iPats nuvedė jaunavedžius į
lerton avė., žuvo įkritęs keltu-'miegamąjį kambarį ir sekantį kaulių apskr., Šaukėnų u-

m,4:.

ATLEISTAS NES 
GAS DARBININKAS

gali sukelti kliūčių.
Kadangi įvairių šalių ban

kos ištraukia savo trumpo lai
ko kreditus iš vokiečių valsty
bės bankos, Vokietijos bankos vokiečius, 
jau depozitorių puolamos. Vy
riausybė tad parėdė uždaryti 
visą eilę bankų.

Žinovai sako, kad artimiau
siomis dienomis turės griūti 
Vokietijos finansai, jei nebus 
gauta pagelbos iš Amerikos a- 
rba iš tarptautinės bankos.

kti komunizmas.
Gerard yra Francijos šali

ninkas. Už šiandieninę Vokie
tijos padėtį jis kaltina pačius

BAŽNYČIA — ASMENINIŲ 
TEISIŲ GINĖJA

NENORI DUOTI AT
LYGINIMO

Mrs. Rose Amato . išlaiko 
krautuvėlę, 1344 Taylor gat. 
Jinai turi sūnų Johnny 12 m. 
Šis vaikiukas šį sekmadienį ra
do motinos paslėptus ant len
tynos 3,000 dolerių, pasiėmė 
visus ir į keletą valandų par
sinešė vos 92 doleriu. Viską 
išleido, savo draugams išdali
jo.

RANDA NESVEIKU

REIKALAUJAMA DIK
TATŪROS

BERLYNAS, liepos 14. — 
Kai-kurie artimi vokiečių fa
šistams lakraščiai reikalauja 
įvesti tautininkų diktatūrą pa
sitraukus šalin kanclierio Bru- 
eningo kabinetui.

SUSIRŪPINUSIOS IR 
LONDONO BANKOS

LONDONAS, liepos 14. — 
Vokietijos markės smukimu y 
ra daug susirūpinusios ir Lo 
ndono bankos.

Vietos bankininkai yra be
jėgiai. Be Francijos sutikimo 
duoti Vokietijai paskolą jie 
negali veikti patys vienu

BOSTON, Mass., liepos 13. 
— Katalikų Tiesos Gildijos 
skaitlingam atviram ore susi
rinkime kalbėjo Kolumbo Vy
čių narys W. E. Kerrish. Jis 
pareiškė, jog Katalikų Bažny-

TOKYO, liepos 14. — Ki- čia pramato netolimoj ateity 
nijos vyriausybė reikalauja at- iškylančią pasauly Uraniją, 
lyginimo iš Japonijos už nu-,kur^4 visuomet pasiruošusi at- 
žudytus kiniečius Korėjos riau rem^b
šėse., I

Japonija atsako, ji neatsa- 
kominga už tas riaušes ir ne
duos jokio atlyginimo.

JUGOSLAVIJA NEPA
TENKINTA

BELGRADAS, liepos 13. 
— Jugoslavija labai nepaten
kinta karo skolų “moratoriu
mu”. Galimas daiktas, JI ne
pripažins šio plano. Ypač ne
patenkinta tuomi, kad ji nepa
kviesta į Londoną ekspertų ko
nferencijom

Nazareto Dailidės įkurta 
Katalikų Bažnyčia nepalenks 
galvos prieš visokią žmonių 
jėgą, kuriąja siekiama perže
ngti dorovinį įstatymą ir pa
veržti iš žmonių jiems Dievo 
suteiktas teises.

Kerrish kalbėjo temoje 
“Nuo Liuterio ligi Mussoli
nio »>

BOLŠEVIKAI IŠTREMIA 
SUOMIUS

SPOKANE, Wa8h., liepos 
13. — Idaho valstybėje gais
rai išnaikino 6,000 akrų miš
ko.

HELSINKAI, Suomija, lie
pos 13. — Rusijos bolševikai 
iš Petrapilės šiaurių Ištremia 
visus suomius ir sn šeimyno
mis į Kola pusiausalį. Ištrem
tieji vežami tiesiog aplūžusiais 
prekių vagonais.

i rytą pats juodu prižadino. Jau 
inasis už tai atsimokėjo degti
ne.I

! Apie tokias vestuves sužl-
------------ inojo jaunojo žmona ir pasi-

Apskrities ligoninėj mirė A. kvietusi kaimo seniūną buvo 
Pokvitis, 63 m., 6231 So. Wa- atėjusi prašyti vyrą, kad su- 
shtenaw avė. Anądien jis bu- grįžtų ir neapleistų žmonos ir 
vo automobiliaus sužeistas. vaikų. Šis, tačiau, nepaklausė,

_ __________ jo jaunosios tėvas dar apmušė
Iš Saranac viešbučio, 5541 nelaimingąją žmoną. Abu jau- 

Everett avė., 9-ojo aukšto per navedžiai netrukus išsidangi-

vo skylėn.

MIRĖ AUTOMOBILIAUS 
SUŽEISTAS

langą iškrito ir žuvo Mrs. S. 
Kostner, 26 m.

SUDEGE DIRIŽABLIUS

KANSAS CITY, Mo., liepos 
Varner Corry, 15 m., teisia-13. — Goodyear Zeppelin di- 

mas už policmono nužudymą, rižablis (orlaivis) “Mayflo-
Teismo paskirti specialistai iš
tirti vaiko protą rado, kad jis 
sergąs “introversija,” t y. pa 
linkimu tik į save. Vadinasi, 
jis nepaisąs apie kitus, tik a- 
pie save. •

ŽUVO DU LAKŪNU

wer” (nesenai jis lankėsi Chi
cago je) kilus vėtrai išsiveržė 
iš laikytojų, smogė į elektros 
vielą, užsidegė, nukrito ir suJ 
lūžo.

Sužeista 3 žmonės, tarp jų 
vairininkas ir jo padėjėjas. 

Vairininkui pasveikti nėra vil
ties.

no į Latviją uždarbiauti. Nors 
tos vestuvės įvyko pakrikusio
je girtuoklių šeimoje, bet vis 
tik visa apylinkė yra labai pa
sipiktinusi tokiu begėdišku ir 
atviru ištvirkimu. “M. R.”

REMONTUOJA BAŽNY
ČIOS TROBESIUS

rėdijos Paežerių girininkas p. 
Sakalauskas šiomis dienomis 
atleistas iš vietos. Jis išeikvo
jęs nemaža valdiškos medžia
gos. Kaltindavęs nekaltus žmo 
nes. Dabar viskas paaiškėję.

“Ž. P.”

DARBUOJASI PAŠALINTI 
LENKŲ KAREIVIUS

DANCIGAS, liepos 13. — 
Šio laisvojo miesto gatvėmis 
patroliuoja lenkų kareiviai 
(marinai). Miesto valdyba krei 
pias į T. Sąjungą pašalinti 
šiuos kareivius.

FRANCIJOS SU MASKVA 
SUTARTIS

Sekmadienį tuojaus po pu
siaudienio iš nedidelės aukš
tumos nukrito keleivinis Lock
heed Vega orlaivis. Žuvo du 
patyrusiu lakūnu.

Nelaimė įvyko šalę Munici- 
pal stoties. Orlaivis pakilo 
skristi į Detroitą be keleivių.

SUIMTAS ŽMOGŽUDIS

Policija suėmė P. Vasilen- 
ko, 23 m., kurs praeitą antra
dienį nušovė J. Dempke, 21 

m.

PADEGTA BAŽNYČIA 
ISPANIJOJ

TARRAGONA, Ispanija, lie 
pos 13. — Raudonieji gaiva
lai padegė vietos katalikų baž
nyčią. Atlikta maži nuostoliai.

Endriejave (Kretingos ap 
skr.) darbštaus kleb. J.: Kal
vaičio rūpesčiu bažnyčios tro
besių remontas eina visu sma
rkumu. Daug jau padaryta. 
Dabar remontuojama bažny
čia, jos bokštas ir varpinė. 
Nesenai įsigyta amžinai ug
nelei lempa, gražus baldachi- 
mas, kapa, mišolas. Lempą ir 
baldachimą paaukojo p. Dr. 
P. Kalvaitytė, o mišolą — p. 
Dr. Ed. Turauskas su žmona.

“Ž. P.”

PlARYŽIUS, liepos 13. 4- 
Laakraštis “Midi” patyręs, 
kad artimoj ateity Francija 
padarysianti sutartį su Mask
va. Būsiąs paskirtas naujas 
ambasadorius Maskvai.

MUNICHAS, Vokietija, lie
pos 13. Vokietijos vyriausybė 
trims . savaitėms suspendavo 
fašistų laikraštį “Voelkische.”

ŽEMES DREBĖJIMAS 
FILIPINUOSE

PAVYZDINGAS GAILES
TINGUMAS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie daugiausia 
saulėta; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

MANILA, liepos 14. — Ma- 
sbate salą palietė smarkus že
mės drebėjimas.

Veisėjai, Seinų apskr. Bir
želio 6 d. Bartelių mokyklos 
vedėjas, A. Žilinskas, eidamas 
keliu, pasivijo vieną Veisėjų 
mies|ęlio senutę 70 metų am-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų' 13.91
Vokietijos 100 mark 22.00 
Šveicarijos 100 fr. 19.27
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DIENOS KLAUSIMAI
VOKIETIJOS KRIZIS.

Visas pasaulis šiandien labai plačiai ra
go ir kalba apie Vokietijos finansinį krizi, 
kuris grųso Vokietijai dideliu pavojumi. 
Užsidaro bankai, visi finansiniai šaltiniai 
išsisemia ir valstybė be kitų pagalbos toliau 
nebegali eiti. Vokietijos finansininkai pirmiau 
šia kreipėsi į Prancūzijos valstybinį bankų 
paramos, tačiau ten gavo neigiamų atsaky
mų. Mat, Prancūzija nori ne tik moraliai, 
bet ir ekonominiai bei finansiniai savo neprie
telių Didžiųjani Pasauliniame kare sutriuškin 
ti. Toliau numatų politikai Prancūzijų pers
pėja, nurodydama jos politikos klaidas.

Vokietija yra viena didžiausių ir svar
biausių valstybių Europoje. Jos pozicija Eu
ropos gyvenime ir geogrųfiniu, ir politinių 
ir ekonominių bei kultūriniu atžvilgiu yra 
labai reikšminga. Del to nei viena Europos 
valstybė negali per daug džiaugtis to krašto 
nepasisekimais ir nelaimėmis. Vokietijos kri- 
zis, ar jis bus politinis, ar ekonominis, 
jis gyvai atsiliepia į visos Europos 
valstybių gyvenimų. Tai gerai supranta an
glų politikai, kurie ne tik nesidžiaugia Vo
kietijos skaudžiu finansiniu krizių, bet, kiek 
aplinkybės leis, yra pasiryžę eiti jai į pa
galbų. '

Taip ir turi būti. Jei norima, kad Eu
ropa sėkmingiau ir greičiau atsigautų iš 

po buvusio karo smūgių ir susitvarkytų, vi
sos valst. lygiai, ar mažos, ar didėles turi ar
timai kooperuoti, vienos kitoms gelbėti. Ki
taip Europai ilgai .dar neišeis iŠ to užburto ra
to.

Visiems šiandien yra aišku, kad Vo
kietija, nesusilaukusi rimtos pagalbos išėji
mui iš dabartinio ekonominio ir finansinio 
susmukimo, susilauktų savo viduje tokio

chaoso, iš kurio nebegalėtų išbristi. Tokia pa
dėtim pasinaudotų komunistai, Vokietijų par 
blokštų taip, kaip jie parbloškė Rusijų ir to 
pasėkos skaudžiai atsilieptų į Europos ir vi
so pasaulio politinius ir ekonominius intere
sus. Mes dėl to manom, kad dabartinė Vo
kietijos būklė gyvai turi rūpėti viso pasaulio 
valstybėms.

Nors Jungtinės Valstybės jau daug pri
sidėjo prie to, kad Vokietijai palengvinti, 
priverčiant santarvininkus metams atidėti 
reperacijų ir skolų mokėjimų, bet, rodos, 
dar bus reikalinga Jungtinių Valstybių pa- 1,0 
rama. Manoma, kad Amerikos bankininkai 
turės žymiai prisidėti prie atstatymo susmu
kusių Vokietijos finansų. Kitaip ir nebus. 
Amerikos pagalba Europai ilgam laikui dar 
bus reikalinga.

Mes darome šias pastabas ne dėl to, kad 
mes būtume kokie ypatingi vokiečių šalinin
kai. Lietuvių tauta, taip kaip ir prancūzų, 
yra vokiečių artima kaimynė, kuri dažnai 
įsipyksta, pagrųsina, mėgina eiti prie to, 
kad lietuvius pavergti. Del to gal būt išro- 
kavimo ir mums, taip kaip ir prancūzams, 
džiaugtis Vokietijos susmukimu ir nelai
mėmis. Žinoma, kuo Vokietija bus politiniai 
ir ekonominiai silpnesnė, tuo jos kaimynams 
gal bent kiek būti ramiau. Bet kažin ar yra 
pasaulyje tokia valstybė, kuri savo pašony- 
je norėti) turėti anarchijos suparaližiubtų 
kaimynų, kuris savo ligomis neužilgo visus 
kaimynus užkrėstų. Ar daug valstybių 
šiandien yra pasaulyje, kurios būtų patenkin
tos Rusijos padėtimi, o kų jau bekalbėti apie 
jos kaimynines valstybes. Pagaliaus, jei Ru
sija būtų tvarkoje, Europą, o ir visų pasau
lį nebūtų palietęs toks didelis ekonominis 
krizis, koks dabar pergyvenama. Nereiktų ir 
dėl Vokietijos likimo bijoti.

Būtų gera, kad pergyvenamųsai Euro
pos, o ypač Vokietijos krizis prakrapštytų 
politikų akis, kad privestų prie bendro tarp
tautinio kooperavinio visuose reikaluose, kad 
paragintų prie nusiginklavimo ir ėjimo prie 
įkūrimo pasaulyje nuolatinės taikos. Jei A- 
inerika dar kartų teiks savo paramų Efuro- 
pai, ji turėtų gauti rinitų užtikrinimų, kad 
duodamoji parama nebus naudojama apsi
ginklavimui, o tik finansų atstatymui ir nuo
latinės taikos užtikrinimui.

Sveikata -- Laimės Šaltinis
■Rašo Dr. A. G. Rakauskas-----------------

SVEIKAS KŪDIKIO AUK
LĖJIMAS.

___  (Tąsa)
Drapanos. —•
Kūdikio dra
panos turi 
būt užtekti- 

didumų,
taip kad jos 
būtų lengvai 
užvelkamot 
ir nuvelka- 
mos ir kad 
rankoms

Dr. A. O. Rakauskas 
2415 W. Marąuette 
Rd. Grovehill 3262

PASTABELES.

ir
kojoms duotų pilnų liuosybę, 
o taipgi, kad jos lengvai skal- 
btųsi. Drapanos visados turi 
būt sulig sezono: vasarų visiš
kai lengvutės, šviesaus bei 
balto, reto audeklo, gi žiemų

paties papročio jis turi būt 
išmokamos apsirėdime ir žai
dime. Kūdikio maiste turi būt 
daug vaisių ir daržovių. Įgy
vendinti švaraus, šalto van
dens gėrimo paprotį ir padrą
sinti nuolatos jo laikytis. Van 
dens gėrimas iš ryto ant tuš
čių vidurių, paakstina vidurių 
išsituštinimų po pusryčių. Į 
tai reiktų kreipti ypatingos 
domės kiekvienai seimai. Pri- 
šlapinimas lovos ir drapanų 
yra nereikalinga po to, kaip 
kūdikis sulaukia kelių mėne
sių amžiaus. Šio dalyko reikia 
kūdikį mokinti iš anksto. Ciul 
pimų nykščio ar pirštų, ar 
traukinių plaukų reikia neda- 
leisti iš pat pradžių, kitaip 
šio blogo papročio išmokęs, 
kūdikis jo laikysis. Žodžiu,— šiltos. Kūdikio avalinė taip

gi reikia tinkamai pririnkti, įdiegtas į kūdikį klusnumas iš
taip kad jo kojoms būtų už-ipat mažens, ir nuolatinis pri-
tektinai vietos, su labai žemo- įžiurėjimas kad jis to klusnu-
mis kurkutėmis. Imo laikytųsi visados išeis kū-

__ . dikio sveikaton.Gen Papročiai. — Gerų pa-

Lenkų vyriausybė santykiuose us ukrai
niečiais, sakoma, darosi daug nuolaidesnė. 
Vedama derybos. Ukrainiečiai tuo tarpu rei
kalauja autonomijos. Ir jei tik jie vienybėje 
dirbs, beabėjo, savo tikslo atsieks. Iškovojus 
autonomijų, lengviau bus siekti pilnos nepri
klausomybės. Pasisekimo 1

PA D e KA
“Draugas” nuoširdžiai dėkoja plačiai lietuvių vi

suomenei, gausiai parėmusiai dienraščio “Draugo” pik
nikų liepos 12 d. Ypač! esame dėkingi gerb. kun. Kle
bonams, kurie malonėjo dienraščio reikalų priminti pa- 
rapijon&ms, patys atsilankė piknike ir jį parėmė. Dė
kojame gerbiamiems daktarams, advokatams ir visiems 
kitiems profesijonalams, taip-gi visiems biznieriams 
bei prisidėjusiems trokais, aukomis ir darbu, kad 
“Draugo” piknikas pavyktų. Labai esame dėkingi 
pikniko Rengėjams ir Darbuotojams. Jie per visų laiką 
savo darbu ir patarnavimu daugiausiai prisidėjo prie 
gero pikniko pavykimo.

Nors iki pusiaudieniui gųzdino lietus ir net buvo 
pradėję smarkiai lyti apie 2 vai. po pietų, bet nįūsą 
Rėmėjų tai neišgųzdino. Juo labiau esame dėkingi, kad 
lietaus nepaisydami gausiui dalyvavote piknike, žadėda
mi rugpiučio 30 d., tam pačiam darže, sulaukę giedres
nės /lienos, suvažiuoti su visais tais, kurie dabar tu
rėję kitokius užsiėmimus namie.

Visiems nuoširdžiai dėkoja

DIENRAŠTIS “DRAUGAS

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
ANTROJI DALIS.

(Tųsa)
Profesorius Arniandi balsu. suriko, 

bet staiga pastebėjo, kad ir po kitais sta
lais tokios pat scenos. Ištisos dešimtys 
vaikų, turinčių ne daugiau 10—14 metų 
amžiaus, iš šio valgomojo kambario pasi
darė sau prostitucijos namus. Skubėdami 
palikome salę ir beveik bėgti perbėgome 
kelius kambarius, ieškodami vedėjo arba 
kurio nors tarnautojų. Nieko nematyti. 
Visur tuščia. Vaikai be jokios priežiūros: 
vieni žaidė, kiti mušėsi, o treti darė tai, 
kų mes matėme pirmame kambary beda
rant!

Vargais negalais virtuvėje užtikome 
ir patį vedėjų. Jis mus išklausė šaltai ir 
ramiai ir, nieko nepaisydamas, abejingai 
mums atsakė: “Kų aš galiu jiems pada
ryti? Jei aš juos iš Čia išvarysiu, jie pe
reis į kitų vietų...” Iš Šios sovietų prie
glaudos mes išėjome visiškai prislėgti. Su

pročių reikia mokyti kūdikį iš 
pat mažens. Prie to labai len
gvai palenkiami net ir jaunu
čiai kūdikėliai. Reguliarūs 
valgymo papročiai yra labai- 
svarbūs. Per visų augimo lai
kotarpį reikia duoti kūdikiui 
užtektinai pieno — nuo dvie
jų iki keturių stiklų per die
nų. Ši pieno kiekybė nebūti
nai turi būt išgeriama. Dalį 
jo galima pavartoti su kito
mis maisto reikmenimis. Kū
dikiui reikia prirengti atatin
kama kiekybė maisto ir jis tu
ri jį visų suvalgyti ir sykiu

Dantukų Priežiūra. — Ypa
tingos domės reikia kreipti į 
kūdikio dantukus nuo pat jų 
pasirodymo, užlaikant juos 
švariai visados. Pastebėjus 
nors ir mažiausių dantuko iš- 
gedimų, reikia, neatidėliojant, 
kreiptis prie dentisto. Dantų 
egzaminacija du sykiu į metus 
privalėtų, likti papročiu kiek-

tėvų pusės mintijimas bei ap
sileidimas yra blogas, peikti
nas, smerktinas. Tiesa, išaugs 
antrieji dantys, bet nekartų 
jau bus užsikrėtę puvimu nuo 
pirmųjų dantukų, , kurie yra 
pilni gedimo perų. Beto, kū
dikis, neišmokęs prižiūrėti pir 
muosius dantukus, neturės su
pratimo ir nematys reikalo 
kreipti domės į antrųjų dan
tų sveikatingumų. Kūdikio 
dantukai yra maža jo kūnelio

riu atsikreipti mm savo gydy
tojo išti rimui galvo. ka: -.Įė
jimo priežasties, o jos atsi
kračius, nereiks kentėti.

ATSAKYMAS. — S. P. Tu- 
berkuiozo liga yra, lietuviškai 
tariant, plaučių džiova. Jos 
simptomai yra vidutinis karš
tis, kosulys, džiovos mikrobai 
spiaudaluose, spiovimas krau- 

1 ju, puolimas svoryje, išblyš- 
ikinias ir nuovargis. Daugelis 
nuo š'js ligos pasveiksta, jei

vieno žmogaus gyvenime, pra-j^alelS* Jei 3ie bus priz^ūrimi’' ieško laiku pagelbos.
dedant nuo kūdikystės. Kreivi 
dantukai reikia atitaisyti, 
kuomet tik netikslus jų augi
mas yra pastebiama. Daugelis 
žmonių yra tos minties, kad

švarūs ir sveiki, tos pačios y 
patybės atspindės ir visame 
kūdikyje.

(Bus daugiau)

ŠIANDIENĄ LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMAS.

išmokti tuo valgimu turėti ii pirmutinius kūdikio dantu-
didžiausį pasitenkinimų. Jam 
augant, jis privalo būt išmo
komas pasiimti ir valgyti pat
sai be kitų pagelbos (žnoma, 
kuomet maistas yra pagamin
tas ir padėtas ant stalo). To

kus nėra reikalo kreipti do
mės, neSj esu, jie vistiek iš
kris bei bus ištraukti. Ir ne
retai tenka pastebėti tuos taip 
vadinamus pieninius dantu-

1 Šį vakarų tarpe 6:30 ir 7i3O 
'vai. iš stoties ANTIES (1360 
Įkilocycles) bus duodamas lie
tuvių radio programas, ku
riuos nuolatiniai kas antradie
nio vakarų' leidžia Lietuvių ra 
dio ir rakandų krautuvės The 

_____________________.. . Peoples Fumiture Co. Fro-
kymas pas mus gražiai mūsų tautos vardų; Sramas i)US panaujintas ir la

bai įvairus, nes dalyvaus nau
ji ir dar iš šios stoties negir
dėti dainininkai ir daininin-

Atsakymai į Klausimus.
ATSAKYMAS E. K. — 

Galvos skaudėjimo priežasčių 
yra begalo daug. Joms išskai
čiuoti būtų reikalinga ištisos 
laikraščio skiltys, o tamstai

kus blogoje padėty. Tokis iš tas nieko nepagelbėtų. Pata-

kos lenkai tuo paskyrimu džiaugiasi. Tik į- 
domu, kaip į tai pažiūrės Amerikos epis
kopatas?

Visi Amerikos katalikų laikraščiai ir 
žurnalai gražiai ir plačiai aprašė apie J. E.
Vyskupų Peztrų Bučį, kuris dabar lankosi

spaudaLenkų spauda praneša, kad Lenkijos ' Amerikoje. Kai kur ir nekatalikų 
Kardinolas Hlonda yra Popiežiaus paskirtas labai prielankiai apie Jo Ekscelencijų atsi- 
išeivijos tikybinių reikalų globėju. Amieri- liepė. Taigi, J. E. vyskupo Petro atsilan-

profesoriumi Armandi aš aplankiau ir 
antrų ir trečių, iš viso penkias tokias 
prieglaudas, ir ten mes pamatėme dar blo
gesnių ir biauresnių scenų jiegu pirmojo
je prieglaudoje. Aš atsisakau aprašyti, kų 
mes ten matėme. Aš tiktai pastebėsiu, kad 
mūsų lankymosi dienoje Novočerkasko 
klinikoje iš tų prieglaudų buvo daugiau 
kaip 10 nėščių mergaičių. Kai kurios jų 
teturėjo vos 13 metų amžiaus.

Parodymui ir didesniam aiškumui, 
kas pasidaro iš tų vaikų, aš papasakosiu 
vienų faktų, kurį aš pats savo akimis ma
čiau, faktų, kuris įvyko Persijanovo vals
čiuje vaikų kolonijoje šalia Novočerkasko 
miesto. Keli mėnesiai praėjo, kaip mes 
lankėme Norcčerkasko prieglaudas. At
važiavęs j Persijanovo kolonijų, aš pate
kau į prieglaudos vaikų ginkluotų maiš
tų. Kelios dicūos prieš tai į Persijanovo 
kolonijų atsiuntė 23 vaikus, paimtos iš 
Novočerkasko prieglaudų. Šis vaikų bū
rys pasirodė esųs organizuota gauja, ap
siginklavusi revolveriais ir peiliais. Vai
kai suareštavo kolonijos administracijų, 
visų judamųjį turtų sukrovė į ratus ir iš
vežę pardavė turguje. Kada aš atvykau 
į kolonijų, rietos valdžia jau 5 diena bu

vo sukilusių vaikų rankose. Novočerkas
ko ispolkomas pasiuntė delegacijų, kad 
jį ramiu būdu likviduotų konfliktų, bet 
maištininkai apie tai nė girdėti nenorėjo. 
Šeštų dienų, atvykę kareiviai, apsupę na
mus, kuriuose buvo maištininkai, ir nu
ginklavo jaunuosius nusikaltėlius. Štai 
kokie komunistų sistemos auklėjimo tik
rieji žemčiūgai!

Pastebėsime, kad tiktai mažas vaikų 
valkatų procentas yra valdžios priežiū
roj. Jei valdžia sako, kad ji neturinga, 
turi rubežiuotų biudžetų, kuris neleidžia 
daryti jokių malonių vaikams, tada tai 
tik akiplėšiška apgaulė ir melas. Labai 
nedaug sovietai rūpinasi ir mušto apie 
milijonus besivalkiojančių vaikų, nes jie
ms' svarbiausia ir labiausia rūpi pasaulio 
revoliucija, III-sis internacionalas ir pa
laikymas žūt būt savosios valdžioj Prie
šingai, sovietai iš tų nelaimingųjų vaikų 
net atima, kų tik jie gali, ir štai vienas 
daugelio tokių pavyzdžių. Besilikviduo- 
janti mūsų organizacija Rostove atidavė 
kelis vagonus cukraus, miltų, kakao, su
tirštinto pieno ir medikamentų draugei

garsma.

Franko, vienas žymus ispanų lakūnas, 
prieš revoliucijų kalėjęs ir pabėgęs iš 
savo tėvynės, pranašaująs, kad tikroji ispa
nų revoliucija dar turinti įvykti, nes dabar
tinė Ispanijos respublika esųs tiktai bereikš
mės vardas ir dėl to turinti įvykti nauja 
revoliucija.

kės. Bus nauja muzika, juo
kai, kalbos, ir t. t., kas droš 
pilnų patenkinimų radio klau
sytojams.

PLATINKITE “DRAUGI”

jos Šiaurės Kaukaze vice-prezidentei. Mi- . jo prie tau.-» gerovės Jk< li.-.io ločiau ko- 
siją atidavė jai ir savo automobilį ir savo t munisl.d j senatvę labu savotiškai žii 
knrtfnrne bnlrlii Hali. mnnvdflmu. knd visji ' ii<> mnnn. znd spnntvė lii<h(>ki"ii,vbin»Ji.

žiuri:
kontoras baldų dalį, manydama, kad visa jie mano, rad senatvė imbekūrybinga, to- 
bus vartojama vaikų gerovei. Po dviejų dėl ir nebenaudinga. Paėmę valdžių į sa- 
savaičių, misijai išvažiavus, visus pami- v o rankas, jie su užsispyrusiu žiaurumu
nėtuosius produktus aš pamačiau vietos 
raudonosios armijos kooperatyvo, vadina
mo “Raudonąja žvaigžde” vitrynose, e- 
sančio Fridriko Engelso gatvės kampe. 
Tie produktai ir daiktai buvo atimti nuo 
vaikų ir atiduoti raudonajam karo koo- 
perntyvui.

Automobilį konfiskavo Dono ispolko- 
mo administracinė sekcija, o baldus drau
ge Žilienė pasiėmė sau. Aiškiai matyti, 
kad vaikų gyvenimas sovietams daug ma
žiau rūpi negu palaikymas jų ispolkonio, 
jų agentų 'r raudonosios armijos. Šiuo at
veju, atvirai kalbant, sovietų valdžia vai
kus apvogė.
Seneliai — niekam nebereikalingos prekės

Vaizdas, kaip .sovietai mokina silpnuo
sius, nebūtų pilnas ir aiškini supranta
mas, jei mes neparodytun;**. kų jie pa
darė seneliams. Visi tie, kari • komuniz
mo pūliais dar neužkrėsti, mano ir sako,

griebėsi vykdyti pasenusiųjų naikinimo 
sistemų, kuriuos jie rado įvairiose prie
glaudose, kurios egzistavo dar nuo senojo 
režimo laikų. Štai faktas, kurį aš pats ma 
čiau. Po kiek laiko ''nuo Rostovo paėmi
me raudonoji kariuomenė sušaudė kelis 
šimtus veteranų jų pačių būstinėje. Vie
noje tų namų daiyie, tokiu būdu išlaisvin
toje, jie apgyvendino studentus darbinin
kus ir soviet komunistiško5 mokyklos mo
kinius. Naujieji gyventojai prašė sovietų 
valdžių atskirti nuo jų ir tuos senelius, 
kurie dar kitose kaimyninėse būstinėse 
buvo užsilikę. Tada tuos nelaiminguosius 
“eneliis iš ten išvarė ir persiuntė į Novo- 
čerkų, kiton būstinėn, kuri buvo tuš
čia ir ;,an griūvanti, kai kariuos jų pasi
ėmė geri žmonės, o kiti taip iv išmirė iš 
bado ir dėl ištikusių juos vargti.

komunistei Marijai Žilienei, vaikų namų kad kiekvienos tautos šventa pareiga yra 
prižiūrėtojai ir “Vaikų Draugo” draugi- Į rūpintis pasenusiais i. tai;,, kurie prisidė- (Bus daugiau)
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKU 
FEDERACIJOS KONSTITUCIJA.

Smuikos Siela.

(PROJEKTAS, KURIS BUS SVARSTOMAS ŠIŲ METŲ 
FEDERACIJOS KONGRESE.)

(Pabaiga)

20. ‘Busimo Kongreso vietų 
nustato Kongresas.

21. Kongreso posėdžiai yra 
teisėti nežiūrint atvykusiųjų j 
delegatų skaudaus.

22. Visi kongreso nutarimai 
eina paprasta balsų dauguma 
ir yra privalomi visiems Fe
deracijos nariams.

23. KongrGeso atstovus be į- 
galiojimo su sprendžiamuoju 
balsu sudaro:

a) Federacijos Dvasios Va
das. Ą

b) Federacijos Centro Val
dybos nariai.

c) Federacijos Revizijos Ko
misijos nariai.

d) Federacijos Tarybos na 
riai.

24. Kongresan siunčia dele
gatų:
\a) Rajonas 3

b) Apskritys 3
c) Skyrius 2
d) Kuopa 1
e) Draugijos ar organizaci

jos, turinčios iki 100 narių 1, 
o turinčios virš šimto 2.

f) Katalikų laikraščių re
dakcijos 1.

Vertė M. M.

prie veido, švelniai glostyda
mas jos stygas ir kalbėdamas 
it sapne, veik nežinodamas kų 
besakęs.

Scena: Tamsus, prastų ap- Įėjau tave ir tuomet, tu be — Trisdešimt penkeri me- 
leistų namų palėpėse kamba- gyvasties medžio daikte. Mėžtai! Ir tuo laiku mudu kartu

---------- - * rėlis. Mažas žvakės galelis j- gau tave rankose laikyti ir matėme pasaulį. Ragavome jo

a) Federacijos Dvasios Va- kištas senon bonkon, menkai tavo balso klausytis. Troškau saldybių ir kartybių. Karaliai
das. liūdnai spingsi; sena, suklęru- Į tavęs, kaip nieko pirmiau ne-i ir elgetos klausėsi tavęs ir vi-

b) Federacijos Centro Vai- si kėdė, stalelis; lovos vietoje buvau troškęs. \ienų dienų se- si tave mylėjo,
dyba. kuokštelė šiaudų. Prie stalelio neds pasišaukė mane.

c) Revizijos Komisija stovi žmogus ir ima iš dėžės1 _ Atnešk man savo
d) Federacijos Rajonų Pir- smuikų. Jis kilnoja ir glomo- smuikų, — tarė jis, —- jos

niininkai ir sekretoriai. nėja jų, kaip žmonės kilnoja vieton gausi “Kremona.”
e) Apskričių pirmininkai ir daiktus, kurie jiems geriau-'

sekretoriai. šiai patinka. Jis glaudžia jų'
f) Katalikų laikraščių re- prie savo išbadėjusio veido ir

daktoriai. įkalba į jų lyg jį būtų ir su-
g) Centrinių organizaciji] prastų viskų, kų jis kalba.

j — Ar tu atsimeni tų va- 
senų karų Berlyne, kuomet griežė-

mas, kuomet ji, viso pasaulio 
mums rožė, gulėjo mirusi. Kai 
sutemo, kuomet visi kiti išėjo, 
ji paliko. Mudu nurėjova jai 
su Diev’ pasakyti. Rožių tada 
buvo pilna visur ir aš apden
giau jomis jų visą. Tada tu I 
giedojai. O! kaip tu giedojai! 
Visada tikėjau, kad jos siela 1 
tuomet pakilo ant tavo gies 
mės sparnų, nešdamosi su sa-, 
vim rožių kvepėjimų. Po to, 

kai mudu vėl viešai griežėme,

Murinu su sena, senąja smui 
ka, kuomet galėčiau ir ture 
čiau pripildyt savo tuščia ski 
įvį:

Pašoka, šiurkščiai jgrūd 
i smuikų dėžėn. Uždaro ją s-p 
trenksmu. Pagriebęs dėžę Į ra 
nkas nori bėgti. Bet stabte- 

i ja. Klausosi. Stygos tebevir 
.(Tusu ant 4 pusi.)

— Pasilaikyti! — Sušukau.. 
— Taip, — atsakė senelis, 

— pasilaikyti, nes esu tikras 
kad tu jų laikysi. Matai, pa-
senau. Greitai jau kiti užims 

Centių pirmininkai ir sekreto-j Atėjo galiausiai, senoji ma' jįų vietų ir Kremona už pi
kiai. > i no draugė, galiausiai atėjo lai-1 nigus galėtų patekti į visai

kas, kad tu ir aš turime atsi-1 svetimas rankas. Tas man

me ‘‘Sapne” ir graži ponia vėl kas nors metė mumg rož,,
iš ložės sviedė į mudu didelę įr ag užmyniau. Kam
raudonų rožę. Rožė užkliuvo jos |urj žydėti, jeigu mirus? •
už tavo stygų ir kybojo ant XT . , .- d j — Kuo to laiko mudviem
erškėčio pasikabinus. Ir kuo- „ . . n , , ■ • ’ .. . nesiseke. Dalykai vis atrodė
mot mėginau jų atkabinti, rau .. , T, . d . , . neverti pastangų. Ir tu man
doni jos žiedo lapeliai gausiai . , . , . . ,,. . m V1S buvai brangesne ir bran-1pabiro ties mano kojomis. Tuo . ... . ,r . v » . . gesne, nes tik tu viena viskąmet griežėme: “Paskutine va- ,° v , žinojai ir supratai. O vienoksaros rožė.” Tikrai, tų vaka-i „ .v ., . , .. . v. .. I .... as išsitariau, kad tu neturi, rų tu turėjai širdį. Gaiejau . , . , ..'... ... . , sielos. Atleisk man, senojijausti jos virpėjimų su dreba- . , XT v • ,c drauge! Negalima, juk, žmo

gaus kaltinti už išsitarimus,

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

4. Federacijos Tarybų šau,-, .... x ,
kia ir joje pirmininkauja Fe-|Sveikinti’ Kevas ž™0, jog1 patiktų. Geriau atiduodu jų 
deracijos Centro Valdybos įlrokštu verčiau parduoti, tau...
Pirmininkas, sekretoriauja — įnegu tave- Bet aš bevertis, ku- _ ir taip parsinešiau aš neiomis tavo stygomis. Dau
Federacijos Centro Valdybos,met tu mano grožybė!... tave namo ir išsėdėjau iki pu- g°lis ak”> tada ašarojo, k"0’ , kuomet "jis * alksta
sekretorius. Vertelga šioje gatvėje, žmo-Įsiaunakčio, švelniai traukda- met mudu užbaigėva. Manau,! _ AJ kokg g

gus, kuriam viskas kitas pri-' mas smičių per tavo stygas, i j°g muzika buvo užkariavus j
5. Federacijos Tarybos po- klauso kas mano, išėmus tave Buvau laimingiausias pasauly- ir Jos jausmus; nes ji šaukė:,------------------------------

sėdžiai yra daromi bent du, 8įūlg man p^kis šimtus dole-1 je vaikas. Pasidėjau tave ša- 
kartu į metus: j jįų, žmogui likusiam jau be ‘ lia lovos, kad naktį pabudęs

a) Kongreso darbų tvarkai• apsiaUsto ant pečių, be pašto-1 galėčiau paliesti tave. Nei ka-
nustatyti 

b) iš vakaro prieš Kongresų. 
'6. Federacijos Tarybos po

sėdis yra teisėtas nežiūrint at-

gės, be duonos trupinio! Ko ralystės nebūčiau tuomet už 
del-gi aš vilkinu? Tu tik me- tave ėmęs. A! bet tuomet ne- 
džio gabalėlis, kelios bevertės 1 alkau. Ir koki gyvuliai-gi mes
stygos — niekis esate, kad

vykusiųjų narių skaičiaus. alktų už jns Turiu
7. Federacijos Tarybos po- ' tik skersai gatv5s su teTim

sedžio vietų ir laikų dviem sa- '„„bėgti, įžengti krautuvėm,' 
vaitėm anksčiau skelbia Fede-'padū0ti pirk|jni _ greitai

g) Centrinių organizacijų rac*'jos Centro Valdybos pir- (as atlikta; ir aš turiu penkis 
............... — mimnkas. , šimtus dolerių. Galiu apleisti,

8. Federacijos Tarybos Snrkiu ltadynę. OaUn 
sprendimai daromi paprasta ' gaut ^^0, kokio ilgU3

Centrai, turintieji iki 1,000 
ar jo dalies ne mažesnės kaip'

25. § 24 įvardinti delegatai j
...... v, . .. .. I 9- Federacijos Tarybos pro-turi turėti rastu įgaliojimų.1 v j r
Vienam rašte gali būti dau
giau negu vienam asmeniui 
galiojimas.

esu!

Ne, ne! Tai da nepasku
tinė. Pasaulis pilnas rožių. 
Žiūrėk! ir ji sviedė į mudu vi-į 
sų glėbi baltų ir raudonų žie-Į 
dų.

— Kažin kuri, mane, ar ta-, 
ve, ji labiau mylėjo?

Žmogelis spaudė smuiką į — Buvo pats rožių žydėji-

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Mailiui Nemi 5 Dienas Ant Vand -n 
per (’herbourtf—0 dienon per Brenien 

Speciali* truki* U Bremerliavcii

TIK 7 DIKNOS ( LIKTI VA
Arba keliaukite eknpreainlu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė Išplau
ki nwl gerai žinomais 
Lloyd Rubininiais Lai
vais. Informacijų klau
skite pas liile vietini 
agentą arba 
130 W. Randolpli St

Chicago, III.

N O R T H O E R M A N

LLOYD
This new cheese 

treat
esame. — .oi na

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 
400 puslapių kaina .................................................. $2.00

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelę knyga, vertė J. Ke- 
liuotis, 256 puslapių, kaina .................................... $1.50

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c.
V. Federacijos drausmė. , niekad nealkanas daikte. TuįKORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 

1. Federacijai atstovauja jos neg.a? Žinotl: kas yra alkis’ JAUNUOUO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.

itokolai ir sprendimai skaito-

metus neragavau. Galiu susi
eiti su pažįstamais ir būti 
viens tarp jų mylimas .Penki

. 'mi Kongrese ir dėl jų išneša- šimtai doieril)1 Vaje,
ma sprendimas turtas. Ir visa dėl tavęs, tu

1 PASTABA: § 1 — Laikraš
čių Redakcijų atstovų įgalioji
mus duoda Redaktorius, o cen Centro 
trinių organizacijų Centrų — kas.
Centro Pirmininkas. Visų kitų' 2. Kiti asmenys tegali atsto-•
delegatų § 23 įgaliojimai iš- vauti, turėdami tam reikalai1 žmogus perleidžia pirštus
duodami vietos klebono. Centro Valdybos Pirminiu- per ir P^nkęs galvų

dac-tada x o x ko įgaliojimų raštu. pide smuik°» klauso. Švelnus
l AbiABA; § 2 — Atsto

Valdybos Pirminin- tu kūne be sielos.
( —Palauk ar aš tai tikrai 
žinau?

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

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

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

.3. Asmenys, atvykstantieji uz&autl* stm virpėjimas se- EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
vis kurio mandatas nepnpa- įg j^tuv(>8 aukų rinkimo rei. ka viens kitų, it malonios pu-i KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
zmtas, K»"P-es» kaiU) privalo turėti Lietuvos siau <*»«»« mintys. --------------- - .......................................
dalyviu — svečiu, arba Kon- .. . ~ ,,. . . v Katalikų Veikimo Centro įga-greso sprendimu visai salina- .. .. .. * ..... • liojimų ar sutinkima raštu ir
mas/is po ų. ! Federacijos Centro Valdybos ^as nekenks.

26. Rekomenduojant kuriam Pirmininko sutikimų raštuj Staiga pakyla, umaus nu-
nors dvasiškiui, Kongrese gali pirmiau negu atvyksta Ame- spredimo apimtas, atidaro 
dalyvauti svečiai ir pirminin- rikon. smuiko dėžę ir veik įkiša jon
kui leidus jie gali turėti pata- i
riamųjį balsų. Kongresui nuta
rus, svečias gali turėti 
sprendrždamųjį balsų.

—“Tavo E-styga pusiauto- 
ny, — sako žmogus. — Na,

ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius
tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c.

GARBINGA BŪTI THvRAM 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.

; v.**?

PatenteJ

Visi Kongreso spren-

PASTABA- 4 V— Asmen s smuikę; bet SU8iIaiko. Silp-
neturintieii toki nas balsų virpėjimas seką nuo ' ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

ir . ° U užgautų stygų. Skamba tas ir’
ar antrinu., gnezta, nebna iSrei5kiam0 skausmo
įleidžiami į Katalikų tarpų. mas. Žmogus vėl apkabina

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

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
dimai daromi paprasta balsų PASTABA :§ 2 — Aukų rin smuikų ir glaudžia ją prie i TEOLOGUOS ENCIKLOPEDUOS KURSAS, parašė kun.
dauguma. kimas yra reikalingas ir ata- veido

Federacijos Taryba tinkamo Lietuvos vyskupo lei-l - Kų, senoji dranget Ar 
dimo. , tai ir tau skauda? A! nuskriau

1. Federacijos Tarybų arba

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

G1006 Įdainavo Antanas Vana
gaitis ir J. Olšauskas

riaukė Nemunėlis Ir Leiskit 
j Tėvynę.
Sis rekordas *1.25

16212K Įdainavo Jonas Butėnas 
Baritonas

Tupu Senis, liaudies daina 
Augo miške baravykas, liau

dies daiAa
16214F Įdainavo Stasys Tauras 

ir Juozas Antanėlis 
Su orkestrą

Sudiev Tanaltėlė, S. Tauras 
Marselietė, Žodžius naujai

pertaisė Aure Žvalgas
1G216F Įdainavo Antanas Va

nagaitis Ir J. Olšauskas
Ukvel, komiškas duetas 
Senas bernas, komiškas due

tas
Šie trys rekordai parsiduoda 

po 73c. v,

KLAUSYKITE KABIO 
PROGRAMIS

Sekmadieniais iš WCFL nuo
1 Iki 2 vai.

Ketvirtadieniais iš WHFC 
nuo 7 iki 8 vakare

los. F. Biidrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualitiea in 
wholesome, digestible fonu.

Velveeta retains all thevaluable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Evtry one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KKAFT
\Zelveeta

V The Delicious NowCheete Food

Itching skin banisheo
' BIANTISEPTIC ŽEMO

If itehing, buming skin makes life 
unbearable, ęuiekly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousanda find that Žemo 
brings swift relief from Itehing, helps 
to draw out local infection and re- 
etore the skin to normai. For 20 years 
Žemo haa been clearing up skin, re- 
lieving pimples, raah and other skin 
irritationa. Never be without it. Sold 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

Malonumas
Pypkorlams 

Ir clgaretų 
rūkyto
jams

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

BPEC1ALI6.TAH 
Tingi nenusiminkit, bet eikit pitr

tikrą npeciallatą, ne pas kok) nepa
tyrei Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas Juras ken

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. ma. ar kur skauda, bet pasakys pau.’ r no nilnn ift^frcAinina.vtrno Jus 8U-
PROBAK ■ R

4. Katalikų laikraščių Re- džiau tave. Tu turi širdį. Tu į Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 
mažasis Federacijos Kongre- dakcijos be Federacijos Cen- gali jausti. Beveik tikiu, tu ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- 
sas, svarsto ir sprendžia visus 'tro Valdybos Pirmininko suti- gali ir atminti. į mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
svarbesnius klausimus, kurie kimo negali skelbti jokių aukų — Na, pala, kaip senai-gi .............. .................

I, v   X  — '1 i- Xe i >■■ ■ A X, x 1 1

tkupyslt laiką Ir pinigus. Daugeli* 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jum* 
įeito, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, surėdymui Imogaue kenk* 
minguiiių

Mano Re din — Scopo — Reggi

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. Igugaa bnkterloioglška* egaamlnart-
kun J. Bikinas, kaina.................................................  be

kyla laikotarpy vieno ir kito rinkimų ryšy su Amerikos lie- tai buvo? Dvidešimts, trisde 
Kongreso ir kurie reikalauja tuviais katalikais. Išimta, trisdešimt penkeri me-
greitesnio sprendimo. | 5. Redakcijos neprisilaikau- Daugumose žmonių visų

2 Visi Federaciios Tarvbos &08 nuostatu nustoja būti «nželį buvome drauge. Ir ai
rH"au da ’"*•* -.........................................

deracijos nariams, bet jie turi --------------------------------------- kei8to3e» ®en^e, DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.............................................40c.

LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.

'ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
vičius, kaina..................................................................20c. i

g «

laikinos galios. Jeigu sekan
tis po tų nutarimų Kongresas 
nieko apie juos nepasisako

• -J laikoma senelio, ku-1 5>000 ALKANŲ VYRŲ,’vertė K. Zajančkauskas, M. I. C
_________ , ! tave valdė ilgiau, negu aš. j kaina ................................................................................... 15c.

Dalyvavusiai (Town of La SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

RED. ATSAKYMAI

arba jų neatšaukia ar nekei-;ke). Apie tai jau buvo “Dr-
čia sprendimai įgyja pilnos
galios.

augę” rašyta.

ms žmonėms ir duodavo skai-' 
■ tyti tavo gimimo metus įraša:
.“Kremona, 1731 metai.” Bet 

Onytei (Town of Lake). A- jis tavęs nepardavė. Nepana-Į 
3. Federacijos Tarybų su-'pie Sodalicijos “bunco” ir A. Su, vienok, kad jis kada alko, 

daro: »R. D. sus-mų jau buvo rašyta, neturėdamas ko valgyti. My- 2334 So. Oakley Avenue

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

$2.00

Chicago, Ulinoia.

mu kraujo atidengs man Jūsų tik 
ra* negeroves. Ir Jeigu ai paimsiu i 
,u* gydyti, tai Juaų sveiksta Ir gy 
vuma* augryt u*ns taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų Mkil- ' 
vlo. tarnų, Inkstų, odos, kraujo nėr 
vų, fltrdles, reumattimo. kirminų, 
uideglmo žarnų, silpnų plaučių arte ’ 
lelgu turit kokią užslsenėjuslą. Įsi- , 
kerėjusią, chronišką Ilgą, kurj ne- ; 
pMldavė net gabiam šeimynos gy 
dytojul. naatldėlloklt nea’ėje pe> ; 
n ana.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIJLLISTA8 

Inėjlmas Rūmas 101Š
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Oatvės 
Ofiso Valandos' Nuo 18 ryto Iki

1 pc pi et Vakarai* nuo B Iki 7 
Nedėilomls nuo Iš ryto Iki 1 

po put
s

ABIEM Pt SEM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— srlm grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mua 
B8c. už 5 — II už 10

8empells — lOc.

PROBAK CORPORATION
e»»uu<M» ■>»

*«t«*trs* tsSMV RSM* €•„ tas.
1M ntST »V1NU« >MW TOSK

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

nu. 1* * f»mmn Vlvsnl net and In- 
eludc. tarė pnw<:pr, |t,00; Rnuso, 7So, 
TImu. Crnam tl.no, Dcpllatory tino. 
račiai Antrlnjent Jl.TI. Ra,h Salt t.SS. 
Toll.t W«t„r tl.tS, Pcrfumc »J.7S. Brll- 
llantln. 71c. Slcln Wtiltcn«r 7Bc. Totai 
Valu./1J.00. nperlal prie. »1 »T for aU 
t.n pfoc.. to Introdueo tiri* liną

Vardas ....................................
Adresas ...................................
Siunčiame per psStą COD

Pinigai grąžinami, lel 
nepatenkinta*.

Bss Vm MC-3tb Avarine, N«r Yasfc
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SMUIKOS SIELA, LIETUVOJE
(Tąsa nuo 3 pusi)

pa nuo šiurkštaus kilnojimo. 
Jis išgirdo silpną atsidusimą,

1931 M. PAVASARIO SEM. 
STUDENTŲ STATISTIKAj-----

it kvapą nuo mirštančio my-, g. sculeslri( jregistruota ,tu 
lunojo lūpų. Žmogus prisivers dcntų 3784> ,aisvlJ klausytoj.ų 
čia žengt, vieną, kitą žingsnį,^ ud i6 vig0 3959 Daugiau.

vėl sustoja. Ūmai apkabina'^ stadentlĮ ym tei6ilJ fakul. 
dėžę su smuiku. tete _ 12Wj medicinos _ 817>

Ne, ne, negaliu, lo n®da-' humanitarinių mokslų — 711, 
rysiu. Gal tas kvailystė; taip, Semestrais suskaičiavus pasi- 
tikra kvailystė. Tai pašėlimas! rocjė, kad daugiausia studen- 
Bet niekis. Aš to nedarysiu.' tų įregistruota antram semes- 
Jau valgyt nebenoriu. |įre_  1276.

Atsidaro dėžę, vėl išsiima! Lyto atžvilgiu; vyri) yra 
smuiką ir laikio ją apkabinęs ^ molcl.ų ml PasirodOi
it kūdiki* . . kad nevedusių yra daugiau ne-

Tik pamintyk, nei sapne pi-; gU vedusių. Nevedusių vyrų 
rma nesapnavau tave parduo-yra 2337, vedusių — 312, neig
ti, tu mano ižde! Bet dabar tekėjusių — 1076, ištekėjusių 
velnias mane gundė alkio I— g§ Našlių universitetas te- 
velnias. Jis dabar nuėjo sau; ; Įurį vos 12, be to, kitą įdomų 
esu gana pasitenkinęs. Eikš, prįedą — 5 atsiskyrusias po-
giedok man ir aš būsiu laimi 
ngas.

Žmogus pakelia smuiką ir1 
traukia smičių.

— A! tą E-stygą. Štai, taip,

ras.
Tėvų verslas. Tėvai dau

giausia verčiasi žemės ūkiu 
(1781), paskum eiim prekybi
ninkai — 584, valstybės ir sa-

dabar geriau. Dabar mudu lai- viva)dybių įstaigli tarnautojai
mingi, ar-gi ne? Giedok man 
apie rožes ir apie ją. Žiūrėk! 
ji ten kampely tarp savo žie
dų, ji šypsosi, sviedžia į mu
du glėbiais raudonus ir bal-

— 530, laisvų profesijų — 527.
Studentai pragyvenimą gau

na pirmoj eilėj iš tėvų. Tokių 
yra 1627; tarnauja bet kurio
se įstaigose 1033, pragyvena

tas žiedus. Dėklai savo ge- fi lai8y0 uždarbio „ gj.
riausias, geru geriausias pa
stangas, kuomet ji klausosi.

Žmogaus akys sužiba. Išba
lęs veidas parausta. Alkis ir 
skarmalai lieka užmiršti jo 
daiktai. Jis vėl muzikos geni
jus. Priplėkęs palėpėse kam

minių 312 ir stipendijomis nau 
dojasi 224, tačiau universite
tas duoda tik 125 stipendijas.

Seniausias yra laisvas klau
sytojas teisių fakultete, jam 
yra 64 meteliai. Daugiausia

barelis prasiplatina jam ir nu-, gimusių yra 1908 m., vadina
švinta žėrinčiu amfiteatru, ka
me tūkstančiai sėdi be kvapo 
klausydami įtos dieviškos me

lodijos. Žmogaus pati siela 
liejasi ant stygų ir kaip jos 
kam atsako! Jos dreba vaito
damos, tai vėl virpa nuo juo
ko, arba šaukia iš didžio džiau
gsmo.

— Klausyk! klausyk! mano
ji drauge, — šaukia žmogus. 
— Bravo! Ankor! A! šį vaka
rą mudu pasaulį užkarlavom. 
Kaip-gi tos šviesos žiba! Tai 
dvasios pagavimas — tai da
ngus ! , ;

Vis labiau šėlsta muzika.j 
Greičiau ir greičiau laksto smi 
čius.

Dzinkt! — styga nutrūko. 
Dzinkt! — kita.

Keista melodija nupuola, 
girdis tik lyg koks pustonio 
raudojimas. Ranka, smičių lai
kanti pradeda drebėti. Lauki
nės akys nebesidairo ir ismen- į 
ga vienon po tiesiai. Įtempta 
išvaizda suminkštėja ir prasi
dengia šypsena. Balsas labai 
silpnas, bet jautrus.

— Da viena rože, mano gro
žė, mano viso pasaulio kara
lienė. Šviesos temsta. Aš ap
anka. Galiu matyt tik tave, 
tiktai tave!

Dzinkt! — paskutinė styga 
nutrūksta.

Užbaigoje scena ta pati. į 
Žvakė, kėdė, stalelis ir šiau- ■ 
dai — taip, ir žmogus ten. ’ 
Bei jis kniūpsčia* ant stalo, 
ties juomi medžio skeveldros 
ir ant vienos jų matyt įrašas.- 
“Kremona, 1733 metais.”

(Uždanga nusileidžia).

REMKITB VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALU?, 

KURIE SKELBIASI
“DRAUGI”.

si 23 metų (487); 1907 m. gi
musių skaičius siekia 451. Jau
niausių turim du; abu gimę 
1915 m. (16 metų) ir studi
juoja biologiją.

Daugiausia studijuojančių 
duoda Kauno apskritis — 491, 
paskum Šiaulių — 353, Mari
jampolės — 307, Panevėžio — 
280. Mažiausia studijozų yra iš 
Zarasų apskrities — tik 46. 
Iš ‘Klaipėdos krašto teturi uni

versitetas tik 10. Labai daug 
čia studijuoja gimusių Latvi
joj — 155.

Lietuvos piliečių studentų y- 
ra 3876 iš 3959 bendro skai
čiaus. Amerikos piliečių yra 
10, Latvijos 15, Vokietijos 3, 
rusų ir anglą po 1, svetimšalių 
6, be pilietybės 33 ir neaiškios 
pilietybės 6.»

Pagal tautybę skirstydami, 
rasim daugiausia lietuvių 
(2650), paskum žydų 1087, le
nkų 89, rusų 67, vokiečių 48, 
latvių 6, gudų 9, totorių 3 ir 

i karaimų 2 (o visi jie teisių 
fakultete).

Katalikų yra 2525, izraelitų
— 1077, protestantų 141, sta
čiatikių 101, be tikybos 41, lai
svamanių 27 (pernai buvo 24), 
sentikių 6, mahometonų 3, ka- 
raimų 1, marijavitų 1 ir du 
amerikonai, priklausą “Suvie
nytų brolių Kristuje” sektai. 
Senovės lietuvių tikėjimo se
kėjas yra taip pat vienas.

Teologijos filosofijos fakul
tete daugiausia studijuoja ki
lusių iš Panevėžio apskrities 
(37) ir Marijampolės <(33); 
teisių fakultete — Kauno ap
skrities (163), Marijampolės
— 93, Šiaulių 118, Panevėžio 
86; medicinos fakultete — iš 
Kauno apskrities 121, Šiaulių
— 72, Marijampolės — 60, Pa
nevėžio — 56; technikos — 
Kauno apskrities 72, Marija
mpolės 36, Šiaulių 29; huma
nitarinių mokslų — Kauno a- 
pskr. 77, Šiaulių 74 ir Mari
jampolės 59; matematikos ga
mtos fakultete — iš Kauno ap. 
42, Marijampolės 24.

Įdomi taip pat studentų sta
tistika apskritimis. Ji parodo, 
kiek turi judraus jauno ele- 
mento ir ateity duos visai ge
rų inteligentiškų jėgų. Be mi
nėtų žymiausių apskričių, iš 
Alytaus apskrities yra 136 
studentai, Biržų — 159, Kė
dainių — 84, Kretingos — 79, 
Mažeikių — 84, Raseinių — 
187, Rokiškio — 115, Seinų — 
57, Šakių — 164, Tauragės —

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT. MICH.
Kun. J. B. Cižauhko 10 metų 

kunigystės sukaktuvių
paminėjimas.

Birželio 28 d. mūsų parapi
joje įvyko nepaprastos iškil
mės, būtent, paminėjimas 10 
metų sukaktuvių kunigystės 
mūs didžiai gerbiamo klebono 
kun. J. Čižausko. Dešimts me
tų sukako, kaip gerb. ku 1. 
Čižauskas priėmė Kunigystės 
Sakramentą ir dešimts metui 
suėjo, kaip paėmė į savo ran
kas Šv. Jurgio parap. vadovy
bę.

96, Telšių — 111, Trakų — J 
52, Ukmergės — 176, Utenos 
— 126, Vilkaviškio — 211, o 
kupuotoj Lietuvoj gimusių — 
104 ir užsieny gimusių — 376.

“R.”

Gal būti, pirmieji kunigys
tės žingsniai buvo sunkūs, nes 
kiekvienas darbas, kiekviena 
profesija reikalauja patyrimo. 
Ypatingai kunigo pareigos y- 
ra sunkios, nes kunigas neša 
visos parapijos atsakomybę. 
Kiekvienas kunigas savo para 
pijoje turi susidurti su daugel 
nemalonumų, su didžiausiais 
rūpesčiais.

Kiekvienoje veik parapijoje 
rasi žmonių, kuriems niekas 
negali įtikti ir dėlto dažnai 
jie kelia įvairias parapijoj 
suirutes. Tokie žmonės neturi 
supratimo, išauklėjimo. Jie 
nemoka atskirti gera nuo blo
go.

Gerb. kun. Čižauskas nors 
buvo jaunas, vos išsižventęs, 
vienok mokėjo tvarkyti para
pijos reikalus. Graži tvarka, 
punktualumas, pavyzdingas

apsiėjimas, didelis pasišventi
mas pastatė mūsų parapiją 
|ant pirmo laipsnio. Jis nepai
sė jokių nemalonumų, bet ne
nuilstančiai dirbo parapijos 
naudai ir šventai pildė kuni
gystės pereigas^
Per dešimtį metų gerb. kun. 

Čižauskas išmokėjo virš $30,- 
000 pa rup. skolos; suorganiza
vo daugelį draugijų; įsteigė 
“Sodaliciją”, prie kuriuos 
priklauso apie 300 mergaičių; 
sutvėrė “Holy Name” draugi
ją; jaunimo kliubą ir daug 
širdies įdeda į jaunosios kar
tos auklėjimą.

Už tokį kun. Čižausko pasi
šventimą ir nenuilstantį (1a r- 
jbavimos mūsų parapijai, drau- 
I gijos surengė pagerbtuvių va- 
; karionę, idant parodžius gerb. 
klebonui savo dėkingumą ir 
pagarbą už jo padarytus nuo
pelnus mūsų parapijai. €

Nors čia siaučia didelė be
darbė ir pasitaikė dideli karš

čiai, bet vakarienėj dalyvavo 
gražus būrys žmonių.

Per vakarienę išpildyta 
gražus programas. Pirmiau- 
Isiai dvigubus kvartetas padai
navo “Plurimus” ir kitas dai
nas. Kvartetas išėjo labai pui
kiai, nes dalyvavo geresni mū
sų choro balsai.

Art. p. Čižauskas šauniai pa 
dainavo iš gerb. selenizanto 
kompozicijos “Kaip-gi nemy- 

jlėti man kampelio šito.” Po 
to, AT. ir J. Čižauskai žave
jančiai padainavo keletą due
tų. Solistės p. Piržinsldenė iš 
Cbicagos ir vietinė p-lė S. 
Bukšaitė labai puikiai padai
navo i>o kelias dainelės. Be to, 
I>. Pirzinskienė bažnyčioje per

(Tąsa 5 pusi.)

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

ADVOKATAI

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \\'ashlngton SL 
Roani 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu, patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugą”!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

Vakarais; Utarn., Kctv., ir Subatoa 
—• 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų-, Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BŪRDEN ‘
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Rando! ph 8727

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

Šame: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9809

rft/ML,

MoSmCo., Dp(.H. 8., 9B. OU»St.,CU(ar>

Tyro*, Alšldos, Sveikos
GRAŽIOS AIII

Yra <ldell* tarta*
Murins valo, Švelnina gairins 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba MEy« 
Beauty” ant pareikalavimo.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVhL 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 8 Iki 9 vai. "vak. 

(Išskiriant Sercdas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0811«
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3341 S. Halatcd St. Tel. Vlctory 0581 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatoa vakar*

BILLY’S ■ UNCLE



Antradienis, Liepos 14, 1931 DRAUGAS 5

As Jaok Sharkey settled 
down to an intensive training 
grind today he declared he 
would weleoine a Septeniber 

i mateli with Sehmeling to 
whom he lošt on a foul at the 
Yankee Stadium a little niore 
than a year ago.

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

DAKTARAI:

Nate Lewis, matchinaker 
for the gi gan tie Chicago Sta- 
dium, today offered Max 
Selimeling a guaranty of 
$300,000 to meet tlie winner 
of. tlie Jaek Sharkey-Mickey 
Walker chanipionship battle 
to be staged at Ebbets Field 
a week froni next Wednes- 
day night. The Ebbets Field

A|A
VINCENTAS 

DAMAŠAUSKAS
mirė liepos 12, 1931 m. 1 vai. 
ryto, 48 metų amžiaus. Kilo iš 
Kėdainių Apskričio, Grinkiškės 
Parap, Kubiliunų Kaimo. A- 
inerikoje išgyveno 2 9 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislavą. po tėvais 
Navickaitė, sūnų Antaną, duk
terį Oną Luckienę, žentą Vin
centą, dvi seserį Viktoriją Pe
trošienę ir Kazimierą Vaičiulie
nę, du švogeriu Karolį Petrošių 
ir Juozapą Vaičiulį, o Lietu
voj 4 seseris i,r broli-

Kūnas pašarvotas 4442 So. 
Talman avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 16 d.

Iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į. Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. Bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Hunas, Duktė, žentas. 
Seserys, šrvogerial ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
A. Petkus, Tel. Yards 1138, 
namų tel. Lafayette 5318.

contest is being promoted by 
James J. Johnston for the be- 
nefit of the Free Milk Fnnd. 
lt is scheduled for fifteen 
rounds.

Lewis offer to Sehmeling 
was made through the latter’s 
inanager, Joe Jacobs, who re- 
served decision on it. Lewis 
stated that the Chicago Sta- 
dium Conipany stood ready to 

j post $100,000 in cash inunedia- 
tely as an evidence of good 
faitli. He would likę to hold 
tlie boutli in Septeniber būt is 
ready to sign it for next year

(Tųsa iš 4 pusi.)

suuii} labai žavėjančiai giedo
jo “Avė Maria”.

Vakarienėj buvo svečių ku- 
nigiį iš kitų miestų. Per vaka-

“September!” Sharkey ex-
ploded. “Say, they can mateli .
n,e to fųslit Max Sehmeling oi, nen’ ,Sre,ksta dau« S™4**, 

which P»8akyta nuoširdžių ,
pasveikinimų ir suteikta daug

Thursday, July 23, 
will be the day following the 
night I am going to knock out 
Mickey AValker. And I’ll be 
willing to bet by end that J 
stop that German guy inside 
of ten rounds. They don’t 
have to wait until September 
so f ar as I am concemed. I’d 
be willing to go on with Wal- 
ker in the semi-final on tlie 
Milk card and then meet Sch- 
meling in the finai. Tliat’s just 
about as much as I think of

;if that is impossible. The Chi-!,Max as a fighting man. And
cago Stadium has a seating 
capacity of 25,000..

A | A
JURGIS

KLIMAŽAUSKIS
mirė liepos 12 d., 12:15 vai. po 
piet, 1931 m., sulaukęs pusam- 
žiaus; gimęs Švenčionių apskr., 
Puopišklų parap. Amerikoj Iš
gyveno 24 metus. Paliko dide
liame nubudime dukterį Bronts 
lavą, dvi podukres Oną ir Sta
nislavą, vieną posūnį Joną, du 
žentu P. Waehouskt Ir G. Wl- 
ley ir giminės. Kūnas pašarvo
tas randasi 5349 S. Hermltage 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvėrge, 
liepos 16 d., 8 vai. ryto iš na
mų J Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šy. par. bažnyčią, kur 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas } šv. Kazimiero kapines.

Visi gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Dukteris, Hunu», žentai

Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudeikis, tel. Yards 1741

VINCENTA 
FRANKIENĖ

mirė liepos 10, 1931 m. 5 vai. 
ryt 42 metų amžiaus. Kilo iŠ 
Marijampolės Apskričio Liud
vinavo valšč.

Paliko dideliame nubudime 
vytą Matą, dukrelę vienuolę 
Kaaimierietę Seserį Čelestą, o 
Lietuvoj motinėle Prancišką 
Degutienę, dvi sesyti: Adelę Ir 
Juzę ir gimines.

Kūnas buvo pašarvotas 1308 
W. Lexlngton 8t. Baltlmore, 
Md. Laidotuvės įvyko pirma
dieny, liepos 13. Iš namų buvo 
atlydėta Į šv. Alfonso par. baž
nyčią, kurioj įvyko gedulingos 
pamaldos už velionės sielą.

Nuoširdžiai prašome visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
prie progos pasimelsti už a. u- 
Vlncentos sielą.

Nubudę:
Vyras, Duktė. Ir Giminės

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramųĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS Si CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialiste Motery ir Vaiky Ligy

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. Hyde Park 3395

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. W«etern Avabae 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2334 
Valandee 2-4 po pietų Ir 7-9 v. V. 

Redėlloj pagal susitarimą

they don’t liave to drag the 
light out to Chicago. I’ll figlit 
his in Ebbets Field, on Pier 6 
or any other place they want 
to name. Ali I ask is that they 
get that Sehmeling gtty into j 
the šame ring vvitli me. The 
time and place won’t mean o 
thing. If I can’t liek Max I’ll 
be vvilling to toss my gloves in 
to the aslican for kaups.”

When the September bout 
witli Sehmeling was mentio- 
ned to Mickey Walker he pul- 
led one of tliose stopping 
grius and said;
w “I could liek him in Sep
teniber as I could in May. Just j vo. gimines. Su ja išvažiavo il
go get liini for me, tliat’s alk”Įjos dukrelė Onytė.

Linkime p. Sudeikienei ir 
dukrelei linksmai laikų pra
leisti. : - * * Einantis.

gražių dovanų.
Ant galo kalbėjo pats sole-1 

nizantas. Visiems dėkoje už 
surengimų vakarienės už dova
nas; parapijonims už rėmimų 
ir užuojauta parapijai. Džiau
gėsi, kad parapijoje randasi 
daug kilnių širdžių, kurios re
mia kiekvienų klebono darbų. 
Pasižadėjo ir ateityje taip dir
bti, kaip dirbo per praėjusius 
dešimts metų.

Gyvuok, dvasios tėve, ilgiau 
sius, ilgiausius metus ir ne
nuilstančiai dirbk Kristaus 
vynyne.

Bijūnėlis. •

CICERO, ILL
Jaunamečių “party”.

M. S. jaunametės turės iš-' 
važiavimų (Beacli party) lie
pos 15, Jackson Parke.

Visos, kurips važiuosit, iš 
anksto užsiregistruokit po 
num. 1039 So. 50th Avenue.

Užkandžiai “Beacli Party” 
bus dykai. Komisija.

■ *i ■

Ofiso Ir Rez, Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 5914

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

Nedėboj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėboj susitarus

Tel. Ganai 8744 j Telefonas Grovehlll 1288

DR. A. RAČKUS OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAB

Gydo stalgias Ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

lškalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—

4 ir 6:30 Iki 8 vai. vakara 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto

Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.i 3 Iki 6 po pietų, 7 Iki I vak.

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM «
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
VaJ.: 2-4 it 7-9 vai. vakare

CHICAGOJE

IŠVAŽIAVO ATOSTOGOMS.

Town of Lake. — Plačiai ži 
noma Town of Lake veikėja 
p. M. Sudeikienė, leidžia atos
togas Kenosha, Wis., pas sa-

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzic 
Rez. 6622 So. VVhipple 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. išskiriant Kct.

Ofiso Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Pilone Lafayette 9710

DR. F.S.SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlą savG ofisus į 
tės darže, Valio! Visi į Lab- naujų vietų po num. 4645 S.

Ashland Avė.- VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- 

Teatrališkas kliubas “Lietu ti. Tel. Bonlevard 7820. Na
va” turėjo susirinkimų, liepos mai; 6641 So. Albany Avė. 
(July) 9 d., p. Kareivų namuo
se. Nutarta suruošti “Beacli

darių piknikų.

Tel. Prospect 1930.

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS,Party”, Sekmadienyje, liepos 
(July” 19 d., 1931 m. Visi, ku

Labdaringas Sąjungos 1 
kuopa stropiai rengiasi prie' 
Centro išvažiavimo, kuris į- 
vyks liepos (July) 18 d., Biru-

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau nagu ldtl 
todėl, kad prlklau- 
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
888 We«t 18 Street 
Telet. Canal 6174 
SKYRIUS: 8218 8. 
Halsted Street Tel. 
vičtory 4os8

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS•

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangu*, nes neturi, 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tol. Botiiovard 8177

A. PETKUS
LIETUVI! ORABORIU!

4443 Bo. Talmani Ava. 
Tel. Virginia 1296 

Yards 1138
Chicago, UI.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Waahtngton 
1Š-12, 2-4, 7-9 13-2. 4-6, Blvd.
Tel. cicero 682 Tel. KedSte 2460-2481

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Rezidencija

4739 West 12 PI Nedėliomis
Tel. Clcreo 3888 8usitaru*

S. D. LACH AVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauala. 
Reikalą cMldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti.
Tet. Roose velt-2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
skyrius

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicerą 1927

rie važiuos, prašomi susirink
ti 9 valandų' ryto prie p. Ka
reivos namų, 4644 S. Paulina 
Street. Po susirinkimo ponai 
Kareivai visus gardžiai pavai
šino. Rūta.

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis huo 10 iki 12 ryt*

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. Viotory 3687
Of. Ir Res. TuL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 3188 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 8. ARTESIAk AVĖ.

Vai. 0-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. ir Subat 
8-8 vak. šventadieniais pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

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

Nedėboj pagal sutartį

DENTIST AI

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graši koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

tai. Roosevalt 7181

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą ragya- 
tę ir tolimą regyste-

Frlrsngiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egs&mlnavlmas daro
mas su elektrų, purodunča mažinu
sias klaidas.

Specialu atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 11 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo, 
be akinių. Kainos pigina kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:80 vakare

Arti 47 Street

Tol. Canal <888

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIBlAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavltt St.)

Valandos Nuo 8 Iki 11 ryto 
nuo 1 liti t vakare 

SeredoJ pagal sutartį

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G, CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ęanal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala 

Ir Ketvergais vakare

I. J. Z O L P
GRABORIUS lR LAIDOTUVIŲ 

VED&JA8

1600 Wect 46th St.

Tel. Tardą 1829

DR. G. SERNER
bUTUVIB ADŲ iPICIAUSTAB

Ratflp** 48th Ir Paulina BtaTau BOttiaanra liti . 1418
Nubudimo valandoje kretpkllėa

maaęs. patarnausiu slmpatlš-
k*L< Ir pt<lAw
negu kitur Koplyčia dal laraaAų
dykai.

Ofiiaa ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampaa Halsted St 

Valandos! nuo 10-^} tau® 1 
Madėliomiai nuo 10 iki IX

Boulevard ?589
Res. Hemlock 7611

DR. A. P. KAZLAOSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: koedlch nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėllovnle Ir Setedomls sueitame

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligą 
Vul.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 M 

pietų: 7—8:30 vakarų 
Nedėliomis 10 Iki lt 

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAlF
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3100
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
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draugas Antradienis, Liepos 14, 1931

C H I C A G O miškus įvyksta 2 d. rugp. Bus kuris įteiks parapijai didžiau-< Mrs. Rose Penzes, 98

PIKNIKĖLIS GERAI PA 
VYKO.

West Side. — Pereitą.
madienį, liepos 
Aušros Vartų 
“Draugo” naudai 
pilnai pavyko.

vienas linksmiausių, nes komi
sija darbuojasi sudaryti gerą 
programų. Taipgi komisija ža
dėjo parūpinti ir gerus lietu- 

iviškuh muzikantus, kurie gra- 
sek- žiomis lietuviškomis polkutė

12 d. įvykęs mis bei valcukais linksmins vi- 
par. darže sus atsilankiusius, 

piknikėlis Todel, visi northsidiečiai 
2 d. rugp. važiuokite į gražiai 

Reikia atsiminti, kad tų pat žaliuojančius Jeffersono miš- 
dienų buvo “Draugo” didy-jkus su politikieriais gražiai 
sis piknikas Birutės darže. Į jr linksmai laikų praleisti.

Teko sužinoti, kad tame iS-

“DRAUGO” PIKNIKAS
PAVYKO?*

Atsižvelgiant į orų, metinis 
“Draugo” piknikas puikiai 
pavyko. ~-

Iš ryto lietus daugelį “Dr
augo” rėmėjų nugųzdino, bet 
po pietų, kuomet saulutė ėmė 
rodytis ir glostyti savo skais
čiais spinduliais, žmonių ir au
tomobilių skaičius greit prade Be to Politiškas klubas turėjo
jo daugėt. Žmonių prisirinko savo išvažiavimų. Taip kad važiavime bus priimami naujį 
ir privažiavo daug. Piknikas žmonės išvažinėjo į visas pu- nariai į klubų, kuris sios salies 
buvo skaitlingas ir sėkmingas, sės. Į vietinį piknikėlį prisi-! politikoje svarbių vaidmenų

Komisija viskų tvarkiai ve- rinko pilnas daržas žmonių, 'vaidina. Mūsų klubas turi sa-
dė; darbininkai visuomet bu
vo pasirengę piknikieriams pa 
tarnauti.

Expressininkai: A. Tiekus, Į 
W. B. Gotautas, J. Manikas, 
Metropolitan lietuvių Laund- 
ry, S. Fabijonas ir J. Oksas

kurių tarpe buvo senesnieji 
žmonės, vaikai ir daug jauni
mo.

Ačiū visiems pasidarbavu
siems ir atsilankiusiems.

Primename, kad ateinantį

vo tarpe narių, kurie turi pa
žintis s uaukštais žymiais mies 
to politikieriais, kaip tai ar
chitektas P. Žaldokas, p. J.

šių aukų f
X Ateinantį sekmadienį, 

darže Apašt. Maldos dr-ja ren
gia parapijos naudai piknikų. 
Visus kviečia atsilankyti.

X Dr. P. Atkočiūnas ren
giasi atidaryti dentisterijos 
ofisų Cicero, III. Geriausio pa
sisekimo.

X Ateinantį ketvirtadienį, 
liepos 17 d., po 6v. Onos nove- 
nos pamaldų, parap. salėj į- 
vyks SidabriĮŪo Parapijos Ju- 
miliejaus Kotnisijos, tai yra 
visų draugijų atstovų susirin
kimas. Kiekvienos draugijos 
atstovai būtinai turi dalyvau
ti. Yra svarbių reikalų svars
tymui.

X Aušros Vartų parapijos 
varg. p. Juozas Brazaitis

Adams (Hinsdale).
Mrs. Agnės Kulikauskas,

2322 W. 24 St.
Medical (Discharged): 

Mrs. Kancauskas, 5907 So
Kolmar.

Mrs. Emily Kunst, 5821 So.
Tai man. >

Mrs. Dumbliauskas, 1708 N.
Damen.

Mrs. Meadows, 7415 South
Green.

Mrs. Liomery.

S. sveikinę su publika, atliko tris 
laisvus ir penkius su vėliavė
lėmis pratimus. Toliau, mok. 
Kaveckaitei diriguojant, mo
kinių choras sugiedojo himnų 
ir šešias daineles. Po to mo
kiniai gražiai pažaidė. Pasi
baigus žaidimams mokytojai 
išdalino savo lėšomis nupirk
tas dovanas. Išdalinus visie
ms vaikams dovanas, mokyt. 
Strazdas padėkojo tėveliams 
ir svečiams už atsilankymų. 

Po šventės toje pačioje aik-

IŠTEISINTI VISI

NEAVARK, N. J., liepoj 13. 

— Federaliniam teisme prisie

kę teisėjai išteisino 17 žmonių, 

kurie buvo kaltinami sąmoks

le peržengti prohibicijos įsta

tymų.

1 sekmadienį įvyks Apaštalystės Benikaitis ir daug kitų. Tai-
“ Drau- 
trokus; 

dar-

suteikė dovanai 
go ” piknikui savo 
nugabeno daiktus 
bininkus piknikan. Adomas

įr

Dr. C. Obritis turi įsitaisius štė3e įvyko jaunimo gegužinės, 
modemiškų ofisų šiuo adresu: Ypatingai gražiai atrodė aik- 
2408 W. 63 St. štė nakties metu, kada sužibo

visos iliuminacijos, kurios bu
vo matomos už demarklinįjos.

“R.”

WASHINGTON, liepos 13. 
— 1932 metais Nikaraguoj į- 
vyks prezidento rinkimai. Pra
neša, jog J. Amerikos Valsty
bės ir vėl vadovaus rinkima
ms.

PRANEŠIMAI

PAGROBTAS VERA CRUZ 
KUNIGAS

North Side. — Moterų Są
jungos 4 kuopos susirinkimas

PRADĖJO VOGTI ARKLIUS

. A ... T T T , , su šeima atostogauja Grand įvyks iiepOs 14 d. 7;30 val
Anto™., p. J J. Jankus, Mich. ateinantį
p. Nausėda, p. Armonas, p. geStadienį. mos susirinkti, nes

Birželio 12 d. nakties metu 
nežinomi piktadariai pavogė 

turime jg ganyklos Kybartų valsč. ir

ME3XTCO MIETAS, liepos 

13. — Iš Jalapa, Vera Cruz 

valstijoj, pagrobtas Švenčiau

sios Širdies parapijos klebo

nas, kun. D. Mėsa.

maldos dr-jos piknikėlis par. gi, northsidiečiai ------------- (
naudai. Nuo to sekmadienio proga ir atvažiavę į linksmų! 
prasidės nauja tvarka. Ikšiol išvažiavimų prisirašykite prie

Pasirenduoja kambariai Šviesus 

daug svarbių dalykų svarsty- km.' gyventojo' Orėnto Jono JI“'!? “SI. .’m's’p.uftV. “

Dėtų dirbtuvė siūlo malku po 
44 .50 už vežimą.

Yards 5055

naudokitės, _ _____
kumelę.

, visos susi- Birželio 15 d., nakties me-
visi buvo įleidžiami be įžan- šio politikos klubo. Nors klu- i. v * **7 on 1* 8 rinkti, nes turime aptarti de- tu, nežinomi piktadariai pavo-

TV^1__ 1~__ ______ šiandie vakare, 7:30 vai., mo- legates siuntimui seimų. Tas "A ;s 1

X Moterų Sąjungos 55 kuo
pos mėnesinis, ir sykiu prieš-! Turite būtinai 
šeiminis, susirinkimas

Stugis jau pažadėjo savo tro- gos. Dabar bus rokuojama po bas ir dabar yra gana didelis, kykloje ViSOs
kų ateinančiam “Draugo” pik 
nikui, kuris įvyks rugpiučio 
(Aug.) 30 d., Birutės darže.

Dienraštis “Draugas” kas 
kart vis daugiau gauna prita

. mos būtinai dalyvauti. Reikės 
Prie *J° i rinkti atstovės į

narės prašo- yra mums svarbu.

10c. North Side lietuviai
Daržo tvarkos dabotojų yra priklausytų. . Išvarstyti kiti svarbūs

12 ir visi jie yra parapijos ko-1 Taigi, da kartų visus kvie- Ij*..
miteto nariai. Taigi visi jie Siu į tų linksmų išvažiavimų, Į Valdyba

Kurios
Seimų ir mokesčiais, 

reika- mokėti.

rėjų ir rėmėjų. Visų kolonijų į privalo būti visuose parengi- ,kur visi kartu maloniai laikų 
draugijos, organizacijos, para muose. Negalintieji privalo iš- praleisime.
pijos ir šiaip pavieni asmenys 
atjautė reikalingumų savo pa
sidarbavimu ir atsilankymu 
šiame suvažiavime. Todėl “Dr 
augas” reiškia visiems dėkin
gumų: komisijai, darbinin
kams, organizacijoms, prisidė- 
jusiems kokia nors dovana ir 
visiems atsilankusiems pikni
ke. Reng. Komisija

anksto pranešti daržo gaspado 
riui. x i

Kada visi darbuosimės, tai 
darže bu^ geresnė tvarka, bus ' 
prižiūrima, kad išdykę vai
kai nedarytų žalos ir daugiau 
pelno bus padaroma.

Koresp.
TURI PLAČIĄ PRAKTIKĄ. LIETUVOJE

j Dr. C. Obritis (prokuroro 
j F. Mas t žmona) pastaruoju lai

. įku turi plačių praktikų. Šio- 
X Aušros Vartuose šių 8a-'mįs dįenomis padarė sekmin- 

šiems

WEST SIDE ŽINIOS.

vaitę, liepos 17 d., prasidės iš 
Dabar kilminga šv. Onos novena, ku mms; 

daržo įtaisymo bilos jau bai- rių'laikys Marijonų misionie-į Mrs. Mary Williams, 41 N. 
g i am a atmokėti ir daržas ims rius kun. A. Petraškas. Rytais • panijna

gas operacijas asme-

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

nešti grynų pelnų.
Daržo gaspadorius.

DVIGUBA PRAMOGA.

gė iš ganyklos Simno valsč.
Padušio dvaro gyventojo Zi- 

yra pasilikasios su mano Abromo 2 arklius, 
prašomos užsi- Birželio 17 d., nakties metu,Z

nežinomas piktadaris pavogė 
Raštininkė. Rietavo valsč. Vielaičių km.

---------- gyventojo Sirbio Petro iš ga-
į nykios kumelę, 500 litų ver- 
, tės?
| Birželio 18 d., nakties metu,
'nežinomas piktadaris pavogė 
į iš ganyklos Skaudvilės valsč. 
jPužų km. gyventojo Škimelio

MOKINIŲ ŠVENTE

KIELIAI (Širvintų valsč.)..
Birželio 14 d. įvyko Kielių, I Jurgio kumelaitę? 2 metų se-

Wm. Kareiva
Savininkas

Del geriausios ryžles 
Ir patarnavimo, lau
kit

GREEN VAI.LET 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto ir snrlų. 

4544 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1289

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti 
vienų knygų, kuria niekas ne 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygų var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS" PUB. GO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

6 vai. bus šv. Onos votivos, o Mrs. Mary ^y^, 4106 N 
vakarais 7:30 vai. pamokslai, [ ĮXiavįtt
šv. Onos litanija ir Sv. Sakra- j Mrs. Beatriče Smith, 1651 
mentu palaiminimas.

1 X Aušros Vartų Blaivybės 
draugija, liepos 12 d., susita- 

Aušros Vartų

N. Mobile Avė.
Mrs. Ona Bundanskas, 829

W. 33 St.
Mrs. Katharine Kacena, 

7235 S. Artesian.
Mrs. Helen Lane, 2735 W.

Širvintų ir Motejūnų mokyklų ; 
mokinių sporto ir dainų šven
tė. 16 d. visi rikiuotėje atZv- 
giavo į aikštę. Čia mok. Stra
zdas, trtfmpai apibūdinęs iš
kilmių reikšmę, atidarė šven
tę. Mokiniai sportiškai pasi-

numo, 800 litų vertės. “R. M

AUTOMOBILIAI

Brighton Park. — Trečia 
dienį liepos 15 d. 6:30 vai. va- rė pasveikinti 
kare Nekalto Prasidėjimo Pa- parapijų rugsėjo 20 d. sidab- 
nelės Šv. par. salėj įvyks va- rinio jubiliejaus proga. Drau- 
karienė su gražiu programų, gijon priimtas naujas narys g4^
Tai bus išleistuvės gerb. kun. M. Balčiūnienė. j Mrs Qna QotaUt
Pr. Vaitukaičio ir sutiktuvės X Pereitame antradienyje Trįpp gį (Cicero) 
gerb. kun. Jonelio. E. Danikanskienei skalbimo Į Mrs. Mary Misheiko,

vREAL ESTATE

n ' lik ’ n 
♦PlHKiEWICZ&(g-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
. Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 

praSau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiSkals (tai
symais, sport Hoyal tekiniais Ir ki
tais IStobullnlmals, koktus tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir slda-
■JsMk. brlnlų daiktų, vė

liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru- 
mentus.

2660 West 63rd St Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

1403

6356

CONTRACTORS

REAJL ESTATE
Statau naujus namus ir sfr

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausios ChlcagoJ, pi
giai taisys Juąų namuose, ųafayette 
1329.

Kun. Pr. Vaitukaitis, čio- mašina sulamdė dešinę rankų, gQ Hermitage 
nykštis vikaras, iškeliamas į kurios dar lig šios dienos, dė- į Mrs Bessie Huizdat 5064 °US Prnmu i mainilH- 
Dievo Apveizdos parapijų, liai suputimo gydytojas nebe-^y pjace (Cicero) 1 WEST 47 STREET
kur eis klebono pareigas. Kun. galėjo X-Ray nutraukos pada- 
Jonelis yra nesenai įšventin- ryti.
tas į kunigus ir paskirtas vi- X Barbora Januševičlenė 
karu šioje parapijoje. 2052 W. 23 Str. sunkiai ser-

Kun. Pr. Vaitukaitis buvo ganti pasiprašė kun. Andriušo, Į

Mrs. Dorothy Walton, 3442 
W. 61 st. ;

Mrs. John Parker, 7033 So. 
Artesian St. ’

Mrs. Beatriče Noali, 1436

Tel. Lafayette 1083

Tel. Tardė 6423

J. W. ZACHAREW1CZ
nepaprastai uolus darbuoto- kad būtų malonus kasdien jų Edgewood — Winnetka '
jas Brighton Parko lietuvių lankyti su šv. Sakramentu, į Mrs. Mae Hali, 1951 West
tarpe. Todėl parapijonai ne
galėjo išleisti be viešo atsi
sveikinimo. Prie tos pat pro
gos malonu mums bus vieša 
me susirinkime susitikti su 
musų naujuoju darbuotoju ku
nigu Joneliu.

Toliau primename, kad kun. 
Vaitukaitis yra L Vyčių cen
tro dvasios vadas ir šiaip jau 
prisideda prie lietuvių visuo
meniško judėjimo. Tai drįsta
me pakviesti lietuvius iš visų 
Chicagos ir apylinkių koloni
jų. Iš savo pusės prižadame ge 
rų vakarienę ir gerų progra
mų. Tai gi kviečiame visus iš 
visur.

Rengimo Komisija

LINKSMAS UVA2IAVIMAS

North Side. — Vietinio po
litikos klubo išvažiavimas į

903
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALEFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianas, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitas miestus.

Telef. Republle 6394

kurį priiminėdama jaučiasi1 Congress. 
daug stipresnė ir kantresnė. į Miss Evelyn 
Tikrai pasikartoja dievotų yy Adams St
žmonių posakis: “Apleistų Ii- Mrs. Mamie Stillwell, 370 mailių nuo Chicagos pats va- 
gonių Viešpats geriausias 60th St. žiuoju pasiimti. Taip-gi rei-
gydytojas.” I jokn ODonnell, 2501 West kale patarnauju visiems auto-

X Agnieška Kulikauskienė ' Monroe.

Farmeriai, turintieji parda- 
Couch, 1516 vimui gero sviesto, kiaušinių 

ir sūrių, atsišaukit Iki 50

D. GRICIUS

po sėkmingos vidurių operaci 
jos žymiai sustiprėjusi.

X Kai kurie westsidiečiai 
pereitame sekmadienyje pabū
gę ankstybo lietaus susilaikė 
nuo “Draugo” pikniko, bet 
užtai gražia popiečiu skaitlin
gai dalyvavo gegužynėje pa
rapijos darže, kuris dabar sa
vo įrengimu ne tik seniams, 
bet ir jauniems labai patinka.

X Aušros Vartų sidabrinio 
jubiliejaus bankelės pripildin- 

tos gausiomis aukomis pra
dėjo grįšti parapijos ofisan. 
Įdomu kas gaus Peoples Fur
nitūra Co. Radio, skirtų tom,

mobiliam.
ALEX VALIULIS 

4352 So. Fairfield Avenue
Tel. Virginia 0906

HiHimmiiiiiiiiiiiiiiiniiniii^iiiiNiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiii

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 prislųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4539 S- PAULINA ST.

Chicago, Illinois

Harry Gnrin, 1628 Holt St. 
Matbew Krasiske, 1837 W. 

19th St

OENERALIS KONTRAKTO R TU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnasnlauslos.

2452 WE8T 09th STREET

Phone Vlrglnla S8I4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

fi&poa Telef. 
Hemlock 2S«T

Namų Telef. 

Republle 6444

JOHN YERKES
Plumbtnf A Heetlnr Ltetuvla 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai farantuotaa 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1245
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JO8EPH SHAGZDA8, tev.
Elektros relkmenos Ir flkftėte- 

rlal. (vedame elektrą { na/nus Ir 
dirbtuvės.
81M 8. Hatated 8t 2 Anc*Us

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusluneiame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Tubme skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tam ado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoilrdžlu patar
navimą

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, m.
TeL Yards 4069




