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VIDURINĘ EUROPA PALIETE FINANSINE PASIAUBA
UŽDAROMOS BANKOS VIENNOJ, 

DANCIGE, RYGOJ IR KITUR
Susirinko Steigiamasis Ispani

jos Respublikos Seimas
MASKVA PRAMATO SAU PAVOJŲ Iš 

HOOVERIO “MORATORIUMO”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

FINANSINE PASIAUBA 
EUROPOJE

BERLYNAS, liepos 15. — 
Uždarius dviem dienom visas 
bankas Vokietijoj, finansinė 
pasiauba palietė vidujinę Eu
ropą.

Anot apturimų žinių, bankos 
uždaromos Viennoj, Varšavoj, 
Dancige, Liepojoj, Rygoj ir 
kituose miestuose. Ungarijos 
sostinėje Budapešte visos ba
nkos uždarytos trims dienoms.

Anksčiau iš Vokietijos ban
kų išsiėmę savo įdėlius vokie
čiai bijo jų laikyti ir todėl 
galvatrūkčiais perka maistą, 
drabužius ir kitokius daiktus. 
Bijo,’ kad nepultų markėms ve- > 
rtė. \

VOKIETIJA SUSILAUKIA 
KREDITO

BERLYNAS, liepos 14. — 
Per tarptautinę banką Šveica
rijoj pagaliau Vokietija susi
laukė 100 milionų dolerių kre
dito prailginimo trims mėne
siams.

Paskelbta, kad jei bus rei
kalinga, gausianti daugiau. Šį 
kreditą Vokietijai sudaro: pa
ti tarptautinė banka, Ameri
kos atsargos banka, ir Angli
jos ir Francijos bankos.

Apie paskolą ilgesniam lai
kui kol-kas nėra kalbos.

LENKIJOJ ŽMONĖS AP
NYKO BANKAS

BERLYNAS, liepos 14. — 
Kada Vokietijoj uždarytos ba
nkos, anot žinių, Varšavoj ir 
kituose Lenkijos miestuose 
žmonės puolėsi atsiimti pini
gus iš bankų.

NAUJAS PALESTINAI 
KOMISIONJERIUS

LONDONAS, liepos 14. — 
Palestinai nauju komisionie- 
rium Anglijos karalius pasky
rė Įeit. gen. A. G. Wauchope, 
šiaurinės Airijos komendantą.

Už neteisotą svaigalų par
davimą vaistininkas M. L. Le- 
on nubaustas vieneriaig me
tais kalėjimo. •

STEIGIAMASIS ISPANIJOS 
SUSIRINKIMAS

MADRIDAS, liepos 14. — 
Šiandie vakare čia atidarytas 
Ispanijos respublikos steigia
masis susirinkimas.

Susirinkimas svarstys res
publikai konstituciją ir išrinks 
prezidentą.

BOLŠEVIKAI APIMTI 
BAIMĖS

MASKVA, liepos 15. — Bo
lševikų laikraščiai rašo, kad 
prezidento Hooverio paskelb
tas karo skolų “moratoriu
mas” esąs atkreiptas prieš 
sovietų Rusiją.

Girdi, tai kapitalistinių val
stybių sąmokslas pulti Rusiją. 
Tame puolime norinti daly
vauti Amerika.

DVIEM DIENOM UŽDA
RYTOS BANKOS

BERLYNAS, liepos 14. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė, jog visos bankos uždary- i 
tos dviem dienom — šiandie 
ir rytoj. Be to, šiom dviem 
dienom gyvuoja “moratoriu
mas.” Visoj Vokietijoj sulai
kytas įvairių sąskaitų arba 
skolų mokėjimas.

Šios priemonės imtasi, ka
da žmonės puolėsi atsiimti iš 
bankų pinigus.

JŪREIVIŲ STREIKAS 
SHANGHAJUJ

SHANGHAI, liepos 15. — 
Šalę vietos prieplaukos susta
tyta apie 15 įvairių valstybių' 
keleivinių ir prekinių laivų, 
kurie vakar turėjo išplaukti. 
Sustreikavo jūreiviai. Reika
lauja priedinio užmokesnio.

NEPAVYKO NUSKRISTI I 
MEXICO MIESTĄ

MEXICO MIESTAS, liepos 
14. — Iš New Yorko į šį mie
stą be nusileidimo norėjo at
skristi du amerikiečiu, Yerrin- 
gton ir Maloney. Buvo prive
rstu nusileisti už 350 mylių 
nuo šio miesto.

NAUJO ŠALIES (NACIONAL1O) PARKO VAIZDELIS

Min. kabinetas nutarė val
stybės tarnautojų atlyginimo 
įstatymo 3 paragr. ir II prie-

Šis naujas parkas yra Kalifornijoj. Vadinasi Lassen Volcanic National Park. Atvaiz-i^0 p; c- naujl^.pne'
do dugne matosi Lassen ugniakalnis. 1915 metais jis veržėsi. Dabar lyg apmiręs. skynmą ir jų išmokėjimą

’ nuo 1931 m. sausio 1 d. susta-
VYRIAUSIOS BUVEINĖS 
NUKELIAMOS J VATI

KANO RIBAS

ROMA, liepos 14. — Aną 
dieną Šventasis Tėvas Pijus 
XI išsprendė vyriausias Ka
talikų Veikimo ir katalikų jau
nimo orgatiizacijų buveines 
(ofisus) nukelti į Vatikano 
Miesto ribas, taip kad joms 
negalėtų kliudyti Mussolinio 
vyriausybė.

Šis žygis reiškia, kad Šven
tasis Tėvas katalikų jaunuo

lių reikale nemano pakeisti 
savo pasiryžimo, nepaisant I- 
talijos vyriausybės sielojimo- 
si jaunimą paimti savo žiny
bom

PRAPLEČIAMAS KATA
LIKŲ VEIKIMAS ANGLIJOJ

LONDONAS. — Suėjo 25' 
metai, kaip gyvuoja Westmin- 
sterio Katalikų Federacija.

Šios sukaktuvės minėtos ne
paprastai iškilmingai. West- 
minsterio katedroje įvyko pa
maldos — laikytos Pontifika- 
linės Aukštosios Mišios Jo E- 
min. kardinolo Bourne aky- 
vaizdoje. Gi vakare Victoria 
Palace teatre įvyko masinis 
katalikų susirinkimas. Kalbėjo 
įžymieji katalikai kalbėtojai.

Šiame susirinkime kardino
las iškėlė kampaniją šios Fe
deracijos šakas praplėsti vi
soj vyskupijoj ir iš jų suda
ryti Katalikų Veikimų (Akci
jų)-

PARYŽIUS, liepos 14. — 
Francijos vyriausybė paslap
čia nustatė savo kariuomenę 
Vokietijos pasieniu. Bijo vo
kiečių riaušių, ar sukilimų.

CHICAGO JE

NUBAUDĖ 199 METAMS 
KALĖJIMU

Kriminaliniam teisme teisė
jas David kalėjimu 199 me
tams kiekvieną nubaudė tris 
negrus, kurie savaųi laike nu
žudė garadžiaus užveizdą N. 
Pirtie, 27 m.

Nubausti yra 19, 22 ir 26 
metų amžiaus.

6 MENESIAI KALĖJIMO

Mrs. J. Urbek, 32 m., 5146 
So. California avė., teismo nu
bausta 6 mėnesiams kalėjimu. 
Dviejų nubaustų plėšikų bylos 
metu jinai telefonavo į vieną 
prisiekusį teisėją, kad šis pa
darytų įtakos į kitus teisėjus 
sprendžiant plėšikų likimą.

APMOKA RAŠTELIAIS

Chicagos mokyklų taryba 
mokytojams ir mokytojoms a- 
lgas moka rašteliais (kvito
mis), ne čekiais, kadangi ižde 
nėra pinigų.

DU PELNĖ KALĖJIMĄ

Plėšiku ir jau buvusiu ka
lėjime, J. Bartz, 34 m., ir L 
Casper, 31 m., teismo pripa
žintu nepataisomu ir nubaustu 
kalėjimu visam gyvenimui.

DU NUSKENDO

Užvakar vakare Michigan 
ežere apvirto valtis ir du žmo
gų nuskendo, gi du kitu iš
gelbėta.

BUVĘS PERŠALTAS 
MOTORAS

Išspręsta, kad sekmadienį 
šaJe Municipal orlaivių sto
ties žuvę du lakūnu dėl per
šalto (neįkaitusio) motoro.

Koronerio “jury” išaiškin
ta, kad paleistas orlaivio mo
toras turįs veikti mažiausia 15 
minučių pirm skrisiant. Žuvę- 
gi lakūnu leidę motorui veikti 
vos 5 minutes. Girdi, viskas 
būsią gerai, nesama laiko.

Iškilus aukštumon šaltas mo
toras sustojo.

ĮŠOKO KUDRON

Lincoln parko kudron įšo
ko ir prigėrė nežinoma mote
riškė. Policija išėmė lavoną.

ŽUVO 8 BOLŠEVIKŲ 
KARININKAI

MASKVA, liepos 14. — Už 
30 mylių nuo Maskvos nukri
to didelis bolševikų kariuome
nės orlaivis. Žuvo 8 įžymieji 
karininkai.

ČILI VEIKIA NAUJAS 
KABINETAS

SAN.TIAGO, Čili, liepos 14. 
— Prisiekdintas naujas šios 
respublikos ministerių kabine
tas, kurio priešaky yra P. 
Blanąuier.

SUGAUTI BANKOS 
PLĖŠIKAI

NEWARK, III., liepos 15. 
— Trys plėšikai vakar apiplė
šė Millingtono banką. Pagro
bė 1,300 dol. Visi trys grei
tai sugauti ir pinigai atgautu

SUDEGĖ DVARO KLOJI
MAS IR PADARĖ NUOS

TOLIŲ 20,000 LITŲ

Birželio 16 d. Kėdainių v. 
Aristavos I dvare, kuliant ja
vus garine mašina, nuo loko- 
mobilio užsidegė ir sudegė pil. 
Medekšos Stepo klojimas, 54 
metrų ilgumo ir 16 metrų pla
tumo su nekultais kviečiais a- 
pie 500 centnerių ir kitu klo
jime buvusiu turtu. Nuostolių 
padaryta apie 20,000 litų. Klo
jimas buvo apdraustas tik 8,- 
000 litų sumai. “R.”

NAUJŲ TRIMEČIŲ PRIE
DŲ NEMOKĖS

bdyti, kol bus išleistas vals
tybės tarnautojų atlyginimo į- 

1 statymo pakeitimas. “R.”

PER GAISRĄ SUDEGĖ PI
NIGAI IR VEKSELIAI

Birželio 18 d. Kaltinėnų v., 
Misaičių km. sudegė pil. Ant. 
Ruibio medinis svirnas, 300 li- 

| tų vertės ir ir svirne buvę dai
ktai 1620 litų sumai. Be to, 
apdegė 200 litų sumai bank
notų ir 400 litų sumai vekse
lių, kurie rasti po degėsiais. 
Gaisras kilo iš užrakinto svir
no vidaus. “R/’

CUKRAUS FABRIKO STA
TYBA EINA SPARČIAI

Cukraus fabriko statyba Ma 
rijampolėje eina sparčiai pi
rmyn, Didysis trobesys pasta-j MASKVA, liepos 14. — Bo- 

1 tytas ir statomi sandėliai, džio Iševikų vyriausybė panaikino
I vykia ir kiti reikalingi trobe 
šiai. Kartu jau pradedami da
rbai geležinkelio šakų išvedžio
jimui po fabriko rajoną. Įvai
rių mašinų ir techniškų prie
taisų iš užsienio j Marijampo
lės gelžkelio stotį atvežta net 
12 vagonų — platformų. “R.”

APGYNĖ DISERTACIJĄ 
IR GAVO DAKTARO 

LAIPSNĮ

Jurgis Baltrušaitis, mūsų a- 
tstovo Maskvoj p. Baltrušai
čio sūnus, Sorbonoje apgynė 
disertaciją ir gavo daktaro lai
psnį. “R.”

ĮMOKĖJO PENKTĄ RATĄ

Švedų sindikatas jau įmokė
jęs penktą ratą 9 mil. 300,000 
litų. Sindikatas jau įmokėjęs 
valstybei apie 37^’ mil. litų.

“R.”

ABITURIENTAI

Šiais metais Marijonų gim
naziją Marijampolėje baigė 9 
asmens, Raseinių valdžios gi
mnaziją 17 asmenų, Šiaulių 
valdžios berniukų gimnaziją 20 
asmenų ir 1 eksternas ir Ky
bartų “Žiburio” gimnaziją 18 
asmenų. Iš kitų gimnazijų tuo 
tarpu žinių dar neprisiuntė.

“R.”

IŠVYKO I RYGĄ

Žemės ūkio rūmų gyvuli
ninkystės skyriaus referentas 
išvyko į Latviją susipažinti su 
Latvijos ūkio kultūros pažan
ga. “R.”

KVIEČIŲ EKSPORTAS

“Lietūkis” šią savaitę eks
portuoja į Prancūziją 100 to
nų kviečių, kurie jau buvo se
niau parduoti. “R.”

FRANCIJOS LAKŪNAI 
NUSILEIDO SIBERIJOJ

SHANGHAI, Kinija, liepos 
14. — Iš Irkucko, Siberijos, 
gauta žinia, kad nuo ten už 
310 mylių nusileido francūzai 
lakūnai, skridę iš Paryžiaus į 
Tokyo, Japonijoj. Jie norėjo 
6,000 mylių kelionę atlikti be 
nusileidimo.

Anot žinių, jų orlaivis ap
daužytas ir vienas jų sužeis
tas. Skrido du lakūnu ir vie
nas mechanikas. Nežinia kurs 
jų sužeistas. Lakūnu yra Le- 
brix ir Doret.

NAIKINAMI LYGŪS UŽ- 
MOKESNIAI IR ŪKIUOSE

lygus socialistiškus ųžmokes- 
nius pramonės darbininkams. 
Dabar tą pat daro ir ūkiuose, 
kur darbininkai lygiai buvo 
apmokami. »

Bolševikai įsitikina, kad ly
gūs užmokesniai nebegalimi, 
kadangi darbininkai darbinin
kams negali būt lygūs. Lygi 
arba vienoda visiems užmokes- 
nis yra aiški neteisybė.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatomas dailus 
oras; šilta.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.09 
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. 19.2Z

I



draugas Treėiadienis, Liepos 15, 1931

“DRAUGAS”
neina kasdien, Uekyrus sekmadienlns

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 9< Pu* 
Mi Metų — 9>.B0, Trims Mėneslama — >l.M, ▼lenam 
MtoMtul — Tie. Europoje — Metams Pusei Moti i— «€••. Kopija .SSo. J

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų- 
■na. Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlstundlama tam 
tikslai palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vaL

■keikimų kainos prisiunčiamos

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Kzcepf Bunday.

BUB8CRIPTION8: Ons Tear — 11.11. 81z Mootks 
>— 91.11, Ttaree Monttas — 9111. Ons Montta — llfc 
Europa — One Tear — 17.11, Blz Monttas — 9d.ll 
Oopy — ,llo.

Adrsrtlslng ln “DRAUGAS** taringa best resaltA
Adrsrtlslng rates on eppllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
SVARSTYKIME.

Mūsų spaudoje jau pasirodė A. L. R. K. 
Federacijos pataisytos konstitucijos projek
tas. Projektą sudarė New Yorko apylinkių 
lietuvių katalikų konferencijos specialiai pas
kirta komisija, kuri daug darbo įdėjo kol šį 
projektą pagamino. Pataisytoji konstitucija 
turėjo būti svarstoma praeitų metų Federaci
jos kongrese, bet atsirado tekniškų kliūčių ir 
šis reikalas paliko atlikti šiam Federacijos 
kongresui, kuris bus tikrai svarbus, nes jubi
liejinis.

Mes manome, kad nėra Amerikoje švie
sesnio ir susipratusio lietuvio kataliko, kuris 
nesuprastų katalikų vienybės reikšmės. Šian
dien viso pasaulio tautose eina didelis katali
kų judėjimas. Visur veikiama, organizuoja- 
mųsi. Pats Šventasis Tėvas pakartotinai ra
gina tikinčiuosius prie planingo katalikiškojo 
veikimo. Del to priešai ir šėlsta, kad jie pa
matė, jog nejuokais katalikai subruzdo orga
nizuotis ir veikti.

Ir mūsų rautoje norima, išvystyti plates
nis ir gyvesnis katalikiškąSai veikimas. Lie
tuvoje veikia Lietuvos Katalikų Veikimo Cen 
tras, o Amerikoje Lietuvių Katalikų Federa
cija. Nelengvas yra tasai veikimas, nes sutin
kama daug kliūčių.

Lietuvoje katalikiškojo veikimo laisvę vi
saip varžo liberališkoji tautininkų vyriausy
bė, o Amerikoje patys • katalikai savo veiki
mui labai dažnai kelią užstoja. Mūsų Federa
cijai nebaisūs yra išoriniai priešai. Mes ži
nom, kad jos darbas nepatinka bolševikams, 
socialistams ir liberalams. Del to natūralu,I
kad tos srovės kovoja prieš Federaciją. Bet 
pavojingiausi priešai yra vidujiniai — saviš
kiai, kurie, nesuprasdami kilnių Federacijos 
tikslų, ieško visokių priekabių, jos veikimui
kiek tik galėdami kenkia.

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Tuo būdu sovietų Rusijoj nėra jokio 

senelių globojimo. Tiesa, komunistai įkū
rė kelis seneliams namus, bet tai tik tam, 
kad kaip “pavyzdžius” galėtų parodyti 
svetimšaliams, šie namai vadinasi “revo
liucijos veteranų darbininkų namais”. Ką 
aš dar daugiau galiu pasakyti? 20-taine 
amžiuje Europoje yra valdžia, kuri savo 
krašte naikina senelius. Vakaruose, deja, 
tai dažnai užmirštama, ir dar yra net 
žmonių, kurie tokiai valdžiai Jtiesia savo 
ranką.

VII.
Visuotinis doros puolimas. Ištvirkimas. 

Chuliganai. S. R. sanitarija.
Nuo to laiko, kaip komunistai paėmė 

į savo rankas valdžią, snspėjo užaugti nau 
ja karta, pasidavusi žindančiai komunistų 
ideologijos įtakai. Vaikai mokėsi ir augo 
sovietų mokyklose ir prieglaudose bei vai-

Gana dainai tenka išgirsti priekaištų pa
čiai Federacijos konstitucijai. Tai vienas, tai 
kitas jos nuostatas kai kuriems nepatinka.
Tat, panašūs priekaištai ir iškėlė mintį per
tvarkyti Federacijos konstitucijų. Ir reikia NIEKAM VERTAS RAPOR- palyginus, tai, kiek kas metai

išleidžiama betikslingani pro- 
liibicijos vykinimuil

PAMINKLAS NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPUI.

pripažinti, ji pertvarkyta labai vykusiai. Da- į TAS.
bar, kada naujasis jos projektas pasirodo ---------
spaudoje, studijuokime jį, svarstykime, dary- Žinomos prezidento Hoove- 
kime savo pastabas, duokime nurodymų ir>io paskirtos Wickershanio ko 
pasiūlymų, kad konstitucijos pataisymas iš-'misijos raportas apie prohibi- 
eitų pilnas, kad jis galėti) patenkinti visą; eijos padėtį valstybei atsiejo 
lietuvių katalikų visuomenę, kad ateityje ne
bebūtų tuščių ir liereikalingų priekaištų, kad 
patys savo veikimų nebetrukdytumėme^Tai- 
gi, dabar laikas — svarstykime.

MUSSOLINI NEBETENKA 
PAGARBOS.

PASTABĖLES.

Žinomas mūs visuomenės veikėjas ir. li
teratas kun. K. Urbonavičius Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos seime skaitė įdomų reieratą 
darbininkų klausimu. Jisai rimtai svarsto dar 
bo žmonių padėtį ir pasiremdamas Bažnyčios 
mokslo dėsniais, nurodo kelius, kuriais ei
nant darbininkai galėtų susilaukti gerovės. 
“Grįžkime prie krikščionybės, o pasaulis pa
sveiks ir sugrįš ramybė žmonių tarpan — tai 
Katalikų Bažnyčios šūkis’’. Referentas nu
rodė, kad bedieviai, kurie tą obalsį paneigė, 
patys savo pastangomis rišdami darbo klausi
mą, priėjo prie neišbrendamos suirutės. Žmo
nija pamatė, kad socializmas riša darbo klausi 
iną tik popietyje. Praktikoje, kai socialistai 
priėjo prie savo išsvajoto idealo — bolševiz
mo, tai patys jo nusigando, nes pamatė, kad 
komunizmas tai griežtas despotizmas ir slogu
tis, kurio ir patys nori nusikratyti.”

pusę miliono dolerių, bet tas Italijos fašistų vyriausybės 
raportas pasirodė yra niekam galva — ministeris pirminin- 
\ ertas. j kas Mussolini — užsieniuose

Taip pareiškia bnvusis Neivįima netekti tos pagarbos, ko- 
Yorko valstybės gubernato-'kia jam seniau buvo teikia 
liūs Al Smitb.

Sako, tuomi raportu 18-ojo 
priedo klausimas pasilieka 
kaip buvęs neišspręstas. “Mes

ma už jo ištvermę valstybės 
atstatyme.

Praėjo ilgiau mėnesio, kaip 
jis pakilo kovoti katalikų jau-

ir toliau turime tą nelemtąjį nimo organizacijas, ypač

Kun. K. Urbonavičius, kalbėdamas apie 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą, teisingai pas
tebi, kad L. D. S. pirmoji praskynė kelią lie
tuvių katalikų darbininkams. Jai įsikūrus, 
krikščioniškojo veikimo dirva buvo sunki. 
Mat, tuomet buvo įsigyvenusi nuomonė, kad 
darbo klausimą rišti tegali vieni socialistai. 
Anot referento: “L. D. S. buvo laikoma pa
niekoje. Iš jos narių juoktųsi ir tyčiotųsi. Bet 
jie pergyvenę sunkiausios laikus, susilaukė to 
momento, kad patys gali gardžiai pasijuokti 
iš bloševikų rojaus Rusijoje. Ir juoktųsi, jei 
Rusijos darbininkų padėtis nebūti) taip tra- 
ginga. Kaip dabar yra, L. D. S. nariams ten
ka tik skaudžiai apgailestauti Rusijos darbi
ninkų likimą ir perspėti tamsesnius lietuvių 
darbininkus nuo baisios bolševikų vergijos”.

A
a!

0
priedą”, sako buvusia guber- talikų veikimą. Kada jis už-
natorius. “Turime kaip turėję .darė jaunimo organizacijas ir 
nuodinguosius svaigalus, galy-'kada atviriai pareiškė, kad 
bes svaigalų šmugelninkų ir Į jaunimo auklėjimas priguli ne

I
h

Pertaisius (remodeliavus) Nežinomojo Kareivio kapą Ar
tas pačias nepakenčiamas są. Į Bažnyčiai, bet valstybei, jis lingtono kapinėse, ant kapo bus pastayta ši skulptūra, 
lygas, kaip yra buvę pirm peržengė su Šventuoju Sostu ' dabar išstatyta J. A. Y. Karo Departmente, \Vasbingtone 
skirsiant Wickershanio komi-'padarytą konkordatą. Dar trys alegorinės stovylos reiškia: vidury stovi. Pergalė,
Hją

Tiesa, sakoma komisija, dir
bo ir, kitos rūšies darbus, kas,
rasi, bus naudinga valstybei. Į katalikų įstaigas ir niekinti 
Bet svarbiausias komisijos1Šventąjį Tėvą. Toks Mus- 
darbas buvo studijuoti probibi .80^n*° nusistatymas įžeidė vi- 
cijos klausimą, 18-ojo priedo sus PasauJio katalikus.

pirm to jis sunkiai buvo nusi-duoda pergalės painią Drąsai (vyriškos lytie ), c 
žengęs Šventąjam Sostui, ka-Įvi Taika su balandėliu, laikydama Pergalės ranką, 
da leido fašistų gaujoms pulti ! —

JUBILIEJINIS FEDERACIJOS KONGRESAS.

Lili t

vvkinimą.
Iš komisijos raporto paniš

ki, kad 18-asis priedas neįvyk
domas, kad tuo klausimu visoj, 
šaly padėtis nepakenčiam:’, i baustų,

i Amerikos Lietuvių R. K. Fe rėmėjus ir pvietelius kuoskait- 
ideracijos 25 metų (1906-1931) jlingiausia dalyvauti Federaci- 
Sidabrinis Jubiliejaus Kon-ijos sidabrinio jubiliejaus šven- 
gresas įvyks Rugpiučio 24, 25 Į tėję.

kalauta, kad jo vyriausybė fa- jr 95 dienomis, Šv. Petro Lie-j 
’šistų riaušininkų vadus nu-1 

kad atsiprašytų

Šventasis Sostas tada pa
siuntė jam protesto notą. Rei-

Padr.rykime Federacijos si- 
, tuvių parapijos svetainėje, So.|dabriuio Jubiliejaus Kongresą 

uz Boston, Mass. į Amerikos Lietuviu Kataliku
kad gyventojai nusistatę prieš (šventojo Tėvo įžeidimą, kadi Kviečiame, ir prašome, vi-i švente, 
proliibiciją, kad areštavimai j** išaiškintų kodėl varžo ka-lgug gei.Įj Federacijos skyrius,! 
kas metai didėja. Nežiūrint ■ talikų jaunimo organizacijas'vįsas į federaciją priklausan- 
to, komisija rekomenduoja |*r PaU Katalikų Veikimą *r čias draugijas, visą mūsų ger- 
probibiciją vykinti be jokios paduotų aiškių įrodymų, kad Rainąją dvasiški ją, ir visus 
atodairos ir vis daugiau gy-1 Katalikų Veikimo vadai niai-
ventojams varžyti jų asmeninę 80s* 1 šalies politiką

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Valdybos Vardu

Kazys J. Krušinskas, rast.

mažina nepagarbą visam kul-Juomi negalima pasitikėti vi-
laisvę.

Tos rūšies rekomendacijas
Į pakartotinus Šventojo So

sto reikalavimus Mussolini re-
turingam pasauly.

Peržengė gyvuojantį kon-

sais kitais tarptautiniais su
tarimais ir politiniais reika
lais. Jei jis yra valdomas li
po jausmų, yra vargas su j įlo
mi daryti kokias bent sutar- 

Šiandie jis yra kuogeriau- 
draugas, pasirašo tokias 

ar kitokias sutartas tarpvals-

be mažiausių valstybei išlakių 8*s du kartu atsakė Šventąjam kordatą ir tuo reikalu tyli, ne
galėjo duoti bile vienas sau- Sostui. Tais atsakymais te- nori net pasiaiškinti, tai tik
rasis fanatikas. Bet buvo rei:**3118 jis neliečia pastatytų ’ rai nedovanotinas dalykas to- 
kalingos betikslingos išlaidos, Jan* reikalavimu, tik papras-! kia,n žmogui, kurs užima au- P’s- 
idant dar daugiau supainioti ,ta* dengiasi įvairiais išsisuki kštą valstybėje vietą ir kurs;1**3

m , TW ... išj klausima. Komisija tai at- nėjimais. vra reikalingas su svetimomsTat, JAM išlaikė kvotimus ir pilnai )rode sa- * * . • ...
liko ir viskas pasilieka seno-' Aišku, tad, kad jis Švento- valstybėmis draugingojo su- tjbines sąlygas, antį y tojam- 
viekai. Ijo Sosto reikalavimas arba'gyvenimo. visa jis peržengia ir pasi-

Pusė miliono dolerių betiks-' neigia arba tiesiog ignoruoja, j Jei jis laužo konkordatą ir lvn^'‘s nt lft K n* 
lingu išlaidų yra menkniekis, Taip elgdamasis jis patsai sau į protestus neatkreipia domės.

vo subrendimą.

Gale savo turiningo referato kun. Urbo
navičius sako: “Matote, gerbiamieji, kad mū
sų darbuotė sveika, užsimojimai platūs. Kad 
jie pilnai pavyktų ir neštų dar daugiau- nau
dos mūsų išeivijai, kviečiame ir jus, gerbia
mieji New Yorko, Brooklyno ir apylinkių lie
tuviai, tampriau su mumis susiburti ir išug

■ kų namuose. Šie vaikai nepasisavino nė 
vieno moralaus principo. Nuo pat mažens 
jie priprato prie nebaudžiamo sauvaliavi
mo; aplink save jie matė pasileidimo ir iš
tvirkimo pavyzdžius. Bolševikų propagan
da prieš namų, šeimos židinį, prieš religi
ją, prieš kiekvieną moralumą anarchijos 
ir sauvaliavimo atmosferoje davė liūdnus 
vaisius. Sovietų Rusijoje einąs naktį gat
ve labai daug kuo rizikuoja. Vakare gat
vės atitenka gausingoms chuliganų gau
joms, kurios, grasydamos žmonėms užmu
šimu, apiplėšia juos, įvairiaisiai nus
kriaudžia, o dažnai ir užmuša. Tai yra vi
sur, net pačiame centre — Maskvoje. Ir> 
iš pačių dekretų jau galima spręsti, kas 
iš tikrųjų dedasi krašte.

Štai, pavyzdžiui, vienas tokių dekre
tų: “Draudžiamo viešose vietose stumdy
ti piliečius, užkabinėti praeinančius, mėty
ti teatruose nuo galiorkų ant publikos gal 
vų įvairius daiktus... draudžiama pakišti 
praeinantiems kojas, tampyti juos už rū
bų, mėtyti juos purvais ir apšvirkšti van
deniu, gąsdinti praeinančius, apsimetus 
šmėklomis į paklodes susisukus... Drau
džiama spjaudyti ant praeivių rūbų, tep
ti jų rūbus degutu. Draudžiama laužyti

dyti mūsų brangią LDS. organizaciją į stiprią , Brooklyno, bet visos Amerikos lietuviai kala
kutai i kų pajėgą”. Prie šių žodžių mes norime 
pridėti, kad LDS. nėra tik bostoniškių vienų 
organizacija ir kad į ją kviečiami ne vien

likai, neišimant, žinoma, ir chicagiečių, ku
rie turėtų subruzti ir atgaivinti LDS. kuopas 
ir apskritį.

Toks valstybininkas negali 
pelnyti sau reikalingos pagar
bos nei namie, nei užsieniuose. 
Kovoje su Šventuoju Sostu jis 
nebetenka pagarbos.

D. C.

medžius, tvoras, rauti gėles, tiesti sker
sai gatvės virves, statyti barikadas, kas
ti duobes... Draudžiama baidyti arklius ir 
kitus gyvulius, atlikti gatvėse savo na- 
tūrališkus reikalus ir tt. ir tt.” Visuo
menės dorovingumas turi būti visiškai puo 
lęs, jei tokie dalykai reikia drausti ir į- 
vardinti jau ir viešai. Kitose sąlygose tai 
sukeltų juoką.

Kad iš tikrųjų pavojinga vaikščioti 
naktį gatvėmis, aš papasakosiu faktą, 
kurs ątsitiko Rostove mano geriems pa
žįstamiems. Kartą tarp 12 ir 1 vai. nak
ties vyras su žmona ėjo pro vieną aikštę 
(prie Tkačevo ir Engelso gatvių kampo). 
Jie grįžo iš teatro. Vos tik jie paėjėjo ke
lis žingsnius nuo Engelso gatvės kampo, 
kaip juos staiga užpuolė 10 jaunų chuli
ganų, kurie, revolveriais ir peiliais grasy
dami, liepė jiems nusivilkti. Kada tie ne
laimingieji buvo nuvilkti, chuliganai, pri
mušę vyrą, nnvedė jį prie artimiausio 
kiosko ir vertė liežiuviu atklijuoti afišas. 
Tuo tarpu kiti jaunieji chulizanai iš eilės 
žagino jo žmoną, kuri tuojau apalpo. Pri
grasę vyrą, banditai pabėgo. Nelaimingo
ji moteriškė išėjo iš proto. Sovietų val
džia apsimetė ieškanti banditų, kurių aiš

ku, iki šiai dienai nesurado ir kurie taip 
ir liko nesubausti. Panašūs fakti kartojo
si kasnakt, o chuliganai, kaip visada, lik
davo nesurasti ir nenubausti. Vis dėlto 
aš supratau, kodėl tie banditai nesugauna
mi ir nenubaudžiami.

Sovietų Rusijoj visi piliečiai sekio
dami ir turiami yra G. P. U. agentų; aš 
irgi nebuvau išimtis. Priešingai, dėl ma
no turimos tarnybos aš buvau sekamas 
didelio sergėtojų ir sekėjų būrio. Tarp 
G. P. U. bendradarbių mane sekusių, y- 
patingu uolumu pasižymėjo kažin koks 
Šapiro. Tačiau visi tie ponai negalėjo 
man sukliudyti matyti tai, ką aš aprašau. 
Kartais aš jiems būdavau net dėkingas už 
jų plepumą ir paprastumą.

Štai pavyzdys. Paminėtasis Šapiro, 
dirbęs G. P. U. odeskonie, buvo perke’tas 
į Rostovą savo draugo Minaevo valdžion, 
kuris gavo Kaukazo G. P. U. apskrities 
viršininko vietą. To Šapiro dėka aš suži
nojau tokį faktą. 1925 m. rugpiučio mė
nesį tuoj po savo atvažiavimo naujasis 
G. P. U. viršininkas Minaevas kartą su 
savo pagelbininku grįžo į namus. Buvo- 
nakties metas. Jis ėjo Vidurinio prospek
to linkui į savo butą. Prie Vorošilovo gat

vės kampo, šalia profaojūzo namų, juos už
puolė du chuliganai, kurie, grasydami 
savo revolveriais, sušuko: “Stok, nė žing
snio!” Aliu čekistai apsimetė klausą įsa
kymo. Tada chuliganai vienam jų Įsakė nu 
sivilkti savo adinį apsiaustą, o antram — 
nusimauti batus. Čekistai, apsimetę vykdą 
įsakymą, greitai išsitraukė savo naganus 
ir, iš savo pusės grasydami chuliganams, 
sušuko: “Rankas aukštyn!” Ši scena, 
lur būt, būtų pasibaigusi susišaudymu, 
jei tuo metu pro šalį nebūtų ėjęs čekistų 
būrys, kurie suareštavo užpuolikus ir nu
vedė juos j G. P. U. Čia tat ir prasidėjo 
tikros komedijos: išsiaiškinta, kad vienas 
sulaikytųjų yra kriminalinės policijos 
svarbiausias agentas, o antras — draugo 
Udoinikovo, tos kr. policijos viršininko, 
padėdėjas. Jų nusikaltimas buvo aiškus, 
taęiau incidentas buvo likviduotas triukš
mingu pokyliu ir orgijomis, kurios prasi
dėjo vyno gėrimu G. P. U. įstaigoje, o 
pasibaigė muitinėje, į kurią nuėjo visą 
kompanija ieškoti užsieninio likerio, kon- 

' fiskuota kaip kontrabandą.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
----------------- Rašo prof Kampininkas--------------------

“S-rą” apipo- sidaro ‘S-rai’ cudaunai atro- 
ausinias, kurio dąs pelnas. Žinoma, “S-rai” 

negali išrišti nei vienas prin ilvvai, bu ji niękuome neeks- 
eipas. Rokunda yra tokia. S-ra pektiną tokio pikniko sureng
iamo, kad:— “ Katalikiško jau ti, nei tiek pelno padaryti.
nimo bendrovė (.’ — Kanip.) Į ------------
Vyčiai pereitam liepos m. 4 d.' Chieagoj žmonės džiaugiasi, 
sumobilizavo visas spėkas ir,kad jau neužilgo baigsis bolės 
surengė \Vaukeegan (gal AVaujant stryto žaidimo sezonas, 
kegan? — Kanip.) pikniką. T-'Ba kai sezonas buvo pilnam

Sunda liečiu 
navoj') toks k

žanga buvus veltui, bet pelno 
padaryta virš $2,000. Klausi
mas kokiu būdu taip įvyko.”

isišeliojime, tai dažnai pasi
taikydavo tokią štukų, kad 
bolė kam nors j pakaušį ar

ŠIANDIE JĮ PAGERBS gramas bus vėliau Seimo Ren-1 suderinti, patraukti į bendrą
gimo Komisijos laikraščiuose 
paskelbtas.

Teklė Mažeikienė,
Moterą Są-gos Centro pirm.

ANGLIŲ PRAMONĖ PRIE 
ŠINGA KONTROLEI.

SK1RIAMA KAUNO MIE
STO TARYBA

KRAŽIŲ ŽINIOS

— Birželio 20 d. buvo ginu 
r.azij'ą baigusių abiturientų b: 
liūs. Viso gimnazijų baigė 1:

Cudų, kaip “S-ra” rokuoja, i kuprą atsimušdavo arba namo Kun. Pr. Vaitukaitis 
ten nebuvo ba ir aš ten buvau'langą pasveikindavo ir įlėkus kuriam dėkingi briglitonpar- 
ir mačiau. į vidun visas dišes nuo stalo kiečiai rengia šaunias išleistu-

nurinkdavo. Dabar, praper- ves. Pokilis įvyks šiandie lie- 
tieriai, lengviau atsiduskit: Pos d. 6:30 vai. vak. Nek. 
kol kitas pavasaris išauš, pa- Prasidėjimo Pan, Šv. parapi-

darbą. Streikuojančius angle- 
kasius norima sutaikinti su 
kasyklų savininkais, neišsiver
čiamas savo “biznyje” kasyk
las sujungti krūvon.

Pirmoji konferencija — ka
syklų savininkų, andai jau į-|

. ». . vyko AVasbingtone. Dalvvava-A įsiems yra žinoma, jog an- , . , . . „vo abu sakomu sekretorių, ro lių pramone šioj saly ilgi me- ... .. , „ .
. . . „ , .. I konferencijos nepaskelbtas jo-

kis oficialinis pranešimas. Tik 
sužinota, kad kasyklų savinin
kai neturi nei mažiausio noro 
savo nepriklausomybę keisti 
vyriausybės kontrole. Jiems 
labai norėtųsi gauti šiokios ar 

.tokios iš vyriausybės paramos, 
bet ne kontrolės. Jie kiekvie-

Ot, taip sakant, suvažiavo 
apie 5,000 Vyčių, apie kitų 
tiek jų f rentų (angliški laik
raščiai rokuoja buvę į 15,000 
svieto), na, ir, sakysim, kiek
vienas jų nusipirko po garbės 
ženkleli (25c.), štai, jau ir pa

tai suirusi. Perdaug anglių 
kasyklų, perdaug tų kasyklų 
savininkų, kurių kiekvienas 
nori būti nepriklausomas. Be 
to, perdaug ir nnglekasių, ku
rių šimtai ir tūkstančiai po 
karo visas laikas neturi dar
bo, kiti dirba dalinai, nema
žas skaičius streikuoja.

Kad anglių pramonę pakel
ti iš šio suirimo, yra iškeltas

Inas nori pasilikti kas sau.

Dvylika skiriamųjų Kauno 
miesto tarybos narių mln. Ka
binetas jau patvirtino, tačiau 1 asmenų, (i mergaitės ir Ii b 
jų pavardžių dar nesužinota, niukni. Tai yra šeštoji, K ra 
nes ne iš visų dar gautas su-,“Žiburio” gimnazijos indi 
tikimas. ‘ baigusiųjų yra ateitininku

Liepos 2 d. Kauno, Šiaulių, I 
Panevėžio, Marijampolės, Tel
šių, Vilkaviškio, Alytaus ir U- 
kmergės naujosios tarybos su
sirinks pirmajam posėdžiui.
Tą dieną pirmiausia bus nu
statomas burmistro ir jo pa
dėjėjo atlyginimas, o paskui 
burmistro ir jo padėjėjo rin-. 
kimas. Išrinkti burmistrai tu
rės būti dar patvirtinti vyriau
sybės; jeigu ir po antro išri-•

Konferencijoje kai-kurie ka nkimo burmistro yyriausybė 
sykių savininkai dar pastebė- nepatvirtintų, tuomet jis būtųsumanymas visas kasyklas pa ,

vesti nors paviršutinei vv-j.H>. jog anglių pramonė visgi iau paskiriamas

— Paskutinėmis moks o u 
tų dienomis matėsi I 
“linksmų” mokinių, i: • 
matyt, atsisveikino su m 
vargais. Nulaužyti, nnpic.ii-ty 
ti ateitininkų pernai i..;*t ' 
sodinti medeliai. Nuo to.; p 
čios rankos, matyt, žuvo ir AM 
sios klasės katalikų klevuke f 
Nulaužti ir nupiaustyti mede 
liai yra gimnazijos kieme.

“R.

silsės visų kupros ir namų lan- > salėj. Išleistuvių pokily da kontr„lej, kaip tas <>ar tiek žemai nenupuolusi, I I Kauno miesto burmistrus
£ S - Anglijoje, ar k. kit^, ,i būt, reikalu vy>‘L. A, mini ikižioUuio kur-

;kun. Pr. Vaitukaičio gerbėjai- Ilgus metus apie tai gaho- 
|prašomi į tą pokilį. Prie tos,ta- pagaliau andai prekybos 
pat progos bus priimtuvės ir <larbo departamentų sekre- 

įnaujo vikaro kun. Jonelio. jtoriu sumanė sušaukti konfe-
-------------- j_____________________________  renciją. Pirrnojon konferenci-
čiojančių buvo matyt jau ne- dainuotų “Mes be Vliniau? ne- jon sukviesta vieni anglių ka-

savo buynų prikrėsdavo.
--------------------------------

EKSKURSIJA Į JONINES RAMBYNE.
(Mūsų korespondento)

i
Kauno Šaulių rinktinė ren

gė garlaiviu ekskursiją į Ram 
bvną švęsti Jonines. Laivas 
“Vaidyla”, kuriuo ekskursija 
vyko,-apleido Kauno prieplau-

galinčių paeiti tiesiai.
Kai-kurie žmonės nesitenki

no aikšte: vieni jų ieškojo M. 
Jankaus ūkio netolimame Bi-

. . r k- i • x Ui esančias vokiečiųką apie 5:45 vai. po piet. Zmo-

nurimsim”. Choras vėl susi- sykių operatoriai. Kiton — su
grupavo ir padainavo. ; kviečiami vieni anglekasių

Ties Gelgaudiškiu vienas viršaičiai. Trečiąją konferenci- 
šaulių benas išlipo. Tas benas ją norima padaryti abelną — 

tėnų kaime, kiti susirado neto- (uoj susitvarkė krante ir gro- tų ir kitų. Abi pusi norima 
smukles.

riausybės globa, kaip ligoniui mistro p. Vileišio ir p. Digrlo. 
gydytojas. Girdi, anglių pra-'kandidatūras. “R.”
monė dar gali apsieiti be tos'_________________________
malonės, nepaprastos priemo
nėj jai nereikalingos.

Abu sekretorių netenka no
ro vesti tolimesnes konferen
cijas.

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

GARSINKITĖS “DRAUGE’
jo kol laivas toli nuplaukė.

mų čia iš kart buvo nedau-!phau . atyka evkskursija Tokiais reginiais širdys jaudi-
, ... dviem laivais iš Tilžės, sunk-ginusia, daugumo) jaunimas. v. . .v . . .

šauliu orkestrą grojo. Kai , ^niais (trekais) rš jvainų Jausutemo; paliko vien 
kurie vėliau įsidrąsino šokti, i ’V? V1°tų2 ^aĮp vežimais, dvi- kaunįefjai Daugelis vėl sugu- 

Piriną kartą keliaujančiam ’a,‘iais^pestl tt. o os pn- j- jvairiai Kai-kuriuose kam-1
Nemunu įdomu buvo pasižiū-Įa*,aV° -7^ V* °’ peliuose jaunos porelės mei-'
lėti į pakrantes: kurortai,
miesteliai, Vytauto statyta Za- A .teatvažiavę: kaikune jų pasili

Knygos
\

s li

For COLDS, COTJGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

61006 Įdainavo Antanas Vana
gaitis ir J. OlSauskas

Plaukė Nemunėlis ir Leiskit 
J Tėvynę.,
Šis rekordas $1.25

16212F Įdainavo Jonas Butėnas 
Baritonas

Pupų Senis, liaudies daina 
Augo miške baravykas, liau

dies daina
16214F Įdainavo Stasys Pauras 

ir Juozas Antanėlis 
Su orkestrą

Sudiev Panaitėlė, S. Pauras 
Marselietė, Žodžius naujai

pertaisė Aure Žvalgas
16216F Įdainavo Antanas Va

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

tas
Šie trys rekordai parsiduoda 

po 73c.

KLAUSYKITE KADIO 
PROGRAMIS

Sekmadieniais iš WCFL nuo
1 iki 2 vai.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
susikabinusios stovėjo M0KSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas

ar sėdėjo. j puslapių kaina .................................................. $2.00
kę Kaune pasižiūrėti aviacijosApie 5 vai. ryto jau pasku-gVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke-
idomybių, o kiti’išvykę į Ry- .tU°g “VU £ UUkę e^l liuotis> 256 puslapių, kaina ................................... $1.50
ffa dalvvauti ten dainų šven kursantai lsllpo Kaun0 prie- BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
įSUTtobTvo "Z tuo vai- KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20,

renginių tą dieną provincijoje. neslskundz*ntl- JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35,
Rytas buvo praleistas pasi-i Ekskursimnkas. gVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.

vaikščiojimams, pašnekesiams,1..-—. , .BARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-

ne pusė tiek kiek pernai, nes jįngaį 
Didžiosios Lietuvos mažai i.iš

pvškio bažnyčia, aukštai 
piltas Gedimino kapas Veliuo- 
noj, Ragainė vokiečių pusėj, 
Tilžė iš tolo — prie jos neda 
plaukta.

Prieš sutemsiant pradėjo ly
ti. tai žmonės suėjo į du dide
liu kambariu apačioj. Tarpais, 
kai nustoja lyti, kai-kurie' 
žmonės išeina ant denio. Or
kestrą užgroja, pašokama. Tš' 
kai kurių miestelių paimama 
(langiau žmonių į laivą. Prie 
Jurbarko net keli desėtkai 
žmonių įsėdo, su savo šaulių 
benu. Po to naktį buvo susi
kimšimas tuose dviejuose kam 
bariuose po deniu. Lietui li-

AMER. LIET. R. K, MOTE
RŲ SĄJUNGOS XV 

SEIMAS CLEVELANDE

šokiams ant pievos. Kasžin, ar 
tik ne dauguma žmonių tarp 

į savęs vokiškai kalbėjo.
Pirmą vai., antroje aikštėje 

pradėjo programą, kuri buvo ________
išimtinai lietuviška. Chorai į gjmet Moterų Sųjnngos XV 
dainavo: Tilžės, šaulių, bend- ’jubiliejinis 8^ įvyks Cle. 
ras. Kalbėjo Klaipėdos guber.iveIande) ol,iO; RugpiuC.io 3> 4 
natorius Merkys, Dr. VydO- ir 5 d Sesi1os tas ioikonros 
nas, M. Jankus, Dr. J. šliu

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

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

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.

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
Ketvirtadieniais iš 

nuo 7 iki 8 vakare
WHFC

ir 5 d. Sesijos
Šv. Jurgio parapijos svetainė-

jant, ne visus mažus, apvalius P™Kran'a h“™ P™ aa- je, kampas Superior Avė. ir
, 1 .. , kuro akmens. Ant jo tuo tar- wlangelius buvo galima atida- .._ . . i^ast o/tn ot.
rvti; tai pradėjo darvtis troš- ,a“‘lala<“ rū-. Kad Seimaa bulų sekmin.

_ , . ...J . buose kūreno ugnį. Apie ta ak « , . , —t------- >......... ....................................................
ku. Paskui pradėjo šen .t ten JM°6AUS TIKSLAS- Konferencijos, parašė kun.k u. Paskui pradėjo 
vanduo bėgti nuo lubų. Snau
džia ir miega žmonės ant viens 
kito nukrypę, suvirtę, kitas ar 
kita net išsitėsę ant suolų 
guli, neatsižiarėdamas į kito 
patogumus ar nepatogumus. 

Laivas Rambyną,

Seniau čia buvęs didelis ak-
niuo, kurs buvo krivių — kri-
vaičio naudojamas aukurui.

žmogus

įnešimus, kurie padėtų
mūsų organizacijos kuopas a u
gint ir platint po visas kolo- 

Kada tai vienas žmogns iš „ij>s pori)pinkite įncšimn8; 
anapus Nemuno, pasikvietęs į kad husimieji vajai dnotų ge. 
talkų du vyru, suskaldė tų resnių sekraių> ncgu praoily 

Mažojoj akmenj, paliko vieną dalį, o

Pranas Jakštas, kaina..................................................50c. 1
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusią- Į

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

Pr. Būčys M. I.
KURSAS, parašė kun.

los. F. Bodrik,
Ine.

3417-21 S. flalsted 
Street

Phone BouJevard 4705

PILNAS BGZAMINA8 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PEC1ALI6TA 8
_ _ . „ n i Taigi nenualmlnklt. bet eikit parC. Lietuvos Universiteto Profesorius,1 „j,,, epect&iietg, ne pas koki nep*- 

246 puslapių kaina .................... ....................................... $1.75 SU
TRUMPA APOI/M1ETIKA, parašė kun. Pr. Būrys, M. I. C. u*. " A.nto. M~»r. p.t* 

’ r po pilno Megsamlnavltao. Ju. sn-
. Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. taupysit i*ik« ir pinigus. Daugelis

rytų. Gerokas būrys žmonių savo malūnui. Kaipo pasekmė ui " kU°P'! SVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- “VATn
iš miškelio i kalno šonų to visi tie trys vyrai žuvę. įrf„cij07rXlai.Treng' "'“2 hhl 'i*™’ k""’0” i"'"1"' 7-"'” ■

Lietuvoj, priplaukė apie 5 vai. kitas dalis nusinešė sunaudoti

ISfĮO

ir į prieplauką pasitikti eks 
kursijos. Ūpas pakilus, šau
kiama valio! pakrantyj ir lai
ve; rankomis mosuojama. Be
nai pakaitomis, krante ir lai
ve, groja.

teikia
barberišką

skutimosi

patogumą
namie

( PROBAK BL&OE)

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

reny- - mlngumų.
kun J. Bikinas, kaina.................................................  95c. Mano rasio — seopo Raggi

X-Hay Roentgeno Aparatas Ir rl- 
ailkaa bakterlologlškas egaamlnarl-

LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-. ~ ", '
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.' rrdyti. tai juaų sveikata ir gy i

ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške- pirmiau Jeigu kenčiat nuo Ilgų aku- Į 
<10. tamų, Inkatų, odos. kraujo nėr 

V1C1U8, kaina........................................................................... .. ................... ... zvc. sirdlea, reumatlamo. kirminų

DIEVO AKYVAIŽDOJE, vertė Byrąs, kaina ................ T
5,(XX) ALKANŲ VYRU, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. tcerėjuaig, chrom«k< n«». kurt ne 

‘ 1K uaaldavė net gabiam
10C. lytojul. neatlriėltoklt

_ Po programos, kiek po 3- ti. prie jubiliejinio Seimo, kad PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 16c. 
vai., laivas su kaunle- kuodaugiausiai būtų naudoseios

čiais ekskursantais pradėjo organizacijai, 
irtis link Kauno. Priplaukus Pagal seimo nutarimą, skun 
uostą, vietinius žmones išlei- (lai turi būti prisiųsti Centro 
džia, benas užgroja, žmonės valdybai 30 dienų prieš seimą, 

f kalną lipti yra iškasti lalp atsisveikina žodžiais, šūkiais, Į Seimas prasidės Rugpj.’3 iš- 
tni. Kalno aikštėje yra įtaisy- rankų ir nosinių mosikavimu. kilmingom 6v. Mišiom Šv. Jur 
ta bizniui tam sykiui būdos, įspūdinga. Ties Smalininkais gio bažnyčioje, 9 vai. ryto. Po 
prie kurių čiauškiama vokiš- laivas kiek ilgiau pastovimo, mišių sesijos prasidės 6v. 
kai. Su kai-kuriais patarnauto Šančių šaulių choras laive Jurgio parapijos svetainėje, 
jais negalima susikalbėti lie- padainavo eilę dainelių Laive Moterų Sąjungos 26 kuopa 
t aviškai, vien vokiškai. Vieni ir krante žmonės chorui dėl- Clevelande deda visas pas- 
žmonės vikšeioja, kiti guli nu- nais plojo. Chorui besi skirs- tangas, kad Seimas pavyktų 
sulipintoj vietoj. Tarp vaikš- tant krante šaukia, kad jis pa visais atžvilgiais. Seimo pro- 2334 So. Oakley Avenue

kaina ..........................................................................
STELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma- į

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

“Draugas”
Chicago, Illinois.

Helmynoe
neatėję peie •

DR. J. R. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD

Arti State Gatvės
Oflao Valandor' Nuo 10 ryto iki 

1 pc piet. Vakarai* nuo 6 Iki 7 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1

po piet

CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY



9 I DRAUGAS I
Trečiadienis, Liepos 15, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE linksinas ir muzikalia žmogus. .įdėjoilgų aprašymų, kuriami Toliau aprašoma dainų nyje, liepos 17 d., 8 vai. va-j X Šv. Kazimiero Akademl- 
,Mus labai maloniai priėmė ir uždėjo tokį didelėm raidėm j sporto šventė ir visas progra- j kare, parapijos kambaryje. Vi! jos Rėmėjų 8 skyriaus metinis 
pavaišino; papasakojo, kad | antgalvį: i„as. sos navgs prašomos atsilanky- ‘piknikas Manjuette Paarke ge

buvo ClevelandeYVisconsino Apskričio Lietu jis j Nukryži .otųjį Kristaus Jls 
vos Vyčių suvažiavimas bus paveikslų, katalikui širdį su- atK®h kaip tvėrė pir-
nedėlioj, liepos 19 d., Slieboy-

apie 40 “YVaukegan Enjoys Grea- Kitas laikraštis “Chicago ,ti, nes yra 
tęst July 4tli Event in llisto- ;lleruld Esaminer” be aprašv-

spaudžia. Paveikslas tikrai ai‘l draugijų ir ry, More Tlian lo,000 at juo, idejo didelį paveikslų su
ganė, YVisconsiu. Iškilmingos kaip gyvas Kristus kentęs ant ka,P lietuiiai dai 
Mišios bus laikomos 10:30 vai. kryžiaus. Aplinkui gražūs me- >avo bažnyčios, 

ryto, Nekalto Prasidėjimo Pa- deliai ir z- lės, toliau iiinJc
neles Sveničausios bažnyčioj, graži kopiu'.-., kuri 
Erie Avė. ir Tentli St. pilna žmonių.

svarbių dalykų rai pasisekė. Prie pikniko pa
svarstymui. |vykimo prisidėjo geraširdžių

X Gimimo Panelės šv. pa- aukos ir kiti dalykai.
neturėjo' Park”.

“Unitv and Spirit of K. of 
L. Proven In Big Festival.”

tokiu parašu;

“Petersen greets Litliua- 
nians — Mayor Peterson of 
YVaukegan iš shown greeting 
members of the Kniglits of

lapijos Altoriaus Puošimo ar
ba Rožančiaus draugija ren
gia gražų piknikų Marąuette 
Parke, sekmadienyje, liepos 19 
<1., 1 vai. po pietų.

Aukotojų tarpe yra ponios: 
A t k oč i u n i e nė, Barda uskienė, 
Čercškienė, Grėbliūnienė, Ka- 
napeekienė, Kazlauskienė, K u 
zmarskienė, p. A. Prosevičius,

Širdingiausiai ačiū gerb. ku 
visados Valaičiui už malonų prie

įnimų. Geros sveikatos ir il
giausių metų.

Taip pat viešėjom pas gerb

“Progressivinesss of tlie or- 
įtler as a whole and the spirit

Tilijau po mišių atstovai ir Sugrįžę atgal apžiūrėjom "/y v_. _____ , Įof patriotism lieki by its metu-1 Litliuanian,
svečiai prašomi sueiti į parap. lietuvių svetainę ir lietuvių

who, 10,(XX)
lietuvių svetainę ir lietuvių1 . . i bers was proven in the gatlie- jstrong, gathered fr<

svetainę. Y ietos Vyčiai vislis šv. Antano bažnyčių, kuri iŠ, <U11’ , ‘u 1 Įring of liearty S.000 members j statės for tlieir firs
pasikvies j svečius į savo na- vidaus yra labai graži. : maloniai pneme. , ; Qf Lithuuma lubilee„
mus nietnnis 1 n- - i . r - Aplankėm ponus Petkus irk 6 __ I’’mus pietums. I ]>irz. 14 dienų papusryčiavę'.v, , .... ... .

Posėdis urasidės 1 v iriai < -• ai - k- Makauskus. Visiems dėkojam.roseuis prusnas lygiui - nuvažiavom į Šv. Jurgio buz- „ ...
vai. po pietų. Baigus posėdį „yčių ant sumos. Ir čia didelis UZ n,aIonų l)V“,|mlHiL 
bus išpildyta gražus progra-' jspU<lis .Apie bažnyčių pui-; I)etroito žmones labai dziau 
mas. •k-iM„«ins „olAs iv „.Molini iv. «iasi n,uzikais Čižauskais.

Ifrom Illinois, YVisconsin and
; Indiana at Mazinas park in - ». -* |no Vyčiai
tliis city on July Fouth

Kini. Valaitis net štai kų pa
sakė: “Dabar Detroito lietu-

Petras R. Marchulaitis, Jr., \įj Viduj taipgi viskas pui 
Wis. Apsk. Liet. Y ycių pirm. kjaj atrotjo. Tų dienų pašilai

- ---- ---------------- jkė Švento Vardo Jėzaus drau- 'aitbls pakils į padanges,
|gijos mėnesinė šventė. Apie Jurint savo tarPe artistus či’ 

__________ 11 (X) jaunuolių suėję į bažnyčių zauskus .
T . įėjo aplink kunigo lydimi ir Širdingiausiai aciu pp. Či-
Lieluvos Vyčių iena lau ipdodaini A -.j J w žauskams už taip malonų pri-

praejo, bet kenoslneciai ncga- ® 1 1 . • nnrndv.. . .. „ . ... ic.ia susėdo šuluose. Kiekvieno aminių, vaisęs n taip apiouy
Ii tos dienos užmiršti. Dar ir . * . • • . K t
v. ,. + i i iu • u ui i jaunuolio krutulė buvo pa- in4 vlb0 nuesto. Ntt pas .ato
šiandien tebekalba apie *4t!iv v . r. ...:n,:nnQ „nūr.i tn.-ėk. me , . ,, ...... ,- puosta ruzava rože ir per vi- temines nebūtum,.m tuieję to-
of July”, nes visi turėjo toki/ .v. ...... L . “fiood Time” Bet rcikėio... ,, , j , • sas misiąs puikiai gredoio pn- mue . iumju
“good tune kad nekaip ne-: 1 i.,„i-atariant vargonams. Teko gir- kiltis, nes botas lauki.
gali pamii i. ................ tįe jaunuolįaį yra ig_ Pp. čižauskai palydėjo į sto-

Visos dienos pi ogi amas alP|inokyli gefb Run čižausko tį ir skaudamom širdim turė- 
graziai uvo suieng as adjT di choras negied • tik jom atsiskirt. Grįžom kitų ry-
visi galėjo pasilinksminti kiek' ° .
... .. 'artistė M. Cizauskienė giedoto
Uk norėjo solo per “Offertorium” ir vi-

Žmones labai buvo paten- 1
sus stebino.

KEMOSHA, WIS.

kinti gražu dainavimu Cliiea 
gos ir YVisconsino chorų.

O be to, du juokdariu 
(cloiVns) iš Kenoslios žmones

Mišias laikė kun. Čižauskas. 
Jam tarnavo kun. Valaitis ir 
vaikučiai. Per mišias visi jau-

tų’ nors pavargusios, bet nie
kados neužmiršim tų valan
dų, kurias praleidom taip ma
loniai su pp. Čižauskais.

Trys Olevelandietės.

taip prijuokino, kad kaikurie nuolial Prie šv- Kcmuni- 
visų dienų negalėjo išsilaiky-P'JS‘ ^un- Oižauskas pa-akė 
ti nuo juoko. !labai ^ražy ir Pataikintų pa-

Buti juokdariu nėra lengvas '

CICERO, ILL
Šv. Motinos Dievo ,Sopu- 

dingos dr-ja rengia “basketmokslų. Ne vieno tėvelio ir nio
darbas. Ne visus žmones galipiHėlčs byrėjo gaili ašarėlė, Paipįcnįc” nedėlioj, liepos (Ju- 
prajudkinti, taigi reikalinga ^ve^8us 1 tokį jaunuolių buri. Gy) -jp d , Nekers grove 7630 

lo pietų aplankėm ta^aijQgjen avenue, Lv.ons, III.žinoti, kaip juos palinksmin
ti. Tuo du “clovvns” buvo Ra
monas Pocius ir Vladas Juzė

gražų parkų, vadinamų Bei- (tam pačiam darže, kur ir pe
le Isle”, kuris yra labai ilgas

nas. Jie visų tų dienų pralei- 11
mada

reitais metais buvo).
Visos narės prašomos netik

; pačios atsilankyti, bet ir sve- 
Tą dienų pasitaikė pavapi-Sčiu atsįvežti.

keršai vandenį matyti Pa

do linksmindami kitus. Vyčiai 
yra labai dėkingi už jų gražų 
pasidarbavimų ir labai ačiuo-i'’0h Panikas klebono faunoj.; j^omįsįja darbuojas, kad vi- 
ja. lTat- Pasivydami, mnažm-l^ huty patcnkinti

Niekas nesigailėjo atsii,n. ’om . pikniku pirmiau apžiū-Į 
kęs i L. V. Dien,. Dabar vi. ^'ėję Fordo ir Fislier Body dir-; 
si laukia kitos Vyčių Dienos ittuves- Labai patogi vieta pik '
— kitais metais.

Kom.

Buvęs.

DETROIT, M1CH.

n'kams. Susipažinom su daug 
tliu sųjungiečių ir kitais. Per 
piknikų dainavo šv. Jurgio 
parapijos choras, po vadovys
te muz. Čižausko. Choras di
delis ir labai gražiai padaina
vo keletu dainelių.

Birž. 15 dienų' aplankėm ke 
lėtų įžymesnių vietų ir apie

CHICAGO JE

ANGLŲ LAIKRAŠČIAI A 
PIE L. VYČIŲ DIENĄ,

LIEPOS 4.
Įspūdžiai.

Visados muistydavau, kad 
Detroitas tai mažas miestukas.
Bet mano manymas buvo klai- jdo;",’n|t' .bažnyčių. Paskui už

dingas.

Šis piknikas pavestas mūsų ponios Stoškienė, Stradoms-
froni tliree darbščioms marąuetteparkie- 'kienė, Živulienė ir Elena StoŠ-
st annual jiems — ponioms Ant. Paulaus Įkiutė.

kienei ir Pran. Šnekutienei. v; ~ ; i-| „ . . . . . . Visoms, ir visiems, kurie pn
Taigi, Cbiagos ir \Viseonsl- \.'*1 *in*ldnka' imas visų geiai įsj,Į(-,jo prįe §į0 pikniko, šlr-

Gnomas, nes jos dažna, ganu- l(|ingni (|-k()ja

na valgius piknikams, vakario
nėms ir bankietanis.

savo diena, no rto
ir dainų šventė gražiai išgar- Kaz. Akad. Rem. 8 skyr.

“Events of the dav opeųed sino lietuvių vardų svetimtau 
witli a parade wliich started Įčių tarpi 
l'rom tlie the Litliuanian Hali Rap.
at Nintli and Lincoln Streets 
at 12 o’clock and nioved 
tlirougli tlie inain Business 
section of tliis city and then 
to tlie west side and soutli 1o 
tlie park”.

MARQUETTE — PARK 
ŽINUTĖS.

Visi mūs, ir visų kitų kolo
nijų, žmonės širdingai kvie
čiami atsilankyti ir gražiai 
dienų praleisti, prisidėti prie 
naudingo darbo — įtaisymo 
reikalingų dalykų mūsų para-

X šv. Barboros draugija pijos altoriams ir bažnyčiai, 
laikys susirinkimų penktadie-' Viena Marųuetteparkiečiij.

k k -k * <
* NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSN1O GALINGA MOSTIS i 
Gydo, Reumatizmo, Ranku, Koja, *

■k Nugoroą skaudėjimo. Šalti, Ranku, 
Rojų, tirpimą* Dusuli, Galvos akau« 
dėjimo, ir teip pypkiui
( tik ne ronat )•
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o i 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moetis yra tiek

*

* verta ankso, kiek ji pati averia su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. k

*
ir 10 centu eztra už persiuntimo.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKJEN’S NEW DISCOVERY

« OINTMENT.

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352

*

k i
Hartford, Conn. *

* * * *

Pirmoji L. Vyčių Diena, ku
rių .surengė Chicagos ir YVis- 
consin apskričiai, buvo tikras 

resideneijų surpryzas svetimtaučiams, y-į sukom i
gerb. kun. Valaičio, kuris bu- !pač. ivaukeganiečiams. Anglis- 

lankyti Detroitu ir pamatyti ivo ,nus užprašęs' per piknikų, ki YVaukegano laikraščiai pir , 
miestų. Nors giminių Detroite! Nors dauS teko kaityti laik urnose puslapiuose iSkilmę ir 
neturiu, bet dabar ten gyvena'ra*'iuow aPip kunigų Valaitį, programų, plačiai aprašė. Pav. 
muzikai Čižauskai, kurie pir-ibct a™’™'a' P'mių kartų te-,“Waukegan Daily Time” pir
mai! gyveno Clevelande, ir y- ko Pas""aL'’ti. Koks malone, madienio (Liepos 6 d.) laidoj 

la labai geri draugai Su sa-

Birželio 12 d. sumanau ap-(

vinį pasėmiau dar savo dukre
lę ir geriausių draugę Mat, 
triese smagiau važiuoti.

Liepos 12 d. sėdom į “bo
tų” ir leidomės kelionėn.

4š ryto buvom Detroite ir1 
p. Čižauskas jau laukė stoty 
su automobilium. Susėdę ir 
nuvažiavom į <'’įžftiis1:in resi-

t

oencijų, kur p. čižaiiskicnė 
mūs lankė.

Meiliai pasikalbėję ir gar-' 
džiai papusryčiavę ■ ėl sėdom 
i automobilių ir va-iavotn ap 
žiūrėti miesto

Pirmiausiai nuvežė pas ste- 
buklingųjį kryžių, kuris dar 
neužbaigtas sti yti Pažiurę

ADVOKATAI

» ArAr

[?]

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” 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
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime 
‘Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. O AKLE Y AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. AVashlngton St. 
Ko<«n 1502 Tel. Central 2978

Valandos;. 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Dafayette 7337

Namų Tel. Hyde Tark 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telcphone Randolph «727

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

Maine: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 98S<

Telephone Dearbom 0057

F. W. CHERNAUCK AS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVA. 

Tel. Koosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Sercdas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South I.a Šalie Street 

Aooin 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
3241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 0581 

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

fįitLr’s unclS 3
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SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIO ATSIMINIMAI.
plinėjęs, žiuriu, kud aš jau isavo amžiaus pradėjau su geru 
nežinau kaip sugrįžti. Prade- sveikata. Bet kas dėjosi ,-u ma DAKTARAI:

SIMONAS PENKAUSKAS. .jaunesniuoju savo broliu Ta- 
------------ j mosimu. Jisai buvo buvęs A-

Dabar išklausysime trumpo merike ir kelionė nebuvo pai-

jau žiūrėti j langus ar nepa- 
žįsiu savo žydo krautuvėlės. 
Kiti žydai, pamatę, kad aš žiū
rinėja j jų langus, išėję lauk, 
traukė mane vidun ir bando

pasakojimo seno “beėlerio” jni. Brolis buvo išbuvęs Anie- 
Siniono 1‘enkausko. Be kitko [rike neilgai. Užsidirbo pinigų, 
jis pasakys, kodėl jis liko ne-iisitaisė gerus drabužius, laik- 
vedęs. | rudelį, žiedui ir taip pasisporti-

Siinona>
na Boselande ir kartu su Pr. parsivežė tik 20 rublių. Nors .. ,, , , parsivesti Velykoms. BrolisŠiužu turi biznel po luini. 119 brolis grjzo ne vien dėlto, kad d . . . / . w,, 4 1 ▼ . ..... v įtaise nauja siutų ir Velykų
E. 107 St. Jis šitaip papasa- į sportu pasirodyti prieš savo 1 ± J ‘
kojo: [pažįstamus, o ir dėlto, kad

Esu kilęs Lš Diršonių niurnos buvo pasiilgęs, bet tė-
Ciobiškio parapijos. J Ameri-i'as ji bate už greitų
ką atvykau 1892 metais Bupugrįžimų ir nurodinėjo, kad 

i krūvoj visiems nesu kaip gy

lio artimaisiais ’ Kiek ju be 
laiko į kapus nuėjo! Alano brc ' 
lis Juozas, vėliau atvykęs A 
merikon buvo tarnavęs ear< 
armijoj. Ten jo sveikatai nie-

išklausti, ko aš noriu pirkti. įku nepakenkė ir išaugo vytas, 
Po ilgo puldinėjimo pagalios ' kaip ąžuolas ir išrodė, . kad
susiradau savo žydų. gyvens šimtų metų. Čia nuėjo

.... TJ. . 1 “Artinosi Velykos. Brolio įdirbti į muilo labrikų. Turėjo
Penkauskas gyve- nęs parvyko ] Lietuvą. Pinigų ...... . .iri<r.N ...j,,.... ,1 burdingbosiai liepe ir mane vežioti augus, pelenus, km ui

ti krosnį. Dirbo, kaip mula?’, 
kad iš kojų padų kraujas p? a 
si mušdavo. Ir už tų pragarinį 
darbą mokėjo tik po I5e. va-

rytų nuėjome į bažnyčių. Išė
jus iš bažnyčios žiuriu, kad 
daugelio akys atkreiptos į ma- darnioj. Pusamžio sulaukęs mi-
ne
m.

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

ortso ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914

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

Netlėlloj susitarus
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro 

Nodėlloj susitarus

re palikęs našlę su sesiais vai
kais. Į Tel. Ganai <764

M *- Z 4 * 1 t U

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. WeBlern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2869 Bo. Leavitt St 

Tel. Canal 2 3 36
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. 

NedėlioJ pagal susitarimų

A|A

VINCENTAS
DAMAŠAUSKAS

mirė liepos 12, 1931 m. 1 vai. 
ryto, 4S metų amžiaus. Kilo iš 
Kėdainių Apskričio, Grinkiškės 
Parap. Kubiliūnų Kaimo. A- 
merikoje išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudknc 
moterį Stanislavų po tėvais 
Navickaitė, sūnų Antanų, duk
terį Onų Luckienę, žentų Vin
centų, dvi seseri Viktorijų Pe
trošienę ir Kazimierų Vaičiulie
nę, du švog-eriu Karolį Petrošių 
ir Juozapų Vaičiulį, o Lietu
voj 4 seseris ir brolį.

Kūnas pašarvotas 4 443 So. 
Talman avė.

Iztidotuvčs įvyks ketverge, 
liepos 16 d.

Iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į Nekalto Prasidėjimo l’an. 
šv. Bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. !’•.•> pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę: j
Moteris, Suims, Duktė, Žentas, 
Seserys, švofioriai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

A. Petkus, Tel. Yards 1138, 
namų tel. Lafayette 5318.

ir kad kaikurie vaiposi 
Tada iinslijau sau; aš nepras

u , i , . -į lėiau už kitus pasirėdęs ir į Vėl McCorinieko fabrikeventi. Mat buvome keturi bro , 1 v . ... . . .
I,. . . i a i- I kaip įie pažįsta, kad aš grmo- dėjosi, ypae tekinimo skyriųliai, o gyvenimas nebuvo di- 1 1 ’ ... ... Į. ... ... ...
'delis. Tada sutarėm, kad bro
lis ir aš vyksim Amerikon. I Aioii

Laive buvome rodos 8 lie-

I

, Telefonas Grovehill 1262

DR. A. RAČKDS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IK. OBSTKTKiltASrius. Kažkaip netyčia žvilgte- įje. Ten dirbo mano brolis, šė
rėjau į savo krutinę ir painu- sers sūnus Motiejus ir I ran- Gydo staigias ir chroniškas ilgas-- 
čiau, kad mano “nektaizos” : ciškus Lisauskai, pusbroliai

, mazgas
Į tuviai. Kelionė buvo ilga, au-Įmaį h> suprataUj kodėl dauge- 
’ldringa ir todėl labai varginga. ]js hade manė savo akimis.'

ant vidurio krutinės įMykolas ir Jokūbas Penkaus 
kai, Kazys Sabonis, Juozai

tyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Plaukėme 17 dienų. Kitus bai- Į 
šiai kankino juros liga, o aš1 
;tai visai neatbojau. Brolis sa-

Į Chicago.
Česiunas, Jurgis Bagdonavi
čius, Motiejus Neviadomskis,

“Neilgai Brooklyne pagyve-;Jonas Lapinskas. Visi jie buto

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 6 vai. vakr.-o. 

Nedėliomis (r seredomlu tik 
tfikalno bitei ąirua 

OfiaaE, laboratorija ir X-llay

2130 WEST 22nd STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MABQUETTE KOAD

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

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare.
J Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Kedė'lomla pagal nutarti.

Tel. Lafayette 6791

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal autart],

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

ąžuolai, bet ne-1nęs, iškeliavau Chicagon. Ap- .tvirti, kaip __
įkė, kad ši kelionė esanti daugį yort|, gidėj, kur iau sveikas dalgių tekinimo dar- jTeU
j baisesnė negu dvi pirmosios. 1 |,cHl pUS§tinas lietuvių bute-Tas pačiame jų klestėjimo am-[ 
į “Kai atplaukėme New Yor- lis ir besą jau biznierių. Prie ^iuje pakirto jų svetkatų ir

ikan, tai brolis apsistojo pas ,'vybe. Paliko jie biednas naS 
les su buleliais vaikelių. Prie 
kaikurių iš tų našlių ir naš
laičių sušelpimo aš prisidėjau:,

Division ir Noble gatvių \ iu-ik'.v 
-avo senuosius burdingbosius, cas Ažukas turėjo saliuną. Aš 
o aš turėjau apsistoti pas žy-Įsau darbą vidutinišką susira
dę!. Brolis greit darbą gavo, i bau, bet neilgam. Užėjo nedar-
o aš turėjau bedarbiauti. Suįbas ir blogi laikai. Tai žino- ne desetkais, o šimtais dolerių, 
miesto gyvenimu nei kiek nc-lnės turėjo bėdų. Aš ir dauge-

‘buvau susipažinęs, tai pačioj* 
į pradžioj bėdos turėjau, išėjau 
pasivaikščioti, o neįsižiurėjau 

[nei į namo numerį, nei Į pa
ti namą. nei i apylinkę. Pažio-

lis kitų prasimanėme vasarų 
riti grybauti, uogauti, uobuo- 
liauti ir žuvauti. Ypač žuvau-

Tas reikalas savuosius šelpti 
dalinai sulaikė mane nuo ap 
sivedimo.

CHICAGO

lleinlock S700

Itez. Tel. Prospcel 0610

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6 155 South Kedzic
Rez. 6622 So. \Vhlpplu 

Vai.: 2-1, 7-9 v. v. išskiriant Ket.

Pitone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK

Ofiso Tel. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tel. Droiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

Į

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėbomls 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

+aIa

STANLEY ARLAUSKIS
mirė liepos 14 d., 7:00 vai. 
ryto, 1931 m., sulaukęs 21 m. 
amžiaus, gimęs Chieagoje, Iii.

I’aliko dideliame nubudime 
tėvų Ignacų, seserį Marijonų, 
brolį Juozapa ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1724 \V. 47th Street.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčloj, 
liepos 17 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus, par. baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanley Arlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvas, Sesuo, Brolis Ir Gimines 
Laidotuvėse patarnauja grali. 
J. J. Mastney, Te), Ya.rds 1052

JURGIS
KLIMAŠAUSKIS

mirė liepos 12 d., 12:15 vai. po 
piet, 1931 m., sulaukęs pusam- 
žiaus; gimęs Švenčionių apskr., 
l’uopišklų parap. Amerikoj Iš
gyveno 21 metus. Paliko dide
liame nuliudijne dukterį Bronis 
lavų, dvi podukres Onų ir Sta- I 
nislavų, vienų posūnį Jonų, du 
žentu E. YVachouski Ir G. AVi- 
ley ir giminės. Kūnas pašarvo
tas randasi 5349 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 16 d., 8 vai. ryto iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv,. par. bažnyčių, kur 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į -šv. Kazlmie.ro kapines.

Visi gimines, draugai tr pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-, 
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Dukteris, Kurni-, Zeniai

ir Girninės.
Laidotuvėse patarnauja, grab. 

Eudeikis, tel. Y'ards 1711

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

O p - k
'' ’
. f i«*
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKT) 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramą| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

. F. EUDEIKIS SC CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

' 4454 SO. AVOOD STREET
“Kai įsismaginau kilus šeiįLVai.: i — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v. 

ti sekėsi. Žuvavome V/estAi, tai be to ir dabar negaliu ,
Puilmane upėje, kuri dabar įgyventi. Dabar leidžiu į ku- 
kanalą paversta. Labai daug nigus brolio sūnaus sūnų Bro- 
ten buvo žuvies ir labai leng-! nislovą Penkauskį. kurs su IT

LIETUVIŲ VALANDA.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
19-12, 2-4. 7-9 13-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzle 2460-24(1

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4720 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomle 
Susi tarus

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S.

------------ • ■ Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir
į j’ereitaiu sekmadieny vėl gir- ,6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-

, . . ,, . , . i, i. dėjome lietuviu radio progra-; ti. Tel. Boulevard 7820. Nava uuvo gaudyti. Tekiais ],ia-:vais gyvena Brighton Parke.: °
_A. . . ,| v. , , . mą m stoties \\ CFL nuo 1 iki mai; 6641 So. Albany Avė.,snnanymais pusėtinai paleng- Maciau, kad vaikutis yra mok i y m , T)

. * 1 , . • ,• • po pietų. Mat, ta dieną lei. Prospect 1930.vindavome savo būvu Dažnai .sius, rimtas’ ir palinkęs prie 1
prie žuvies nei duonos netu-! dvasiško luomo. Taipgi ma-j^°

base bąli losima,irdavome, bet tai vis buvo ge- čiau, kad be pašalinės para-1. . . v. . v. , ,
. • •- .-e- .visu didžiųjų stočių ėjo šio lomos jo tėvai nepajėgs leisti i1 ' ‘ ‘ .

, m • • -e- Šimo brodkestinimas.mokslus. Tai ir nusitariau pa-1
riau, negu nieko neturėti. 

“Pagalios prašinėjo darbai.
Man su darbais visą laiką ge

liai sekėsi. Šešetų desėtku metu i

tlėti jaunikaičiui augštą tikslą 
atsiekti.”

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystės.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ą g ■

4603 So. Marsh Tield Avenue 
Tel. Boulevard 2277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmazu Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
,,, Chicago, UI.

didžiausias Amerikoje----------------------------------------

' “ 1:3015 A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tol. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
REMKITE VISUS B12NIE- t Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

________________ : Apart šventadienio Ir ketvirtadienioRIUS IR PROFESIONALUS, į 
KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE”.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauiits- 
Relkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. P.oosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, ŪPT,
I =5

Ofiso Tel. Victory >687

Of. ir Re*. TeL Hemlock 2174

DR. j. P, POŠKA
OF. 2133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 3. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po piet. Utarn. Ir Subab 
2-6 vak. šventadieniai* pagal autart]

D E N T I S T AI

i
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
erti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akl<< aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nulmu 
ca tai actus. Atitaisau trumpą regys- 
tf ir tolimą rcgjstę.

Prirengiu toialngal akinius visuose 
atsilikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanėa mažiau-

kiems reikalams. Kaina priei- 3laa kialdxs- •

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

S. M. SKUČAS
LIETUVIS ORAHOHirS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7688

I. J. Z O L P
ORABORIUK IR LAIDOTUVIŲ 

▼ROJSJAH

1650 Wf‘8t 4Gth St.

šv -čia,o alyda atkreipiama moky- 
Uos vaikučiams.

i Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
lkam. Ncdėiloinit: nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUll- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU ' 

Da igi lų ataidlUmų akys aiitui-oi.io> 
tu* akinių. Kainos pir.lnii kalti kitur 1

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel, Boulevard 7589

Tek Tar4« 1328

DR. G. SERNER
LEETUVI0 AKIŲ SPECIALISTAS

Kampas <«th Ir Paulina Sta I 
Tel. Boulevard 6292 - 8412

Nulludimo valandoje krelpkltėa, 
prie manęs. patarnausiu slmvafli- j 
kai, mandagiai. gerai Ir pigia*) 
negu kitur Koplyčia dėl Aermeaų 
dykai.

OftHsa ir Ak.nit} DirblavJ 
756 West 35th St.

KaropM Halsted Et. 
Valandos: nno 10—4; nuo 6—8 

N ėdė domia: nuo 10 iki 12.

Tel. Canal 6382

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

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

Valandų* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal autart]

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakare

Tclc. Cicero 1260

DR. GUSSEN

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 nuo 10 iki 12 ryte

Telefonai dieną ir nakt] 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <223 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Aveu

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. mv, 

NedėlioJ pagal autart]

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 Iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Kctvergais vakare

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECMALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼al.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p« 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

X-Hay

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

463L SO. .ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yalds 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Kazlmie.ro


t
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. valo dalyvauti visi parapijos

-------------- komitetai nariai, draugijų at-
X Šią vasarų iš West Sidės į stovai ir visi žymiausi mūsų 

iškeliavo Lietuvon: V. Sake- darbuotojai.
viriu, P. Kulnis, E. Brukte-1 X Piliečių klubas, kurs tu- 

nienė, O. MatutLnė ir 0. Skir-pėjo piknikų pereitų seknin- 
muntienė. Vi-i sveikindami dienį buvo nutaręs uždėti bau-
v. estsidieeius, praneša, kad ge- sinės tiems, kurie nebus pik- E į , 25
ra turėjo kelionę — jūrės bu- nike. Bet teko girdėti, kad E 
ve lamios, savi-kiri maloniai bausmės nariams mažinamos E 
s.u I o ir javai laukuose labai viena dėlto, kad tų dienų lijo E 
gražiai atrodo. Sako — ilginus ir kad buvo “Draugo” pikni- E 
ievoje pagyve. , daugiau kas. * =
1 r : š\sime. ------------------ E

X Aušros Vartų parapijos X Nekalto Pras. Pan. 6vč. S 
sidabrinio jubiliejaus pilnos draugija rengia “Beaeb Par- |
Lankelės jau parapijos ofisan ty” Jackson Park, ant kaire- x 
grįžo: O. Skirmuntienės, D. sės pusės “beacli”, toj pa- = 
Stogio, B. Kielienės ir E. Do- či°j vietoje, kur pereitais me- § 
rinienės. ' tais buvo. Narės malonėkite jį

X Tik du mėnesiu turime nusirinkti prie bažnyčios ne |
iki Sidabrinio Aušros Vartų v5liau kaiP 6 valand» vakare’ = 
parapijos jubiliejaus baliaus treMadienį, liepos 15 d.

gmillllIllIlllIlllIlilllltliiiillIllIlllillimillllllllllimilllllllliiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiimig rių atsilankė skaitlingas bu-

5 j Nutarta suruošti ifivažiavi- 
gjmų Rugpiučio 9 d. Labdarių 
E larmoj. Kuopa kviečia visus

==
E

MALDINGIEMS ŽMONĖMS. APVOGĖ KOOPERATYVĄ

Tikietai po 25 centus. Jų ga- = 
Įima gauti pas pirm. arba ko- = 
misijos nares. ' E

Korespondentė. =

(rugsėjo 20 dienų), o dar daug 
reikia atlikti pasiruošimo dar
bų: 1) paruošti ir atspauzdin-, 
tį baliaus programų, 2) per į 
mėnesį laiko surinkti Jubilie-i 
jaus bankeles ir daugiausiai 
sutaupiusiems duoti išsirink-! 
t i a) Peoples Furniture C'o.'
Radio, b) Jos. F. Budrik, Ine.
Stars New Music Mastei- 
“Petite” Radio, c) S. D. Tel- 
ser Furniture AValnut Cedar 
Cliest for $30.00, e) K. Budrio
muzikų ir t. t.; 31 užprašvti _
svečius ir t. t. Tad nieko „te- piknike užimti ir |
lėtino, kad Jubiliejaus Renį-i- kltus Skandžių gaminaus. | 
mo Komiteto Valdvba be ati- Susivienijimo Lietuvių Brolių | 
dėliojimo 16 liepos ateinančio draugija taip-gi skaitlingai | 
ketvirtadienio vakare tuojau da,yvans Piknik° darbuose. Vi | 
po Šv. Guos n venos pamaldų sos kitos šios '“•‘"b” dra“' 5 
,arapn.» salėj šankia pienu-'™08 ?ada enCTgingai pa- =

DIEVO APVEIZDOS PARA- = 
PUOŠ ŽINUTĖS. I

X Šios kolonijos darbuoto- = 
jai smarkiai rengiasi prie pa- = 
rapijos pikniko, kuris įvyks = 

parke, rugpiučio 2 =
dienų.

Šv. Onos draugija pasižadė- E

mo susirinkimų, kuriame pri-

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

i sidarbuoti.

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 I 
sau patinkamų knygų. To-į 
kiems čia norime nurodyti i 
vienų knygų, kuria niekas ne Į 
apsivils, ypač tie, kurie mėg-! 
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
rūginame įsigyti knygų var
du

Šiame vaizdelyje matote Šv. Onos su 
Šv. Panele Marija stovylą grotos postu- 
mente, “Nazareto Koplyčių” kaip ji atro
do Aušros Vartų bažnyčioje 2323 W. 23rd 
Place, Cliicago, Illinois. Iš po stovylos 
žemyn teka tyras vandenėlis, tai ženklas 
nuolatinių malonių Šv. Onos užtarimu tei
kiamųjų pamaldiems žmonėms. Iš dešnės 
pusės randasi kujokai. Pirmiaus jais nau
dojosi viena dievota Aušros Vartų pava
pi jete, (Paulina Šlickienė) kuri Šv. Onos 
pagelbos prašydama atgavo kojoms svei
katų ir čia paliko kujokus kaipo dėkos žen 
klus. Belaukiant Šv. Onos šventės 26 lie
pos, Aušros Vartų bažnyčioje per devy
nias dienas 17 liepos pradedant vyksta iš
kilmingos novenos pamaldos: šiokiomis 
dienomis: rytais prie Šv. Onos vativa lai
koma 6 valandų ir vakarais valandų 7:30 
Šv. Onos garbei sakoma pamokslas, lita
nija ir duodamas Šv. Sakramentu palai
minimas; pripuolančiame novenos laiku 
sekmadienyje — šios visos pamaldos at
liekamos ryte valandų 7:30. Negalintieji, 
dalyvauti šiose pamaldose visuomet gali 
gauti Aušros Vartų bažnyčioje tam tikras 
dvasinės Vyriausybės patvirtintas Šv. O- 
nos Novenos knygeles, kurių pagelba vi
sur ir visuomet gali sau privačiai laikyti 
Šv. Onos Novena ir užsisakyti savo inten
cija prie Šv. Onos Votivą.

X Dievo Apveizdos bažny- E 
čioje kas penktadienį vakarais E 
įvyksta pamaldos prie Šv. Tė- E 
rėsės. Pamokslėlius sako gerb. S 
kun. Pr. Vaitukaitis. Nors va- E 
saros šiltas oras, bet žmonių E 
pamaldose skaitlingai daly- E

' vau ja. E
X Liepos 12 d. parapijos ' = 

bažnyčioje Moterystės Sakra- Į E 
mento ryšiu kun. Pr. Vaitu- i 
kaitis surišo Benediktų Pet- į susirinkimų 
raitį su Marijona Miklušaite. daug narių. 
Linkime jaunai porelei laimės 
naujame luome. .

Raporteris.

atsilankyti.
Atstovės išrinktos į 

' Seimų (Rugpiučio 3, 
į5 dd., Cleveland, O.) p. J. Če
pulienė, pirm. 21 kuopos ir dl- 
Įdelė veikėja, kuri visados dar- 

S buojas, kad kuopa gražiai gy- 
E vuotų. Antra — p. L. Raškaus 
S kienė buvusi pirm. ir veikėja. 

Panelė M. Mauriutė, narė 21
kuopos susituokė su p. Šatunu 
liepos 8 dienų. Buvo darbšti 
mergaitė, visados darbavosi 

S' parapijos ir draugijų reika
lams. Kuopa linki p. M. Šatu- 
nienei laimės ir Dievo palai- 

| mos visuose reikaluose. Taipgi 
tikimės, kad ji nepaliaus ir 
toliau su mumis darbuotis.

Onyte.

M. S. 
4 ir

DEMOKRATŲ IŠVAŽIAVI
MAS.

Artinasi šv. Onos šventė. 
Ta šventė pripuola liepos 26 
d.

Tūkstančiai Amerikos lietu
vių — vyrų, motenj ir ber
naičių ir mergaičių rūpinsis 
pagarbinti Marijos mot. Tų 
šventų troškimų pagarbinti 
'Šventųjų Onų pagelbės jums 
Tė vai Marijonai, išleidę tam 
tikrų knygelę vardu Šv. Onos 
Gyvenimas.

Knygelės pradžioje aprašy
ta Šventosios Onos Gyveni
mas, o toliau seka Devynių 
Dienų Novena. Tai-gi labai tin 
karna ir visiems šiuo tarpu rei 
kalinga knygelė. Įsigykite jų. 
Kaina tik 15c. Iš toliau užsi
sakantieji mokestį gali atsiųs
ti pašto ženkleliais ir už- pri- 
' siuntimų mokėti nereikės. Lau 
ikiame užsakymų. Rašykit 
Draugas Pub. Co. 2334 So. 
Oaklev avė., Chicago, III.

Birželio 16 d. naktį nežino
mi piktadariai įsilaužę per la
ngų į Pajevonio žemės ūkio 
kooperatyvų “Skalsų”, išvogė 
įvairių prekių 410 litų sumai 
ir 70 litų grynais piidgais.

“R.”

MARIJAMPOLĖ TAISOSI 
KANALIZACIIA IR VAN-

• DENT1EKJ

Marijampolės miestas įsigei
dė turėti kanalizacijų ir van
dentiekį, bet neturėjo pinigų. 
Dabar šiam tikslui gavo iš tau- 
pomųjų valstybės kasų 22,000 
litų paskolų. “R.”

VARGONININKAS.

Ieško vietos. .Jei kuriam išI
gerb. klebonų reikalingas, mel 
džiu kreiptis į Draugų.

Litliuanian American Demo- 
eratie Club rengia didelį išva- 

_ J žiavimų ateinantį sekmadienį 
= į liepos 19 d. Cullerton’s Place 
sį— Archer & Keane avės 
E | Westsidiečiai į tų piknikų ke
is, liaus trokais, kurie išeis 10 
E | vai. ryte nuo Mike Wallace 
5 barbernės, 2351 So. Oakley 
E avė. Reikia atsiminti, kad to
šį je barberaėje sekmadienio ry- 
E te, susirinkus važiuoti į pik- 
= nikų, nebus laiko nusiskusti 
5 arba apsikirpti. Todėl į minė- 
= tų barbernę reikia atsilanky- 
5 ti šeštadieny ir kas reikia pa-
= daryti.

f ŽINIĮJ-Ž1NELĖS
= X Dr. S. Zmuidzinas grįžo 
E iš užsienio studijavęs aukštus 
E medicinos mokslus. Dr. Zmui- 
S džinas neužilgo mano atida- 
E ryti ofisų. Gero pasisekimo.

PRANEŠIMAI
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ŽUVO 9 MAGOMETONAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malku PO 

H .50 už vežimą.
Yards 5055

SERINAGUR, Kašmir, In
dija, liepos 14. — Magometo- 
nų minia puolė kalėjimų tiks
lu paliuosuoti vienų savo na
rį. 9 magometonai žuvo ir da
ug sužeista.

Rendon geras kambarys, su 
visais patogumais, tinka vie
nam ar dviem vaikinam arba 
merginom arba ženotai porai, 

i Yra ir telefonas, 1 floras 6940 
So. Maplewood Avė.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GRF.EN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

R. ANDREL1UNAS
(Marąuetre Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų ir t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

3650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais įtai
symais. sport Royal tekiniais Ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Longr Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 8408

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.

Humboldt Park Lietuvių 
Pol. Kliubo pusmetinis susi- 

bus ketvirtadieny, 
choristų-čių yra šios draugijos Liepos 16 d. Almiras Simmons 
nariai ir, be abejo, visi važiuos svetainėj, 1640 N. Hancock 
į draugijos išvažiavimų, kad St., 7:30 vai. vak. Visi nariai

atsilankė gana ir kaip nors išvengti dviejų
išvaž avimų, nes didesnė pusė rinkimas ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Apsvarsčius draugijos bėga- 
i’nuosiuos reikalus, buvo rapor 
tas iš draugijos išvažiavimo, 
kuris įvyksta 26 d. liepos, Jef- 

jfersono miškuose.
____  Į Kadangi draugija dabar

Marųuette Park. — Naktį i&'Pikniko nedaro, tai šis išva- 
pirmadienio į antradienį va- žiavimas bu» viet°Je Pikniko

, VAGYS LIETUVIŲ BAŽNY 
i ČIOJ.

išvengus pabaudos, 
k it.

fSinonia,

Pagalvo- dalyvaukit.
kalas.

Yra svarbus rei-

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

visi nariai būsime 
tame išvažiavime. Bet kvie
čiami atvažiuoti ir visi nortb- 
itidiečiai. Juk nėr malonesnio

A. Whlskis, rašt.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortua 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

ciliai buvo išdaužė i lietuviu Nariai nedalyvaus, turės užsi- “ °j giliai buvo jsilauzę į lietuvių dalvko, kaip pakvėpuoti tyru
s.' bažnyčią. Tečiau vagiliams, ne- n oketl 50c*’ ° ku e . 1 ly Visu lauksime

.............................. . . — v.«»na tn <rn k tam kn mins oru- įaUKSJHit.'pavyko ineiti be trenksmo. Va vaus’ kitam kainuos
giliai išmušę langų, įsmuko į lik 14c.
vidų. Bet stiklo suskambėjimų Komisija yra veikli, todėl 
išgirdo klebonas kun. Baltu- darbud5a8i išvaž-avimų kuo 
tis ir patelefonavo policijai. 11018 paįvairinti. Draugijoje

gadynės prieš pat Išganyto-;Vagiliai, vienok, pajuto, kad >'ra susispietę geriausi 
jui ateisiant ir paskui viso jiems spendžiami spęstai ir Side dainininkai ir 

. (draugija ir vadinasi

FALL BUS PAIMTAS 
KALEJIMAN

Telef. Repubilc <398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnasniausloa

2452 WEST 69th STREET

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

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

laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj. t
Darome {galiojimus ir visus! 

legallškus dokumentus pirkime’ 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiamo nuo ugntea 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

WASHINGTON, liepos 15. 
— Buvusis vidujinių reikalų

------------------- sekretorius A. B. Fall, kurs
IŠ SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN - už papirkimų ėmimą nubaus- 

KIMO. tas vieneriems metams kalė-
------------ jimu ir 100,000 dol. bauda,

Town of Lake. — Moterų artimiausiomis dienomis bus 
Sąjungos 21 kuopos susirinki- paimtas kalėjiman New Me- 
mas įvyko Liepos 5 dieną. Na- xico valstybėje.
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Ė Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. 5
š 15 metų nei vienas centas nežuvo . |
Į Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. Įę

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame = 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

Koresp.

Phone Virrlnla 2068

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Nortb 
lošėjai 

drama-! 
po šv.

Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje. KĄ CICILIEČIAI VEIKIA? A’ieilijos globa), todėl ir komi-

pabėgo.
, tiška dainos draugija

visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki

sija raportuoja, kad ji padn-

Aapos Telef. 

Hemlock 2887

Namų Telef. 

Repubilc 5882

North Side. — Noriu čia pa- rys išva-žiavimų skirtingą nuo 
rašyti, ką veikia musų didžiu- kiti}. Sako, reikalui prisėjus, 

galo su dideliu pasigrožėjimu!lė Nortb Side draugija, t. y. gulėsime pastatyti misterijų 
ir dvasiška nauda, skaitysite i Sv. Cicilijos draugija. po atviru dangum. Aš manau,
ją daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. Cū.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

Minimos draugijos susirin- kad komisija lengvai gab tą 
kimas buvo 7 d. Liepos, para- padaryti.
pijos svetainėj. Nors oras da Be to, teko nugirsti, kad tą 
kartiniu laiku yra labai šiltas, pačią dieną par. choro komi- 
ir niekas nenori į svetaines ei- «>.';» os.ro išvažiavmą. Todėl 
ti, bet, kadangi ši draugija pabarčiau chorui laikytis visų 
yra skaitlinga nariais, tai ir Nortb Side draug'ję tvarkos

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois |
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JOHN YERKES
Plumblnt A Heatlnc Lletuvts 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAOZDA8, Rav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą Į na>nus Ir 
dirbtuvės.
912* 8. Hatstcd 8t. 2 AngMs
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