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Vokietijos Kanclieris Bruening Paryžiuje
ŠIANDIE PARYŽIUJE KONFERENCIJA; 

VOKIETIJALAUKIAPASKOLOS
Ungaru Lakūnu Budapešte

TEXASE ŽUVO 3 KARININKAI IR 1 
KADETAS SUSIDAUŽUS ORLAIVIAM

VOKIETIJA GAUSIANTI 
DIDELĘ PASKOLĄ

VOKIETIJA KOVOJA 
UŽ BŪVI

NEW YORK, liepos 17. — 
Anot privatinių žinių iš Pa
ryžiaus, New Yorko bankinin
kai pasirengę prisidėti suda
ryti paskolą Vokietijai. Pas
kola būsianti 500 milionų do
lerių.

MOKINA KALBĖTI PAPŪGAS

šis žmogus P. Jensen yra paukščių treniruotojas. Jis 
atvaizduojamas Luna parko paukštyne, Los Angeles, Cal., 
bemokinąs kalbėti papūgas, šios “pamokos” įvyksta du- 
kart dienoje.,,

CHICAGOJE

REIKALAUJA PATIKRINTI 
AUTOMOBILIUS

Chicago majoras Cermak a- 
tsiliepė į visus automobilių 

savininkus, kad jie duoti} pa
tikrinti savo mašinas, kad ne
būtų pavojaus jomis važinėti.

Patikrinimui yra paskirtos 
gatvės. Apie tai galima suži
noti iš policijos.

SUIMTA DEVYNI

PASIDUODA JTIKRINAMA 
FRANCIJA

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Vokietijoj finansinis persilau
žimas bus pašalintas tarptau
tine paskola, kurios priešaky 
yra Francija.

Francija išsižada iš Vokie
tijos reikalauti politinių gara
ntijų. Tokios garantijos būtų 
lygios Vokietijos smaugimui. 
Francija tikisi, kad tais daly
kais susipras pati Vokietija.

Francija sutiko pasiduoti, 
kada Amerika ir Britanija jų 
įtikino, jog jos nusistatymas 
labai skaudžiai gali atsiliepti 
į jų pačių. Kų Francija gali 
gauti puolus Vokietijos fina
nsams? Pakilti karan?

Vokietijai paskolos klausi
mu šiandie Čia įvyksta konfe
rencija Atvyksta Vokietijos 

kanclieris su užsienių sekreto
riumi. Dalyvaus J. Am. Val
stybių sekr. Stimson ir Bri
tanijos užs. sekr. Henderson.

BERLYNAS, liepos 16. — 
Vokietijos ministerių kabine
tas išsprendė imtis kraštuti- 
niausių priemonių gelbėti val
stybę nuo kito finansinio ban- 
krutijimo. Piraųts įvyko po

r karo, kada galybės poperinių 
markių neteko nei mažiausios 
vertės.

Kabinetas leido šiandie ati
daryti bankas ir parūpino cir
kuliacijai daugiau poperinių 
markių. Visos bankos yra vy
riausybės kontrolėje. Uždrau
sta joms be svarbių priežas-

MUSSOLINI DAR DAU
GIAU SAVE PAŽEMINA

IŠAIŠKINTAS MOTERIŠ
KES ŠEŠĖLIS ANT 

SIENOS

SUŠAUKIAMA UŽSIENIŲ 
MINISTERIŲ KONFE

RENCIJA

LONDONAS, liepos 16. — 
Britanijos vyriausybė ant grei 
tųjų sušaukia visų didžiųjų 
valstybių užsienių ministerių 
konferencijų, kuri prasidės pi
rmadienį. Bus svarstomas fi
nansinis persilaužimas Euro
poje.

Rytoj čia prasideda tų pa
čių valstybių ekspertų konfe
rencija karo skolų “moratori
umo” klausimu.

PRIEŠ PENSIJŲ MA
ŽINIMĄ

BRIUSELIS, Belgija, lie
pos 16. — Apie 10,000 belgų 
karo veteranų numaršavo prie
šais parlamento rūmus pro
testuoti prieš pensijų mažini
mų. Veteranus išsklaidė poli
cija.

VATIKANO MIESTAS, lie 
pos 16. — Vatikano laikraštis 
“Osservatore Romano” rašo, 
kad fašistų partijos direkto-

čių išmokėti žmonėms įdėlius Į rių, kurių priešaky yra minis- 
(depozitus), taipat uždrausta!teris pirmininkas Mussolini, 
išduoti svetimų valstybių pi- susirinkime paskelbtas pareiš-
nigus. Uždraustas šių pasta
rųjų pinigų išvežimas iš Vo
kietijos.

Markių kiekybė padidinama 
sumažinus joms aukso paden
gimų. Spausdinama tad šim
tai milionų naujų markių. Šie 
pinigai nenustoja savo vertės. 
Jie reikalingi pramonei, ypač 
apmokėti darbininkus ir val
stybės tarnautojus.

Kada Vokietijų spaudė per
silaužimas, komunistai laikėsi 
ramiai — jie laukė visos tva
rkos griuvimo. Bet kada pa-

kimas nepadarė jokio Įspūdžio 
Į Šventąjį Sostų.

Policija ir laikraščių repor
teriai išaiškino ant mūro sie
nos, 1105 So. Ashland avė., 
apsireiškusį neva moteriškės 
su kūdikiu aut - rankų šešėlį. 
Tas šešėlis tik naktimis buvo 
matomas ir tik šviečiant gat
vių žiburiams. Per dvi nakti

Tai dėlto, kad Mussolini Įtas atvaizdas sutraukė skait- 
kaip seniau, taip dabar pra- ^n£as žingeidžiųjų minias.
silenkia su tais klausimais, į 
kuriuos atsakyti reikalavo Šve
ntasis Sostas.

Pagaliau užpraeitų naktį iš
aiškinta. Šešėlis paėjo iš mie
gamojo kambario lango na- 

Fašistų direktoriai neįrodo, į muose’ ^^3 So. Ashland avė. 
kad Katalikų Veikimas mal-{šešėlis a"1 sienos atsimušė 
šytusi politikoje. Taipat ne-;nuo lanS° karbinių, į kuriuos
liečia Šventojo Tėvo pastaro
joj enciklikoj padėtų faktų.

švietė gatvės žiburys. Jis ma 
tomas buvo tik nuleidus žemyn

Chicagoj Ir Toliaus Laikysis 

Nepaprasti Karščiai
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandie daugiausia 
saulėta ir šilta.

i Ir vakar Chicagoj pergyve- 
j nti nepaprasti karščiai. Oro 
.biuras- nepramato iš niekur 
pagelbos. Matyt, ir šiandie dar 
daug žmonių nukentės nuo 
žnybančių saulės spindulių.

Policija puolė pagyvenimų 
namuose, 2854 W. Madison 
gat. Suimta 8 vyrai ir 1 mote
riškė. Vienas vyras pabėgo iš
šokęs per langų.

Pagyvenime rasta 6 revol
veriai ir kitų plėšikams rei
kalingų daiktų.

NUŽUDYTA 2 VYRU

Forest Parko saliūne vakar 
nužudyta du vyru. Barney 
McCone, vienos uųįjos “biz
nio” agentas, ir jo sargas H. 
Diehm.

SUSIMYLĖJO TEISĖJAS

Teisėjas David, kurs anų 
dienų Mrs. J. Urbek nubaudė 
6 mėnesiais kalėjimo už teis
mo paniekų, vakar jų paliuo- 
savo iš kalėjimo.

KRAUTUVĖJE GAISRAS

Karščiai spaudžia ir kitas 
valstybes, kaip tai South Da- 
kotų, Minnesotų, Missouri, Ir. 
kitur. Kai-kur šiluma iškilusi 
ligi 115 laipsnių.

Kiek vėliau iš oro biuro 
1 pranešta, kad, rasi, rytoj bus 
sulaukta lietaus. Bet apie tai 
reikia abejoti.

Liūdni Įvykiai Per Šiaulių 

Eucharistinį Kongresų

matė, kad vyriausybė rado į manymais. Tuo būdu Musso- 
priemonių gelbėtis, visoj šaly lini pats save vis daugiau že- 
komunistai ėmė kelti riaušes.
Įvairiose šalies dalyse vakar 
daug komunistų nukauta, da
ug jų sužeista ir areštuota.

Savo ražu Vokietija tikisi 
sulaukti pagelbos iš užsienio.1 , MANILA, Filipinų Salos, 
Britanijos ir Amerikos spau- ^eP°8 ~ Atidaryti salų
džiama Francija ima nusileis- istaty™^ leidimo rūmai. Gu-

Tik paprastai mėgina dar dau- lan£Q uždangų. Iškėlus užden
giau įžeisti Šventąjį Sostų ne-l^ žešėlis išnykdavo. 
kultūringais_žodžiais ir prasi-Kaip tik tas išaiškinta, su

tirpo žingeidžiųjų minios.

Gaisras kilo keturių aukštų 
bute, 919 W. Randolph gat,1 
kur daugmenomis parduodami 
valgomieji produktai. Atlikta 
apie 150,000 dolerių nuostolių.

mina.

TURI UŽMIRŠTI PO
LITIKĄ

AREŠTUOTAS LENKAS 
KARININKAS

IŠMOKĖTA DALIS

ti. Vakar pranešta, kad ji su
tiks duoti paskolų. Šiandie Pa
ryžiuje šiuomi reikalu eina pa
sitarimai.

bernatorius Davis pranešime 
pažymėjo, kad atstovai ko
kiam laikui turi užmiršti po
litikų ir užsiimti ekonominiais 
klausimais.

VARŠAVA, liepos 16. — 
Areštuotas Lenkijos generali
nio štabo narys maj. Demkov- 
ski. Kaltinamas už šnipinėji
mų svetimos valstybės naudai.

Cook apskrities tarnautoja
ms ir darbininkams vakar iš
mokėta užtrauktų algų dalis.

MAUDIMOSI PAKRAŠTY 
RIAUŠES

LAIMINGAI BAIGĖ 
KELIONĘ FRANCIJA SU MASKVA 

ATNAUJINA PREKYBĄ

ŽUVO 3 KARININKAI IR 
KADETAS

BUKAREŠTAS, Ungarija, 
liepos 17. — Vakar čia laimin
gai atskrido iš Amerikos per 
Atlantikų buvusiu Ungarijos 
karininku Endres ir Magyar. 
Suruoštas jiedviem nepapras
tas priėmimas.

PARYŽIUS, Uepos 16. — 
Francija su Maskva padarė 
naujų prekybos sutartį. Preky
ba atnaujinama Maskva yra 
laimėjusi geresnes sųlygas.

SAN ANTONIO, Tex. lie
pos 17. — Čia aukštai ore su
sikūlė du kariuomenės orlai
viu. Abu nukrito. Žuvo 3 kari
ninkai lakūnai ir 1 kadetas 
lakūnas.

CILI RESPUBLIKOJ PA
SKELBTA “MORA

TORIUMAS”

Maudimosi ežero pakrašty 
ties Oak g. vakare iškilo riau
šės, kada parkų policmonas 
prikibo prie vieno neatatinka- 
mai apsitaisiusio vyro. Kiti 
puolės prieš policmonų. Atvy
ko daugiau policijos. Ne vie
nas paragavo lazdų.

Policija sako, kad šiame pa
krašty per vasarų bomeliai da
ro daug policijai nesmagumų. 
Jie bus kovojami be atodairos.

TAM1AQUA, Pa., liepos 16. 
— Nuo nuodingojo alkoholio 
čia mirė 6 žmonės. Vienas pa
vojingai serga.

PAGROBĖ 20,000 DOLERIŲ

STAPLES, Minn., liepos 16. 
— Penki plėšikai 15 vietos 
First National bankos pagro
bė apie 20,000 dolerių.

SANTIAGO, Čili, liepos 16. 
— Vyriausybė paskelbė dali
nį finansams “moratoriumų.” 
Sulaikyti užeieniamg skolų iš
mokėjimai.

Madison ir Clybourn gatvių 
karai susidaužė. Sužeista ke
letas asmenų.

Chicagoj ėmė veikti 40 pro- 
hibicijos agentų daugiau.

Antrųjų Šiaulių Eucharisti
nio kongreso dienų per Tėvo 
kun. Andziulio pamokslų kaž
kas šventoriuje (kai kas tvir
tina, kad taip rėkė iš kelių 
vietų) suriko, kad griūvąs ba
žnyčios bokštas ir iš aeropla
nų mėto bombas. O tuo tarpu 
viršuje bažnyčios bokšto grei
tai slinko debesys, ir į bokštų 
žiūrint darėsi vaizdas lyg bo
kštas griūtų. Žmonės nieko ne
galvodami neapsakomu smar
kumu pradėjo veržtis laukan 
per šventoriaus duris ir tvo
rų. Bebėgdami, žinoma, dau
gelį žmonių suspaudė, kitus 
parmušė žemėn ir kojomis su
trypė. Tokiu būdu nulaužė 
kam kojų, kam rankų, įlaužė 
šonkaulį arba labai kojomis 
sutrempė. Iš viso sunkiai su
žeista 19 asmenų, kurie nuga
benti į ligoninę. Kiti mažai su
žeistieji, žinoma, į ligoninę ne
pateko. Koks skaičius žmonių 
buvo lengvai sužeista (nosis 
pramušta, įdrėksta ir pan.) 
nepavyko nustatyti. Taip pat, 
daugelis žmonių per tų dide
lę spūstį susidraskė drabužius, 
batus, pametė daiktus ir turė
jo kitokių nuostolių.

Kas keista, kad per šį žmo
nių sąmyšį Šiaulių elektros 
stotis nustojo duoti elektrų, 
užgesino -bažnyčioje šviesų ir 
nustojo veikę garsiakalbiai.

Tas dar padidino žmonių 
panikų.

Tiriant šios nelaimės prie
žastis, pasirodė visokių spė
liojimų. Kai kas tvirtina, kad 
tai buvo piktos valios žmonių 
su tikslu sąmoningai pakenkti 
gražiai kongreso eigai. Tam 
pasinaudota padavimu, kuris 
prieš kongresų buvo kai kieno 
ypatingai skleidžiamas, kad 
Šiaulių šv. Petro ir Povilo ba
žnyčia, susirinkus tam tikram 
skaičiui žmonių sugriūsianti.

Sunkiau sužeisti buvo šie 
asmenys; E. Karalaiskienė, Z. 
Balanienė, P. Budraitis, E. 
Nevetomskaifcė, J. Nukas, O.

Juozapaitienė, St. Juozapaitis, 
O. Norgelienė, O. Steponai
tienė, A. Valiulienė, V. Jurgai
tienė, St. Mockus, St. Babrau- 
skas, St. Vaičiūnienė, M. Gai- 
galytė ir M. Balaklenė. Birže
lio 29 dienai ligoninėje iš jų 
visų pasiliko tik P. Budraitis 
iš Šiaulių ir Šaukėnų urėdi
jos eigulys Babrauskas.

Įvykio vietoje tirti birželio 
29 <£ buvo nuskridęs lėktuvu 
kriminalinės policijos II sky
riaus viršininkas p. Budrevi- 
čius iš Kauno.

Paskutinę kongreso dienų 
vėl įvyko nemalonus dalykas. 
Tų valandų, kada turėjo pra
sidėti procesija, gaisrininkų si
rena pradėjo kelti netoli baž
nyčios tokį didelį aliarmų, kad 
nebegalima buvo ir girdėti pa
skaitos, kurių skaitė Tėvas Kl- 
pas.

Gaisras buvęs taip menkas 
ir visas triukšmas keistai su
puolė su procesijai skirta va
landa. Bet procesija jau buvo 
įvykusi, nes buvo pakeista ko
ngreso darbų tvarka ir proce
sija buvo atkelta anksčiau.

i “M. į.”

P. VOLDEMARAS NORI 
PALIKTI PLATELIUS

P. Voldemaro ištrėmimo lai
kas baigiasi liepos 24 d. Tai
gi Voldemaras norįs tų dienų 
būtinai išsikelti iš Platelių į 
Kaunu. Jis dabar daugiausia 
rūpinusis savo byla kariuome
nės teisme.

, P. Voldemarienė išvyksta 
Prancūzijon, iš kur grįšianti 
tik rudenį. “R.”

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų 

Babrauskienė, Urbonaitė, Pr, Šveicarijos 100 fr.

3.92
5.23

13.91
19.2Z
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DIENOS KLAUSIMAI
JUBILIEJINIS FEDERACIJOS 

KONGRESAS.

Jau paskelbta, kad Amerikos Lietuvių B. 
K. Federacijos kongresas šiemet įvyks rug
piučio 24, 25 ir 26 dienomis, šv. Petro para
pijoj, So. Boston, Mass. Šis kongresas bus ju
biliejinis, nes Federacija sukurta 1906 me
tais, tat šiemet pripuola 25 metų jos gyva
vimo sukaktuvės.

Šių metų kongresų organizuojant, pro- 
grame numatoma šie svarbūs dalykai;

1. Federacijos jubiliejaus paminėjimas.

2. Enciklikos “Rerum Novanun” sukak
tuvių prisiminimas su atatinkamomis paskai
tomis; nutarimai populiarizuoti naujos enci
klikos “Quadragesimo Anno.”

3. Lietuvių Bernaičių Kolegijos reika
lai.

4. Naujo Federacijos konstitucijos pro
jekto svarstymas ir visa eilė kitų svarbių 
reikalų.

z t 1
Kaip matome, kongresas visais atžvil

giais bus svarbus. Jame bus svarstoma pa
tys aktualiausieji mūsų visuomenės reikalai. 
Del to svarbu, kad šių metų Federacijos 
kongresas ypatingai būtų skaitlingas, kad ja
me būtų atstovaujami visi didieji Amerikos 
lietuvių centrai, visos centralinės mūsų or
ganizacijos. Reikia atsiminti, jog tarp kitų 
svarbių dalykų bus svarstoma naujasis Fede
racijos konstitucijos projektas, kuris privalo 
rūpėti visiems mūsų kunigams, visiems or
ganizacijų ir visuomenės vadams. Mes norė
tumėme, kad šiuo Federacijos kongresu su
sirūpintų ne vien Bostono, Brooklyno ir Chi- 
cagos apylinkių katalikų visuomenės vadai, 
bet taip pat Wilkes Barre — Scrantono, Pit- 
tsburgo, Clevelando, Detroito ir kitų lietuvių 
centrų.

3. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.

ANTROJI DALIS.

(Tą«a)
Dabar Ščučevas, jau vėl tarnauja toj 

pačioj Tarnyboj, kaip ir anksčiau tebetik
rina jis pasus ir pasirenka sau ir savo 
viršininkams gražių keleivių moteriškių...

O tokių Ščučevų sovietų Rusijoje y- 
ra daug. Tai tikri slogučiai, ir tie slogu
čiai egsistuoja laisvoje sovietų irspttbli- 
koje, kame vietoj moterystės — paleistu
vavimas, kame kiekvienas pilietis turi tei- 
hį persiskirti su savo gyvenimo draiige ir 
vėl iš naujo vesti kitų ir tai tiek kartų, 
kiek tik jis nori, net ir per vienų die
nų Perriskirti nereikia beveik jokių for
malumų, tereikia.tik užsiregistruoti vietos 
taryboje, ir dalykas baigtas. Pakanka pa
reikšti tik norų persiskirti, net neatriklau- 
aiant antrosios pusės, ir persiskyrimas 
duodamas. Jei antrosios persiskyrimu su
interesuotosios pusės adresas žinomas, tai 
jai pranešama apie jau įvykusį persiskyri

Kiekvienam susipratusiam lietuviui ka
talikui turi būti aišku, kad mums, Amerikos 
lietuviams būtinai yra reikalinga tokia orga
nizacija, kuri mus visus vienytų, vestų ka
talikų akcijų, suvienodintų mūsų veikimų, at
stovautų Amerikos lietuvius katalikus spaudo 
je ir viešame veikime ir tt.

Cliicagos, Bostono ir Brooklyno apylinkių 
organizuotieji lietuviai katalikai pilnai įsiti
kino, kad be tokios centralinės, vienijančios 
organizacijos, kokia yra A. L. R. K. Federa
cija, negalima apsieiti. Del to jie Federacijų 
palaiko, jos autoritetų gerbia ir jos direktyvų 
klauso.

Mums labai būtų įdomu žinoti, kokiais 
motyvais vaduojantis kiti lietuvių centrai A-

KAIP PASIEKUS, KAD ANTI-REUGIŠKIEJI LAIK
RAŠČIAI NEPULTI! KATALIKU BAŽNYČIOS 

IR JOS TIKINČIŲJŲ.
T?‘vų .Jėzuitų Texas valsty- apsilaižydami rįja ironiškai 

bėję leidžiamas liaudžiai ski- absurdiškus šmeižtas. Tarpe 
riamas ispanų kalboje savai t- katalikų irgi atsiranda užten- 
raštis “Revista C'atoliea” sa- kainai kvailių, kurie, iš žingei-
vo rugpiučio mėn. 5 ir 12 die
noje išėjusiųjų egzempliorių 
editorialuose paduodu neku-

dumo arba kitų lygiai peikti
nų priežasčių, perka tokius lai 
kraščius arba juos užsiprenu-

rias priežastis, kodėl anti-reli-įmeruoja, kad pamačius kų jie 
giškieji laikraščiai atakuoja prieš Bažnyčių rašo ir, kad 
katalikus ir keletu būdų. kaip tuomi lig kad pateisinus savo

z
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Cyrus Gate, turtingas Pacifiko pakraščių medžio pirklys,
merikoje aktyviai nebeprisideda prie Federa-1-i puolimus pasekmingai su- niekuoini nerekomenduotinų : pasidaręs iš vieno sienojams tokį. automobilių — trokų žada 
cijos veikimo? Nejaugi jiems jau nebereika- silpninti ir visai sustabdyti, viešų ar privatiškų gyveni- padaryti tripų per visas J. A. Valstybės.

linga lietuvių katalikų vienybė? Nejaugi 
jiems visai neberūpi katalikiškoji ir lietuviš
koji akcija?

Būtų gera, kad tų centrų vadai dar prieš 
kongresų spaudoje į šiuos klausinius atsaky
tų, arba į patį kongresų atvykę savo pastabas 
Federacijai padalytų. Jei to nepadarys, gali
ma bus suprasti, kati ten nesidedama prie ben 
dro katalikų veikimo ne dėl to, kad Federa
cija ir jos nuostatai vienam ar kitam nepatin
ka, o dėl to kad nebenorima dirbti, pasišvęs
ti. Mes pasitikime, kad nėra taip jau blogai. 
Būta tik nesusipratimų, kuriuos Federacijos 
jubiliejinin kongresan suvažiavę privalome 
pašalinti ir Federacijos veikimų atgaivinti vi
sose Amerikos lietuvių kolonijose.

Tat, žinodami Federacijos tikslus, jos kon 
greso svarbumų, ruoškimės, svarstykime, ieš
kokime galimybių, kad jubiliejinį kongresų 
suorganizavus skaitlingų, kad jame būtų at
stovaujama visa Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė.

Dažnai rašo minėtas laik- »ių. Kiti vėl nepilnai supras-
liami tokių laikraščių leidėju iriais komentarais. Vienus re- pijų klebonus kurie ateinantį 
planus daug prisideda prie jų daktorius ypatingai atidarė sekmadienį sekančiai prabylo 

sų šalių, kaip iš Jungtinių išplatinimo raštu atsakydami, savo laikraščio skiltis viso , į savo klausytojus; “Musų 
Valstybių, taip ir iš kitur, ku-JŲ puolimus, sukeldami gin-'kietus šmeižtams prieš šventų!mieste yra tūlas laikraštis, 

rie atvirai arba klastingai puo [čus tuomi užįdomaudami į Bažnyčių, norėdamas tuoini ji kuris pu- : G -) Ganytojam- 
la Bažnyčių ^jr katalikus, ir i publikų, kas galutinai nueina įišpublikuoti ir padidinti jo
juos juodina kartais besarma- ,i priešininkų pinigiškai naudai?į cirkuliacijų. Bet dalykas Idi
liškai viešai, kartais gudriai; Aišku, mes katalikai nega-jg'čsi kitaip, nekaip tas įedak- 
ir paslaptingai. Tam tikslui i,ilue leisti, kati kas šmeižtų iritorius laukė.

raštis, papuola mūsų rankos- 
na įvairūs periodikalai iš vi

jie pasinaudoja arba klaidin
gomis žiniomis arba net ir fak 
tais kuriuos sulig sau patinka-

juodintų mūsų Bažnyčių ir j TVasbingtone egzistavo n 
kad kas tų darydamas nuo teidar tebeegzistuoja organizaei- 
sybės atsitolintų ir nenubaus-!ja vadinama Trutli Societv —

mu būdu aiškina ir taip per- išliktų. Mes privalome ko-Į Teisybės Draugija kuri kaip
dirbtus savo skaitytojams pa
duoda, kati juose sukėlus Baž
nyčiai kenksmingų dėmesį ir 
tiesai priešingų nuomonę. Taip 
aktualiai atsitinka su katali- 
kais^ir Bažnyčia Italijoj, Is-

PASTABĖLĖS.

seseris. Jo varau . c .ai, .amu. 
'Tas sp^usdinys talpina raštus 
prieš nekaltybę gerųjų seserų. 
Mes nežinome kokios rūšies 
katalikai jus esate ir koks yra 
jūsų su.-idouičji.i:?.;, be. n.ūsų 
dalykas yra nenustoti giaki. 
visomis priemonėmis įžeidi-

voti ir pasiekti to, kad priešai'tik ir yra tam tikslui įsteigta,:1UUS mūsų šventai motinai Baž 
gerbtų Bažnyčių ir mus. Ko-j kad veikus tokiuose ir pana-inyciai daromus. Nežinome kų 

k i as priemones pavartojus kad šiuose atsitikimuose. Ši orga-įjūs darysite šiame atsitikime,
bet mes išmesime iš mūsų na
mų kiekvienų laikraštį ir spau 
dinį kuris kokiu nors būdu 
kenkia, mūsų šventam tikėji-

talikai ir kuris, kaip žinome, tkėjimo priešai likosi baimės:niu* ’r užgauna mūsų jaus-

pasekmingų rezultatų sušilau-mizacija paėmus Bažnyčios 
kus? Be abejo, geras būdas y-j gynimo darbų į savo raukas, 
ra tas, kurį 1913 metais pa-'taip pasekmingai jį atliko,

panijoj ir Meksikoj, ir, be a- vartojo Wasliingtono I). C. ka- kad šmeižtų skleidėjai ir ti-
bėjo, mūsų Lietuvoj ir čia pat 
Amerikoj.

Nėra abejonės, kad motyvas 
anti-katalikiškai 
šiųjų laikraščių

yra anti-katalikiškų laikraščių pripildyti, 
leidėjų pripažintas kaipo la-Į Kų gi padarė Trutli Socie-i 

nusistačiu-ibai kenksmingas jų pasipini-įty? Ar ji išėjo ginti Gero Ga! 

spausdinti ISav*n,° planaiQS- įnytojaus seserų spaudos pa-:
Faktas yra, kad vasarų 1913’galba, rašydama straipsnius 

metų viena mergaitė, norėda- į laikraščius vienuolyno apgi- 
tiktai tikybos neapykanta, ar-ima pabėgti iš Gero Ganyto- niinui ? Ne, nes šis būdas būtų 
ba įsitikinimas, kad jų pusėje jaus vienuolyno, mėgino tų dar labiau priešų laikraštį iš

muš
(Bus daugiau)

Lenkų laikraštis “Dziennik Zjednocze 
nia” labai pyksta ant Seandinavian — Ame- (Bažnyčių įžeidžiančius ir jų 
rican, Lloyd German, Swedish — American šmeižiančius raštus nėra vien 
ir United Baltic Corporation laivų linijų už
davimų finansinės paramos išleidimui “tu
ristinės” brošiūros apie Lietuvą. Esu, valia yra Visybė bet tai yra noras| padalyti nnrileiritama virve publikavęs ir jam daugiau 
tokias brošiūras leisti, tačiau nevalia jose |pasipelnyti ir padidinti tavo per langų iš antrojo aukšto.' pelno padaręs. Trutk Societv 

meluoti ir kištis į tarptautinius santykius, j Į prenumeratorių skaičių, kad
valstybių rykų nustatymų ir t. t. Toje bro- tuomi daugiau uždarbio pada 
šiuroje, esu, vedama propaganda prieš Len- irius. Nekatalikai, kurie is sa * lanatikai panaudojo sį į\vkį, jo sa\o darbų atakuodama be 
kijų, agituojama už Vilniaus atėmimų. Lenkų !vo pusės yra nusistatę priėš kad įžeidus Bažnyčių ir ske',- laikraščio editorialus, bet jo 
laikraščio redaktoriai nepatikus pastaba, kad :tikybų, grebia su godumu vis-i be šį atsitikimų savo laikraš- finansus. Tos draugijos vadai 
Vilnius esųs faktina Lietuvos sostine, tik len- kQ’ kaP P^eš jų parašyta i?iriuose, jį aprašydami ilgiau- aplankė miesto didžiųjų para-f 

kai jų laikinai užvaldė ir dėl to “pokrzytvd-
zeni Lituini musieli založyc prowizoryczna 
stolice w Kownie”. Nieks negalis uždrausti 
“upartym Litwinow” rašyti apie Vilnių, ta
čiau lenkų pasažieriai turį tų linijų, kurios 
remia prieš lenkus “melagystes”, nepamiršti.

Nelaimė atsitiko: ji nuslydo ir sekė kitų daug praktiškesnį ir 
užsimušė. Tikėjimo priešai ir pasekmingesnį takų. Ji pradė-

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vakarykščio “Draugo” nu- 
inervj, kuriame tilpo straips
nis “Ponas ar Rikis! ”'įsibrio- 
vė negeistinoji klaida; dėl vie
nos raidės pakeitimo pasidarė 
neaiškumas. Paskutinėje skil
tyje, šeštoje eilutėje iš apačio 
vietoje veiksmažodžio “apsi
gyveno”, turėjo būti atspaus
dinta atsigyveno — reikšmėje 
atgyveno savo laikų.

Šiuomi atitaisome įsibriovu-
77“’ 7 7 77 7 šių tų klaidų, kad skaitvtojaiLietuvai. Bereikalol. 7

imtu veiksmažodžio prasmę

“Vagie kepurė deg^” — salio priežodis. 
Skaudu yra ir lenkams, kada kas nors jiems

atvirai pasako, kad jie smurto keliu pagrobė 
iš Lietuvos Vilnių ir kad Vilniaus kraštas ka
da nors vėl prie Lietuvos sugrįš. Lenkai, be 
abejo, norėtų, kad ir lietuviai ir visas pa
saulis pamiršiu apie jų padarytų'smurtų ir 
kad nieks daugiau apie Vilnių nebeprisimin
tų. Bet to nebus. Lenkams akys tol bus svili
namos, kol jie neatitaisys savo smurto, kol

nesugrųžys Vilniau 
“Dziennik Ziednoczenia” redaktorius primi
nima apie Vilniaus užgrobimo aktų vadina 
“politinėmis melagystėmis”. Tai nėra jokios 
melagystės, o šventa teisybė. Yra neužgin
čijamas faktas, kad lenkai Vilnių užgrobė ir 
kad Vilnius šventai priklauso Lietuvai, o ne 
Lenkijai.

tokioje .reikšmėje, kokioje no
rėta patiekti.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI
“DRAUGE”.

mo faktų. Aš pažinau tokių asmenų, ku
rie yra persiskyrę 50, 60 kartų. Aš paži- Į 
nau tokių, kurie tuokėsi su visai artimo-.' 
mis giminėmis arini, paprasčiau sakant, 
gyveno su jomis. Homoseksualizmas so
vietų Rusijoje nebaudžiamas. Išimtį tesu
daro vienas Kaukazas. Taip pat yra ži- 
nomiSr, kad sov. Rusijoje abortas yra įsta
tymais leidžiamas. ’ x

Gauti abortams leidimų prie įstaigos 
lango sustoja ilgiausios žmonių eilės. 
Sovietų įstatymai ir čia numato privile
gijų darbininkams ir darbininkų žmo
noms, kurios pirmos priimamos; paskum 
eina sov. įstaigoj tarnautojų žmonos ir 
paskutinės — paprastos miruolės.

1925 m., sovietų valdžios remiama ir 
globojama, įsikūrė organizacija, pasiva
dinusi “šalin gėda”. Tos organizacijos 
nariai turėjo atsisakyti nuo drabužių ir 
vaikščioti nuogi. Propagandos tikslu kai- 
knrie šios ekscentriškos organizacijos na
riai buvo pasiųsti keliauti į Charkovu, 
Rostovu, Mineralinius .Sandėris ir k. A- 
dotno ir Jevos rūbuose aš juos mačiau 
Rostove. Kartų eidamas Fridriko Eugel- 
vo gatve, aš pamačiau tokį reginį: vyras 
ir moteris stovėjo visiškai nuogi prie

tramvajų sustojimo vietos, tik lengvas 
plataus raudono kaspino raištis tedengė 
tas vietas, kurias skulptorius pridengia 
vynuogių lapu. Kaspine buvo užrašyta: 
“Šalin gėda! Šalin buržuazijos prieta
ras!” Moteris rankoje turėjo krepšeli. 
Tuo metu, kada aš nustebęs į juos žiūrė
jau, susirinko minia, ir policija turėjo gin
ti tuos begėdžius nuo įniršusios minios, 
kurių daugiausia sudarė pardavėjos ir 
ponios, grįžtančios iš turgaus. Pamidorų, 
kiaušinių ir akmenų lietus pasipylė ant 
dviejų nuogųjų. Tuo metu privažiavo 
tramvajus, ir jie iškilmingai įėjo į vidų. 
Bet visi pasažirai, tuo pasipiktinę, greitai 
išlipo iš tiamva,įaus, kuris, nėbeturėdamas 
pasąžirų, nebevažiavo toliau, o šie du nuo
gieji, minios pajuokiami iv akmenų lydi
mi, turėjo eiti j)ėsč,iomis. Po valandos, ei
damas pro centralinį paštų, aš pamačiau 
įniršusių minių, kuri reikalavo išduoti 
nuoguosius, paslėptus pašto įstaigoje. Kad 
nuogieji išvengtų linčo teismo, koip. ja- 
čeika davė jiems rūbus apsivilkti ir slap
čia pro mažutes šonines dnreles išleido 
juos' laukan. Kituose miestnose jie sukė
lė irgi tokį i>at triukšmų ir paaipiktrninių. 
Sovietų valdžia, pastebėjusi, kad ši pro

paganda ne tik kad neturėjo pasisekimo, 
bet jos agentams grėsė dėl to net mirties 
pavojus, po mėnesio egzistencijos organi
zacijų likvidavo šių.

Vienas pirmųjų aprašytosios morališ
kos anarchijos padarinių — visuotinis 
krašto gyventojų sveikatos sumenkėji
mas. Veneros ligos plečiasi ir apima visų 
kraštų. Žmonės, morališkai ir fiziškai nc- 
besveiki, nebelaiko nusikaltimu užkrės
ti kitus ligomis, kuriomis jie patys serga. 
Sov. profesorius Cholcavas praneša to
kius sovietų statistikos davinius: prieš 
revoliricijų iš 100 sergančių Veneros ligo
mis tiktai teužkrėsdavo savo šeimas. 1913 
m., kada bolševikai dar tik 1 metus tebu
vo valdę kraštų, šis skaičius pašoko iki 
33. 1924 m., jx> 7 sov. režimo metų, tas 

į skaičius pašoko jau iki 63. Aiems skai- 
j čiams nereikia jokių komentarų. Neapmo- 
j kainose studentų valgyklose, kurios buvo 
i įvairių misijų užlaikomos ir kurių prie

šaky aš pats buvau, studentų venerikų 
procentas svyravo tarp 70 ir 75. Siaurės 
Kaukaze mes užregistravome ištisus aps- 
kričius pavyzdžiui, Kabardino Balkarsko, 
Karacajevo Cterkesko, čečensko ir k., ku
riuose vener, ligomis užkrėstų gyventojų

i buvo apie 80—95 procentus. Sovietų sta
tistika, aišku, suinteresuota, kad nemalo
nus skaičius būtų mažesnis ir tai pripa- 

, žįstų, kad Veneros ligomis užsikrėtusių esu
j maždaug 30 proc.

Prieš bolševikų atėjimų maliarija
siautė tik pietuose, o atėjus bolševikams, 
ji prasiplatino net iki šiaurės pakraščių. 
Dabar ji siaučia jau ir Archangelske, Ke
rne ir Soloveckų salose.

Ir sanitarijos būklė sovietų Rusijoj, 
apskritai kalbant, yra apverktina. Valdžia 
maža tesirūpinasi krašto sanitarija. Kada 
dvi misijos, matydamas, kad vien sovietų 
medicinos pagalbos nepakanka kovai su 

j epidemijomis, pasiūlė jiems įkursiančios 
neapmokamas gydyklas, tai sovietai pas
tatė sąlygų, kad jiems atiduotų didžiųjų 
dalį medikamentų, gautų iš užsienio. Be 
to, jie atsisakė duoti misijoms patalpų 
šalia savų ligoninių. Kada pirmoji misija 
(Verelio) pati rado sau reikiamų patal
pų, tai sovietai vis dėlto privertė jų lik
viduoti savo gydyklų.

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

LIETUVIAI AMERIKOJE

Gyvename vasaros vėsą. į 
Saulė kai kada taip nemiela- 
šii dingai dusina, ypač naktį, 
kad kiekvienam malonu, jei 
lik galima butų, net gyvam j 
žemę ilisti. Tokiam čėse, pama 
nius apie vikeišiną, įsivaizda
vus žalią žolę, lapotus me
džius, ežerą, maudynes, laive
lį, meškerę ir nelaimingas 
žuveles, žmogui taip darosi 
saldu ant širdies, kad net 
seilės per apatinę lupą varva.

Jei kam jau pavyksta pas
prukti pas vystą visai vasarai 

• iš miesto išemigravusį į kon- 
tres orą, sveikatos autoritetai 
pataria šalin paspirti kasdien

Naujienos” praneša, Švaistas 
— Balčiūnas per vikeišiną ža
da išleisti dramą. Dail. Kalpo
kas visai vikeišinę neimąs; tu 
l įs daug darbo. Pivoša — Gri
cius turįs rimtą literatūros su
manymą, ale niekam nenorįs 
apie tai sakyti. Rudenį su
manymas paaiškės. A. Venc
lova iš Kauno važiuos į tėviš
kę ilgos poemos rašyti. Kal
nėnas, “Trimito” redaktorius 
važiuos į Gruzdžius ant savo 
žemės esančio kelmo atsisėdęs 
padūmoti, kokiu būdu tuos 
kelmus išrauti ir padaryti iš 
to kelmyno Lietuvai naudin
gą ūkį. Raila išvažiuosiąs tė-

ROCKFORO, IL
Vestuvės.

Sekmadienį, liepbs 12 d., iš
ryto šv. Mišių laike įvyko šliu 
bas Edvardo Kazlausko su 
Elzbieta Gaubaitė.

Katarina Noreikaitė ir Ade
lė Misiūnaitė, jaunavedės dr
augės, gražiai papuošė alto
rius. Gėlės ir šviesos darė 
gražų ir skoningą' vaizdą.

Jaunieji su visais savo pa
lydovais tvarkingai ir į patį 
laiką suėjo bažnyčion. Prisi
rinko taip pat ir daug žmonių. 
Viskas ėjo gražiai ir tvarkiai.

Vestuvių pokilis įvyko Šv. 
Petro ir Povilo svetainėje. Pri 
sirinko svečių skaitlingas bū
rys. Jiems iškelti skanūs pie
tūs ir vakarienė. Na, ir, ei
nant lietuvišku budu, buvo 
kuo “lupos atvilgyti”. Tai 
daryti netingėjo raginti vai
šingi šeimyninkai. Keno lupos 
labai džiūvo, o kojos pasirodė 
silpnokos, tam teko ir “pa
skersuoti.”

Kitiems, ypač nekuriems 
jauniems vaikinams, širdys at
sileido kąip vaškas nuo šilu
mos ir jos “sumeilėjo”. Jų 
rankos vis tiesėsi apsikabinti

.“kačiukes”. Jūs žinot — tai 
ką mėgsta glaudytis.

Bet tos “nelaimės” tai bu
vo nedidelės ir nežymios.

Žodžiu, vestuvės buvo gra
žios. Tik, apskritai, jos, kaip 
ir kitos visos vestuvės, baliai, 
net'piknikai, rodo, kad lietu
viams dar trūksta kulturingu 
mo. Jie nemėgsta atsisakyti 
raginami “vilgyti lupas” ir su 
ta pagunda nemėgsta kovoti. 
jJie čia tampa nugalėti.
j Tai ria, žinoma, ne vestuvės 
kaltos.

Jaunavedė, Elzbieta Gaubai 
tė buvo Mergini) Sodalicijos

narė. Darbavosi, kiek galėjo, 
prie įvairių progų. Sodalicijos 
narės gražiai jai patarnavo ir 
skaitlingai vestuvėse dalyva
vo.

Lai gyvuoja laimingai il
giausius metus.

Baseball Tymas.
Šių metų lietuvių “baseball

■ tymas” yra stiprus. Jis veikia 
Šv. Vardo draugijos vardu. 
Jis nugali visus kitus “ty
mus”, bet nepajėgia nugalėti 
savęs, kad butų katalikai ne 
vien vardu, bet ir gyvenimu. 
Visi katalikai sako: “Gaila. 
Velnias “pakečins taip jų dū
šias, kaip jie kečina boles”.

Šv. Vardo Dr. ne viskas se
kasi. Nariai nepajėgia susi
gaudyti ir susitarti atlikti ben 
drąją komuniją. Iš šios pusės 
ji perdaug šlubuoja. Dėlto, tur 
būt, jos veikimas susilpnėjo 
ir iš bėdų neguli išlysti.

Turbut, ar ji neserga apsi
leidimo liga. Tai butų Mog;:. 
ir pavojingas dalykas. Apsilei 
dimo liga yra labai kenksmin 
ga-

“Pavargę”.
Nežinau, ar visur taip, bei 

Rockfordo draugijų nariai y- 
ra labai “pavargę” ir nepajė
gia ateiti į savo mėnesinius 
susirinkimus. Draugijos neiš-

.(Tąsa ant 4 pusi.)

ninius rūpesčius, viską pa- viškėn Rozaliman atvežti Kau- 
miršti, neskaityti jokiu gazie- nui naują kūdikį — parengtą
tų, knygų ir pagyventi, taip 
sakant, vaiko gyvenimu.

Ale Lietuvos žmonės, ir, ži
noma, ne bil kokie, bet poetai, 
literatai, dailininkai ir kiti, 
kurie razumu dirba, kitokį 
duoda priklodi), kaip reikia, 
vasarą saulei kepinant ir vi
sam kūnui prakaituojant, vi- 
keišinas praleisti. Trumpai sa
kant, reikia iš visos sylos dir
bti, kurti.

Ana, kaip Kauno “Dienos

savo eilėraščių naują rinki
nį. Jei saulė šalčiau kepins— 
baigs jį rašyti. “Trimito” 
vice-redaktorius Andriukaitis 
pačiam Kaune baigs rašyti 
romaną “Raudonoji> Žvaigž
dė”, P. Cvirka žada išvažiuo
ti į Veliuoną ir žūt būt per 
vasarą iškept naują knygą 
Ir t. t., ir t. t.

Taigi, sarmatykitės visi, ku
rie važiuojate į vikeišiną — 
pasilsėti.

Įvairūs Straipsniai.
BRITŲ ŽIAURUMAI 

• BURMOJ.

Burma yra Indijos provin
cija. Burmos plotai didžiumo
je nukloti miškais ir raistais, 
nepereinamais brūzgynais. 
Tuose brūzgynuose ir tarp pel 
Vių pasitaiko sausesnių vietų, 
kur sodybomis gyvena vargšai 

Į burmiečiai. Tai nekultūringi 
ir likimo prispausti žmonės. 
Svarbiausias jų užsiėmimas y- 

Ira pelkėse auginti ryžius. Ry- 
žių kainai nupuolus, burmie- 
Ičiai neturi iš ko mokėti bri
tams mokesčių ir jų dauguma 
badauja. Badas žmones pas- 
turna resperacijon. Taip įvy- 
|ko ir su burmiečiai s.

Kada jų atstovas Indijos par 
llamente nieko nelai mėjo iš vy
riausybės gauti reikalingos 
pašelpos, kaikurios burmiečių 

[sodybos sukilo prieš britus ir 
lėmė pulti policines stovyklas. 
IVienur-kitur kilo kovos su 
[policija. Kada ši pastaroji liko

be jėgų, Indijos vyriausybė 
|į Burmą pasiuntė kariuomenę.

Su burmiečiais kova nėra 
[lengva raistuose ir brūzgy
nuose, nežiūrint stipraus britų 
|npsiginklavimo. Sukilėlių ne 
[suseksi ir nepabauginsi nei 
[orlaiviais. Didesniųjų ginklų 
Įtransportas tiesiog nebegali- 

las. Burmiečiai kaikur išpa- 
|salų puola britus savo primi- 
tiviais ginklais. Atviriose ko
jose daug burmiečių paguldė 

|galvas. Jie neturi noro pasi
duoti, nes nežino britų galy
bės. Neateina jiems į galvas 
mintis, kad jie nenugalės bri
tų. Bet juos badas spiria ko- 

,’on su galingu priešu.
Tomis dienomis pasklydo ži

ną. kad britų kareiviai ne tik 
legina burmiečių sodybas, bet 

įimtiems nelaisvėn ir nukau

tiems nukerta galvas ir siun
čia j savo stovyklas.

Ši žinia kaip Indijoj, taip 
kitur sukėlė didelio pasipikti
nimo. Iškilo protestai. Indijos 
vyriausybė spaudžiama pa
galiau pripažino, jog nukau
tiems burmiečiams galvos bu
vo nukapojamos. Ir paskelbė, 
jog ateity to nebūsią.

Vyriausybė pasiaiškina, jog 
negalimas daiktas lavonų pa
imti į stovyklas, kur reikalin
ga nukautus identifikuoti, ty. 
nustatyti jų asmenybę. Iden
tifikavimas gi reikalingas pa
tirti, kurioms sodyboms nukau 
ti prigulėję. Po to identifika
vimo tuojaus puolamasi nai
kinti tas sodybas.

Žiniomis iš Indijos, sukilu
sių badaujančių burmiečių at
stovas IT Maung Maung Gi 
nuvykęs į Simla pasimatyti su 
Indijos vice-karalium ir jam 
pranešti apie tikrąją padėtį 
Burmoje.

»
Į Anot šio atstovo, jis vyriau
sybei seniau pataręs badau
jančius burmiečius sušelpti ir 
sukilimai tuojaus būtų nu
traukti. Bet britų paika idė
ja palaikyti savo prestižą ėmė 
viršų ir vietoje duoti maisto 
jie pradėjo žudyti vargšus bur 
.miečius. Prieš juos sutraukta 
tūkstančiai kareivių. Visos In
dijos gyventojai yra badau
jančių sukilėlių pusėje. Tas 
pat atstovas pareiškia, kad 
stipriausi ginklai negali pa
bauginti burmiečių. Jie yra 
budistai, kurių mokslas sako: 
“Verčiau mirti kovoje, negu
žūti nugalėtam”.

✓
Taigi, anot atstovo, burmie

čių nenumalšinsi ginklais. 
Juos galima numalšinti tik 
gražiuoju — atatinkama pa-
gelba.

D. O.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

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

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

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

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 KELTAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

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

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

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDUOS KURSAS, parašė kun. 

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

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

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

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

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

vičius, kaina....................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

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

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

~99

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROOKFORD, ILL.

(Tąsa nuo 3 pusi)

gali atlikti joms pavestos ka
talikiškosios akcijos.

' Žada būti.”

nėj. Jų globoja dvi dukrytės. 
Ligonė prašė, kad pašelpa bū
tų išmokėta kiek galima grei
čiau dukrelėm — globotojom. 
Be to, prašė ir pomirtinę per
vesti vaikučiams.

Ponia Žilinskienė yra Mote-

graži vieta; daug medelių, 
prie vandens.

Narės mylinčios savo orga-

DRAUGAS

salėj. Šaukia muši} gerb. kle
bonas. Visi ateikite.

X Mūsų vargonininkas A. gentis
nizaciją ir gražų kultūrinį Mondeika šiomis dienomis 
draugiškumą dalyvauja mi-i gaudo žuvis Crooked Lake,
netame draugijos išvažiavime. Mieli. Sakosi nevisuomet pa-

X Marijona Juškienė jau siseka, nes Marcele Kutaitė

mūsų vikaras, dar tebesilsi 
Buftalos apielinkčse pas savo

HOMESTEAD, PA.

Sekau, liepos 19 d. jiarapi 
jos darže žada būti šv. Vardo llA Sąjungos 26 kuopos pirmo- 
draugijos piknikas. Laukia P naj® bei organizatorė. Vi-

grįžo iš savo sūnaus Rapliolo 
Juškos vestuvių. Sako, visur 
gerai, bet Ciceroje geriausia 
ir smagiausia gyventi.

visas nubaidanti. Ji, mat, kur 
kas didesnė už Adolplių.

X Dabar mūsų bažnyčioj

Iškilmingos vestuvės.
Mūsų kleb. Oepananio padė

jėjas kun. A. - Kazlauskas lie-

sos narės liūdi ir gailisi savo!Adomas Bernadišius praeita-
1 darbuotojos ir prašo Aukščiau ■ me sekmadienyje iškėlė šau

nias krikštynas. Dalyvavo 
daug svečių ir giminių. Jų

Petro ir Povilo parap. pikui-' D, Brazaitienė ir B. Vili- tarpe matėsi ir mūsų geib.

1 X Mūsų geras biznierius Skiriutė. Jos švelniu, gražiu

apie 700 katalikiškų laikraš
čių. Yra “Pavasario” kuopa, 

vargonais groja panelė Ona l)os a,n^nu moterystės y (j skyrius, Angelo Sar-

Penktadienis, Liepos 17, 1931

Įėję įrengė darželį ir gražiai čio (siuvėjo) iš Žem. Panemu- 
aptvėrė. Darželis tvarkyti pa-įnėg kaimo. Už tai tenka did« 
vestas katalikiškoms draugi-!lis dėkingumas ir garbė gera 
joms. Šventoriuje pastatytas J dūrini. “M. L.”
naujas, gražus kioskas, ir pi a- į
tinami Katalikų Veikmo Cen-J 
tro leidiniai ir laikraščiai. Jj 
senamiesčio parapijų pareina

ASIKRATYK5T 
LIGŲ PERŲ

svečių ir pagalbos.
Bus.

Jei tik nelis, tai liepos 26 fc*oj° greitos sveikatos, 
d., King’s Miškuose įvyks Šv.i Kultūros darželis.

balseliu, ir harmonizuotais a- 
kordais puikių mūsų bažny
čios vargonų visi gėrisi.

X Šeštadienyje, liepos 18 d., 
4:30 po pietų, mūsų bažnyčio-

kas. Prisirengimas eina. lšsi- maitienė daro pranešimų iš 
mėginimų bus visokių. Gal f Kultūros Darželio, rengiamasi

klebonas. Vardų sūnui davė je susituoks p. Barista su p-le

bus ristynės! prie didelės iškilmės —• atida-
Antanas Adomas.

X Trečiadienio vakare, lie-
Raporteris.

CLEVELAND, OHIO.

‘rymo spalių 11 dienų. Prašo pos 14 d., “spulka” prie šv. 
[visų draugijų tų dienų nieko Antano įnirai), turėjo savo 

metinį šerininkų susirinkimų, 
parap. salėj. “Spulkos” di

rbėjos p. Juknevičienė, M. Mu- rektoriai išdavė metinę apy-

nerengti.
Ij Jaunamečių sųjungiečių glo

ryšiu surišo Jurgį ir Emilijų 
Dumblauskus. Tuo pačiu sy
kiu ir tėvai Petras ir Elena 
Dumblauskai minėjo sidabri
nes šliubo sukaktuves.

Šliubai buvo 9 vai. per su
mų ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioj. Kun. Kazlaus 
kas ta proga pasakė gražų 
pamokslų.

Žmonių buvo pilna bažny-
čia. Gerb. varg. S. Kilnutis

go d-ja, šv. Sakramento bro
lija, Blaivybės dr-ja, Krikš
čioniškos Meilės Brolija.

DIDELĖ AUKA BAŽNYČIAI

Nosyje. Burnoje ir 
Gerklėje

Zonlte Išvalys nusl- 
klmšuaiaa atmata*. Iš
naikins perus. nepri
kiš ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

Iš Moterų Sąjungos 26 kuopos iįoiįerbė patiekė labai gražų 
susirinkimo. i raportų ir pranešė, kad jauna-

Moterų Sujungus 26 kp. lie- nietės labai daug dirba seimo Šerininkų pinigai saugiausiai
pos 6 dienų laikytame snsirin-Jrengimo reikaie: pardavinėja 
kime išklausyta visa eilė įvai- :iailllės ir įžangos bilietus, 
riij pranešimų. į kiekviena nori gauti dovanas,

Seimo Rengimo Komisijos' kurias paaukojo 0. G. Milia- 
(lvomisijon įeina O. G. Mi- (Heiene, Juknevičienė, P. Glu- 
lialičienė, M. Pukelienė, ^*!godienė ir kitos. Užgirta jau-! ninkas yra Juozapas Mockus, 
Šukienė, Ag. Grigienė, O. Gii- inamečių darbuotė. Jauname- Sr., Sekretorius Feliksas Strel

skaitę. Pasirodė, kad viskas 
vedama geriausioje tvarkoje.

įvestuoti.
Direktoriatas “spukos” tas

pats liko. Parinkta pora naujų 
J. Mockus, Jr., ir J. Strelčiu- 

nas, Jr. “Spulkos” .pirmi-

Ona Gedmintaite.
X Geraširdžiai ir duosnūs

mūsų parapijonai šiomis die
nomis įtaisė bažnyčiai naujų 
aukso kupkų, aukso arnotų, ul
bų ir prie šoninių durų fonta-i var»onais pagrojo marsus.

jSeserys Pranciškictės alto- 
X Nespėjo mūsų gerb. kle- r^us PaPU0^ sidabrinėmis gė- 

bonas priminti ir ' parodyti Viskas darė gražaus iš
minėtus daiktais, tuojau • vi-!
sus ir užpirko. j Pusbrolis Jonas Valakams

X Ciceros Onos Liepos 26
d., parapijos piknike turės to GRAŽIAI TVARKOSE 

PARAPIJĄ ” U V

bauskienė), pirm. O. G. susirinkimus lanko pirm.
halicienė gražia kalba nupie- jujg šalaševįčienė, kuri pri- 
šė visų darbuotę. Seimas bus duoda jolnK 4aUg energijos> 
Rugpiučio 3, 4, 5 dd., Šv. Jur- p (jju-nė, koresp.
gio parapijos salėje, E. 67 St.
ir Snperior Avė.

Seimas prasidės didelė iš
kilme bažnyčioj rugpiučio 3 
d., 9 vai. Dalyvaus penkios 
moterų draugijos, kurios jau

kį sūrį, kuris visus nustebins.
X Viduj Onų sūrio bus 

koks tai skystimas, kuris gar
dumu sotins milijoninę minių,

čiunas. X Visiems žinomas drutuo-
X Ciceros, ypač. Ber- lis, iš Town of Lake p. Dal- 

vyn, piliečiai vėl nori praves-įkus, liepos 26 d. Bergmanas 
ti balsavimais liepos 28 d. bo- darže, imsis su Ciceros klebo-

CICERO, ILL
Radio A. C.

X Ciceriečiai visu sniarku-
užkviestos. Visos dalyvaus mu ruošiasi prie savo parap. 
“in corpore” su ženkleliais, j pikniko, kuris įvyks liepos

Rugpiučio 2 d. (sekntadie- 26 d., Bergmans darže, 
nio vakare) bus susipažinimo J X Šiame penktadienyje ry- 
su atvykusiomis atstovėmis tų per paskutines mišias mn- 
bei, šiaip viešniomis vakaras, .sų bažnyčioje prasidės Šv. 0-

Pinnadienio vakare bus kon! nos Novena.
certas. Programoj dalyvaus 
Šv. Jurgio par. choras, Mote
rų Sąjungos choras. Vado

X Šiame sekmadienyje po 
pietų Dr-ja Dievo Motinos So
pulingos turės basket piknikų,
Hekers G rovė, Lyons, 111. tuoj 
už tilto, važiuojant nuo C'lii- 
cago po dešinės. Ten, kur per- 

Trečiadieny šokiai ir “card nai buvo.
party”. • Herkers daržas yra labai pijos susirinkimas, parapijos

Sesijos ir visi vakarai bus i---------------------------------

vaus ntuz. Br. Nekrašas. 
Antradieny vakarienė pager

bimui atstovių bei svečių.

nu paskolų mokykloms ir no
ri sujungti visus parkus po i 
viena komisija.

X Bervyno čekai politikie
riai, matyt, yra gudrūs, švel
niai jie nori apgauti visus Ci- į 
ceros gyventojus.
' Kaikurie politikeriai, prisi
dengę gražiais obalsiais, bū
tent — sumažinti lėšas Parkų 
Komisionieriams, — nori ki
tiems piliečiams įtikinti eko- į 
nomijos obalsį.

Liepos July 28 visi eikite į 
balsuoti ir visi balsuokite! 
prieš bonus ir prieš parkų su- ■ 
jungimų.

X Penktadienio vakare, 81 
vai., bus svarbus mūsų para- i

nu. Sharkis bus teisėjas.
X “Draugo” piknike liepos

12 d. mūsų klebonas įjudino 
visus surikti — “Valio “Dr
augas”, Valio Cicero!”

X Gerb. kun. F. Juškevičius

Ž e m-. 1* a n e m u n ė
(Šakių apskr.). Vietos bažny
čioje yra trys gražūs, nauji 
paveikslai, kurie kainuoja 1000 
litų. Tai auka p. Jono Čepai-

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washinglon St. 
Roant 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vak'ftfnis: Vturn., Ketv., ir Subatos 
y — .6 iki 9 vai.
17 45 Archer A ve. Tel. l.afuycttc 7337

P a n e v ė ž y s. Sena-! Nantų TeL Hyde Park 339^_ 
miestv, prieš bažnyčių aikšte- ...... _JOHN B. BORDEN

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

6 P E c 1 A L 1105 W. Adams St. Rm. 211?
Taigi nenusiminkit, bet eikit pat i 

tikrų specialistą, ne pas koki liepa- Telephone Itandolpb 4727
tyrei). Tikras specialistas, arba pro-

t John Bagdzlunaa Bordun)

ADVOKATAS

For COLDS, COLGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic achea&pains.apply Mus- 
tcrole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-

•' i

toj pačioj vietoj — Šv. Jurgio i B? 
par. salėj, E. 67 St. ir Su- 
perior avė.

Telegramams, laiškams sių
sti bei įvairioms informaci
joms teikti nuskirta vieta — 
seimo komisijos narės rezi
dencija, būtent Vladislovą Šu 
kienė, 1306 E. 68 St. ir Supe- 
rior Avė. Cleveland Oltio (tel. 
llandycot 4939).

Atstovės išrinkta sekančios:
O. G. M i halicienė, K. Pavilo- 
nienė, O. Stapulionienė, B. Vi- 
limaitienė, P. Glngodienė.

Įnešimų koru. — O. G. Mi-1 
halicienė, O. Stapulionienė J 
VI. Šukienė, V. Juknevičienė,i
P. Glngodienė.

Programų rinkimo kotu. E.1 
Ramanauskienė, Kaz. Skodie-i 
nė pasveikintos gausiu aplo
dismentų, kad taip šauniai 
pasižymėjo šiame darbe.

Nutarta, kad komisija pa-J 
rašytų organan “Moterų Dir-1 
Von” apie 26 kp. organizato-! 
les bei darbuotojas.

Moterų Sąjungos 26 kuopos 
narės per seimų nešios ženk
lelius, kad visos žinotų kurios 
yra narės. Plačiai kalbėta a- 
pie Šilinskienės nesveikatą. Il
gas laikas, kai ji guli ligoni-

Didis Vakarinis

PIKNIKAS
S

Rengia LABDARINGOJI SĄJUNGA

SUBAIOI, LIEPOS - JULY 18. 1931

ULLT9S VJ9CLE

teeorius, neklaus jūsų kas jums ken
kta, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Išegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradyniui žmogaus kenks- j 
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzaruinavl-' 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimate 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš uins taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo nėr 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užstsenėjuslų. Įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję par 
inft.np..

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

In ėjimas Kuinas 1018

20 W. JACKS0N BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos^ Nuo 10 ryto iki 
1 pc plet. Vakarais nuo B Iki 7 
.Nedėlto.-nls nuo 10 ryto iki 1

ne pint

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 0090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9601

Telephone Deurborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street
ROOM 1431

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

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

(Išskiriant Seredas,

A. A. OLIS
ADVOKATAS ’

11 South La Šalie Street ;
itoom 1701 Tel. Randolph 033] j

f
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0581

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

Birutės -- Cherniausko Darže
79 St. ir Archer Avenue Justice, III.

Pradžia 10 vai. ryto Įžanga 25c.

Šauni muzika, užkandžiai, gėrimai, šokiai.

Visus kvečia
RENGĖJAI.

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

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 in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY



Penktadienis, Liepos 17, 1931 draugas

SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
sas spaustuvėj, antras yra Pe- kas kasyklose pradėjo dirbti.

MAGDELENA SERUNIENĖ. avė. Keturis metus ten išgy
venę kėlėsi j Brighton Parkų,(Dvaržaekaitė)

(Jos atsiminimui, papasakoti 
mūsų raporteriui Pr. Gudui).

Dabar paklausysime pasako 
jimų ponios, kuri užsipelno 
būt pavadinta Chicagos lietu
vių grandmother. Yra tai p- 
nia Magdelena Serunienė, ku
ri liepos 16 d. šių metų minėjo

kur šeštus metus gyvena ir 
jx> num. 4605 So. Washtenaw 
avė. gyvena ir turi valgomųjų 
daiktų krautuvę.

Chieagoj p-nai Serunai dar 
6 metus važinėjo arkliniais 
strytkariais.

P-nai Serunai buvo susilau
kę 12 vaikų, 7 sūnūs ir 5 dūk

70 savo gimimo dienų. Į A-|leri®- Iš sunų tegyvena 3, iš 
merikų ji atvyko ssveet six-! ’tokterų vien^.. Iš gyvenančių 
teen. Tai nesunku išrokuoti, vaik^ vyriausias Jonas yra bo 
kiek ji Amerikoj yra išgyve
nus.

Chicagon ji su savo vyru a. 
a. Jonu Seninu atyvko kovo 
m. 1879, tai buvo septyni me
tai tepraėję po neužmirštamo 
baisaus gaisro, kurs*veik visų 
Cliicagų buvo sunaikinęs.

Chieagoj p-nai Serunai 10 
metų gyveno North Sidėj ant 
Noble ir Division gatvių, pas
kui atsikraustė Bridgeportan 
du metu prieš statymų šv. Jur 
gio bažnyčios ir 15 metų gy
veno ant 33-čios ir Morgan 
gatvių, paskui 10 metų išgyve 
no 18-tosios gatvės kolonijoj, 
prie 15-tos ir Halsted sts. Iš 
ten išsikraustė atgal į North 
Sidę ant State ir Ohio gatvių, 
kur išgyveno 7 metus. Po to' 
iš tolimų Northų patraukė į 
tolimus Southus i Mt. Green- 
vood netoli šv. Kazimiero ka
pinių ant 109-tos ir Kedzie

a|a

KAZIMIERAS
PETROŠAITIS

mirė liepos 16, 1931 m. 1:30 
vai. A. M. sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Raseinių Ap., Jurbarko 
Parap. Žindaičių Kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 32 metų.

Paliko dideliame nulludime 
moterį Marijonų po tėvais šim- 
kaitė, dvi dukteris Juzefų An- 
džiulienę ir Zofiją., žentą An
taną AndžiulĮ, seserį Kotriną 
Kudirkienę, du pusbroliu Roką 
Petrošaitį ir Kazimierą Urbu- 
tį, o Lietuvoj brolį Joną ir se
serį Oną Prataplenę.

Kūnas pašarvotas 1316 So. 
4 9 Avė. Cicero, 111. Laidotuvės 
įvyks punedėly liepos 20. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po palmaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Sesuo, 
Pusbroliai Ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Boulevard 5203

AIA
ČLARENOE SOKAS

mirė liepos 14. 1931 m„ 7:50 
vai. vak. 9 metų amžiaus. A. 
a. Clarence gimė Chieago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Eleną. tėvą Juozapą, 
brolį Richardą ir gimines.

Kūnas pašarvotus 6509 So. 
Kedzie avė. Laidotuvės įvyks 
Hubatoj, liepos 18. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas J Gimimo Pa
nelės šv. par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:

Motina, Tėvas, Brolis ir Giminė?
Laidotuvėms patarnauja grab 
A. Petkus, Tel. Yards 1138

<4

tras, gyvena mieste Vancou- 
ver, Wash. ir yra generalis su
perintendentas Washington

Merginoms darbų nebuvo. 
“Netoli nuo M t Carinei bu

vo Shenandoah, kur jau buvo

D A K T A R A

Gas. Co. Trečias Stanislovas' sena lietuvių kolonija, kur jau 
gyvena Chieagoj ir yra mies-Įbuvo prasigyvenusių lietuvių, 
to inžinierius prie Board of Tai-gi tai tame mieste ir ga-
Education. Visi yra vedę, duk
tė Magdelena ištekėjus.

Jonas Serunas, paskutiniu 
laiku buvęs Patrol Service 
man, mirė pusantrų metų tam 
atgal, sulaukęs 74 metų am
žiaus.

P-nia Serunienė sveikatos 
turi daugiau, negu daugelis

vau vietų ir darbų pas lietuvį 
saliuninkų Čižauskų. Tame 
mieste besu jau pagarsėjusių 
lietuvių biznierių, veikėjų ir 
politikierių. Kad lietuviai jau 
tųsyk; daug reiškė ir kad jų 
tarpe buvo daug galinčių va
dų aišku iš to, kad naujų pre
zidentų išrinkus (regis Gar-'

50 metų amžiaus moterys, te- fieldų) ir jam i krėslų sėdint
beturi aiškų protų, šviesias a- 
kis, linksmų būdų ir išrodo, 
kad jai datęsti iki 100 metų 
amžiaus bus tik “fonios.”

Ji yra kilus iš Višakiu Ru
dos, Marijampolės apskr. Jos
vyras Jonas buvo kilęs iš Lai- įsu kitais jo svečiais, suvažia- 
puškų k., Klovainių par., ŠiaujVnsiais iš visų Amerikos

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

DR. J. J. KOWARSKtS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. We«tern Arenu*

Tel. Proepeot 1028

RMidecclja 1261 So. Leavitt M. 
TeL Canal 22te

Valandos 2-4 po pietų tr 7-9 ▼. v. 
MedėlioJ pagal eusltarlmą

Ofiso ir ltez. Tel. Houl. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914
Tel. Lafayette 6791

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

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

Nedėlioj susitarus
iš Shenandoah į Washingtonų į 
važiavo du lietuviai, tai buvo Tel- CanaJ 8784 
mano darbdavis Čižauskas ir
krautuvninkas Bubinas. Šie 
musų tautiečiai Washingtone j
bailkietavojo pas prezidentų: Oydo staigias Ir chroniškas Ilgas

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki B trak.

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJA8, CHIRURGA8 

IR OBSTETRIKAS

lių ap.
Dabar leisime pačiai p-niai 

Serunienei kalbėti.
“Kai aš Lietuvoj sulaukiau 

16 metų amžiaus, tai iš Ame
rikos gavau nuo vaikino laiš-

1 miestų. Nuo prezidento musų 
tautiečiai parsivežė po sidab
rinę taurę ir kitokių dovanų. 
Sako, kad tai buvo ne pirma 
jų kelionė į AVashingtonų.

“Kiek atsimenu, tai mano Tei

vyrų. moterų Ir vaikų

DARO Ol’ERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki a vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
likalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

12415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

AIA
LEOPOLDAS NORVISH
mirė liepos 16, 1931 m. 11:30 
vai. ryto, pusamžio. Kilo Iš 
Raseinių Apskričio, Nemakš
čių Parap. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną po tėvais Ge
čaitė, dukterį Stefaniją, minų 

Bronislovą, seserį Stanislavą 
Sasnauskienę du broliu Pran
ciškų ir Joną, dvi brolienės 
Marijoną ir Juijoną Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4610 So. 
Wood št. Laidotuvės įvyks pa- 
nedėly liepos 20. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj (- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Sūnūs. 

Sesuo, broliai. Brolienės
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, 'Jei. Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i;
m

' I

SĖJA

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI |

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue Į

Hy, Telefoną,: YARDS 1741 ir 1742

kų, kuriame jis kvietė mane laikais Shenandoah buvo ke- 
važiuoti pas jį ir žadėjo atsių
sti šifkortę. Tėvai nesutiko 
mane vienų Amerikon paleis
ti. Pasakė, kad girdi, jau jei 
važiuoti, tai visi važiuosime.
Vienas mano brolis buvo iš
vykęs Rygon, kitas kariuome
nėj, o sesuo jau buvo ištekė
jus. Namie prie tėvų belikus 
buvau aš viena. Tai ir susi
taisėme visi trys keliauti, 
laimės ieškoti, tolimame kraš
te.

Laimės šalyje.

“Parpūškavę per atlantikų 
atsidūrėme Mt. Carniel mies
tely, Pennsylvanijos valstijoj.
Tųsyk ten buvo nedidelis lie
tuvių būrelis. Šeimynų buvo 
daug maž šešios. Visi lietu
viai ten dar nesenai buvo at
vykę ir uždarbiavo anglių ka- 
svklose. Todėl ir mano tėvu-

turios lietuviškos krautuvės. 
Jose buvo užlaikoma valgo
mųjų daiktų, drabužių, ava
lų, laikrodžių, žiedų ir tt. Tai 
buvo maišytų prekių krautu
vės, kaip tai ir dabar kad es
ti mažuose farineriškuose mies 
lėliuose.

Pagarsėjęs šuo.
“Mano darbdavis, Čižaus- 

kas, laikė didelį, kudlotų ir 
labai protingų šunį vardu Bu- 
fon. Čižauskas juo rūpinosi, 
kaip savo vaiku. Ir ne be rei
kalo. Tas šuo jį buvo išgelbė-

lleniloek 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. VVhlpplo 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Vlctory <898 

Rezidencijos Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

Res. Phon* 
Englewood <641 
Wentworth 8000

Office Phon* 
Wentworth 300#

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

Phone Lafayette 9.10

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. WOOD STREET 
Vai,

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 VVashington 
18-12, 8-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <<2 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 Weat 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėiiomlą
Susitarus

SVARBI ŽINUTĖ

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

į — 4 v. v. ir <:3o — 9 v. v. i nirgas perkėlė savo ofisus į
--------------------------------- ----  naujų vietų po num. 4645 S.
je pastojo jam kelių ir griebė Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
smaugti. Bet Čižauskas į to- 6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-
kias keliones be Bufono nei- ,ti. Tel. Boulevard 7820. Na 
davo. Taigi čižauskas bomų imai; 6641 So. Albany Avė., 

jęs iš didelės bėdos. Buvo ši- • glėby atsidūręs suriko: Bu Ton Tel. Prospect 1930. 
taip: Čižauskas po kokio tai.help! Butonas, kaip liūtas So-------------------------
susirinkimo vėlai vakare grįžo,ko ant bomų ir tuoj juos su-'l I A M 11
namo. Jisai buvo kasierius ir]guldė. Pasirodė, kad užpuoli- “ UnlIuUlilvĮ Illi Ui
nešėsi pinigus

šiaip jau kaipo biznierius be 
pinigų nėjo. Taigi jį nvtėmijo 
plėšikėliai ir patogioje vieto-

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
piaiAUSIAB LIET. GRABORIUB 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prl* grabų lš- 
dlrbyatėa

OFISAS
868 West 18 8treet 
T«l*f. Canal <174 
SKYRTU8: >288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymo!
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVI8 GRABORIUt 

O t 1 s g t

4603 So. Marshfield Avenue 
T*l. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaai Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
f i Chieago, UI.

Be to jis ir; kai besu lietuviai.Labai grau-1 
d-žiai ėmė prašyti Čižausko 
jiems dovanoti. Tai Čižaus
kas jiems ir dovanojo.

(Bus daugiau)

4919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos: '
Nuo 6 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valanaal 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 nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrglnla 0034

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 arba 2818

2314 W. 23rd PI., Chieago
RIU8

L439 S. 49 Conrt, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. Vlctory 2487

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ 6 50 4 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet. Utarn. Ir Subat. 
8-8 vak. Šventadieniais pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Ava

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — S & 7 — 8 vai. vok. 

Nedėlioj pagal sutartį

DENTISTAI

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyka!
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7991

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą vagys
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
Ikare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsilikimų akys alItnisonK^ 
be akinių. Kainos pigiun kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4G45 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <659

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 8:30 vakare

J. ZOLP
GRABORIUt IR LAIDOTUVIŲ 

VKDBJA8

1650 West 46th St.
Kampa* 4<tb Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6292 - 1411
Wull«dimo valandoj* kreipkitės i 

prl* manęs, patarnausiu slmpattš-Į 
kak mandagiai, gerai Ir pigiam 
negu kitur Koplyčia dal *arm«aų 
dykai.

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
UBTUV18 AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisaa ir Akinių Dirbtavš
756 West 35th St
Kampas Halsted St. 

Volan<toai nno 10—4; nuo 6—S 
Nedėliomis i nuo 10 iki 12.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare' 

Scrcdoj pagal sutartį

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliala 
Ir Ketvergais vakar*

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSK1S
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenu© 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą pd numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALIST.VS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—-12 nuo 2—4 MVai

pietų: 7—8:1# vakar* 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

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

vai. vakaro
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Te!. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOg:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 lkl 12 dieną
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DRAUGAS Penktadienis, Liepos 17, 1931

Šv. Kryžiaus Par.

PIKNIKAS
C H I C A G O J E

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO metais ir prie savo jubiliejaus
------------ — 10 metų gyvavimo sukak-

West Side. — Moterų Sų-. tuvių.
gos 55 kuopos sųjungiečių nei' šios iškilmes rengimo komi- 
vasaros karščiai nesulaiko nuo sijon Įeina pasišventusios sų- 
gražios darbuotės. Jas lydi jungietės: M. Dobrovolskienė, 

R. Maziliauskienė, S. Saka- 
lienė, E. Karlavieienė, S. Bal-

Kad ir štai įvykusiam šio čiunienė. Reikia tikėtis, kad

gražūs darbai, 
ros.

bet ne pagy-

mėnesio liepos 14 d. kuopos 
sus-me išklausyta eilė gražių 
pranešimų, apkalbėta keletas 
gražių sumanymų.

Prie parapijos 25 metų ju
biliejaus paminėjimo sųjun- 
gietės stropiai ruošiasi. Mat, 
jos rengs šaunių puotų — va
karienę jubiliejui paminėti. 
Be to, kiekviena sųjungietė 
aukoja pinigais salės papuoši
mui.

Įvykusi “bunco party” p. 
Jasnauskienės rezidencijoj 
kuopai atnešė gražaus pelno.

Mūsų jaunametės irgi savoj 
pramogėlėj uždirbo apie 10 
dol. Tai vis vaisiai sutartino 
darbo.

Toliau kuopa rengiasi šiais

viskas gražiai bus paruošta. 
Gi šį sekmadienį, liepos 19

d. kuopa turi savo išvažiavi-

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

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. CO.
2334 S. 0AKLEY AVĖ. 

Chicago, III.

Nedėlioj
Liepos-July 19, 1931

Vytauto Darže
115 ST. TARP CRAWFORD ir CICERO AVĖ.

Už Šv. Kazimiero Kapinių

PRADŽIA 11 VAL. RYTE
Įžanga 50c. Ypatai

Maloniai užprašome visus musų parapijonus, kaimynus, 
prietelius ir gerb. biznierius į musų parapijos pikniką. Tai 
puikiausia proga jauniems ir seniems linksmai praleisti die
nelę tyrame ore.

Nuoširdžiai visus kviečia
KLEBONAS IR KOMITETAI.

, NO VENOS PRIE ŠV. ONOS.

Roseland, III. — Šiandie, 
liepos 17 d. Visų Šventų par. 
bažnyčioj prasideda Novenos 
prie Šv. Onos. Baigsis liepos 
26 d. Per tų laikotarpį kas 
vakaras 7:30 vai. bus pritai
kintos pamaldos ir pamokslai. 
Visi kviečiami lankytis į tas 
pamaldas, kad pagarbinti Pa
nelės Šv. motinėlę.

Vietinis.

sus tam tikslui Įrengimus.Philadelphia, Pa. — Liepos 
13 d. buvo susirinkimas Atletų 
skyriaus, Lietuvių Tautiško 
Pagelbinio Kliubo svetainėje, visas 
Šis skyrius susideda iš jaunų 
lietuvių, kurie turi gabumų 
arba nori išlavinti gabumus 
atletikos srytyje. Ir tų dienų 
jie susirinko tam, kad suren
gus programų jų ekskursijoj,

dėl pavasarininkų kaltės susi
rinkimas neįvyko. Todėl baž
nyčioje Kauno “Pavasario” 
regiono dvasios vadas kun. St. 
Telksnys pasakė du pamoks
lus. Su procesija atlankė ka
pus, uždėjo ant mirusių pava
sarininkų kapų vainikų. Pa
mokslų pasakė kun. Rinkevi
čius. Po to kun. St. Telksnvs

si pasiryžę iki mirties likti są
moningais organizuotais kata
likais. ” “M. L.”

I KAUNĄ ATVAŽIUOJA 
ESTŲ ŽURNALISTŲ 

GRUPE

bės ir pablogėjusių laikų, di- 
mų į Lyons miškus, kur skait-' džiuma yra susirupinusi, o dar 
lingaį dalyvauja sųjungietės Prie to skleidimas tarpe jų 
su savo šeimomis, be to ir ti- pliotkų visus daro sergančius 
kimasi turėti šiaip daug sve- ne savo liga.

. | Geistina, kad garbingi lie- kuri iv?ks lieP0S 19 d’
Taip pat kuopa stropiai tuviai stotų į karą prieS kai_l Atletų skyrius ir jo rėmėjai geležinkeliu. 

rengiasi ir prie savo Seimo, kuriuos asmenis mūsų tarpe. suPranta> kad ekskursija nč-
kuris įvyksta Clevelande. Ap- Tokiu tiktai būdu mūs tautie- 
tarta keletas naudingų įneši- gįaį galės būti laimingi 
mų ir išrinkta atstovės. L>e to, draugiškai sugyventi.

ir

Dėlto ir rengiamos ekskursi- šventoriuje kalbėjo apie išti- j 
jos į Wildwood, liepos 19 d., kimybę Dievui ir Tėvynei. Po- tuvių estų 

pelnas skiriamas slio- licininkas L. Koncevičius no- 
wers įtaisymui. rėjo kalbų sustabdyti. Kelmie-

Visi žinote, kaip linksmai dėl t0 liko nePa‘«nkinti ir' 
galima praleisti laikas Wild- ^dėjo skųstis valdžiai. Kai- 
wood’e, besimaudant ir besi- bėtojas pasakė daug reiksmin- 
kepinant ant saulės. Visa tai gų minčių. Dauguma skirstė- 
žmogaus kūnų atgaivina. Eks-
i •• .y v n j- I Dėžų dirbtuvėkursija įsvaziuos Reading' H 60 už vežlmą.I

siūlo malku po

Yards 5055

Juos pakvietė Lietuvos žu
rnalistų sąjunga pasirašyti lie- 

spaudos vienybės
protokolo. “R.”

4(44 SO.
Tel.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1389
Rooming flatas 8 kamb. naujai 

lšt,, uždaryti porčiai, pigi renda, ge- 
1 ra vieta, pigiai. 4101 No. Lincoln
Avė.

Ko mite tas.
ra organizuojama kieno nors 
naudai, bet kad supažindinus 
svetimtaučius su lietuviais, 

I kurie ir-gi gali pasirodyti 
prieš kitus.

į Prie Atletų skyriaus gali 
priklausyti lietuviai jaunuo
liai, ir todėl raginama tėvai 
leisti savo vaikus prisirašyti 
ir lavintis atletikoje, kad būtų

KIŠAMASI NE I SAVO 
REIKALUS

prisidėta prie Apskričio tei
kiamos Seimui dovanos.

Kuomet kuopoje viskas eina
gyvai, tat ir pati kuopa auga ________
narių skaičiumi. Pastaruoju j Town of Lake. __Dr. A. P.
laiku p. S. Balčiūnienė ii* vėl Kazlauskas, dentistas, turįs o- 
įrašė į kuopų dvi naujas įžy-'fįs^ p0 num 4712 So< Ash.
mias West Sidės moteris vei- iancĮ ave ? buvo išvykęs vaka- sveikesia ir stipresni. Jaunno- 
kėjas, būtent J. Balsevičienę cįj„ j Wisconsino valstija. Ad l*a* l&vinami P° priežiūra ek- 
ir M. Jaukstienę. lankė WLsconsin Delis, Logan- spertų atletų, suprantančių sa-, nth st, cicero, m. Esu išėjęs augš-

Valio! jums, nenuilstamos svine, Barabille ir kitas gar- vo sritis* . te8n‘ aptiekorystė8 moks,ą’ *r tur,u
“ sias vietas. Turėjo tikrai ge- . Kad P° lavinimosi Jaunuo

liai galėtų “showers” turėti, 
dabar jie turi noro įsigyti vi-

darbininkės. Jūsų pasišventi 
nias kelia kuopos vardų.

Ta pati.

REAL ESTATE
Pliotkus girdėjęs.

SUGRĮŽO IŠ V AKACIJŲ.

irų “good time”.

Kelmė. Čia 
mėn. 21 d. pavasarininkai šve- i 
ntė metinę šventę. Dalyvavo 
ir Šaltinių pavasarininkai. Ne

. . Parsiduoda, mod. 6 kamb. namas,
birželio i k. v. S., su l ar 2 pusės ak. lotai i vietoj Įmok. likusi kaip renda. W. 

A. 409 South St. Barrlngton, 111.

Puckaway Lake, 3 forn. namai, 
tušti, rendon, nupiginta. Gera vieta 
žuvauti. Ray Pentz, Box 24, Mar- 
ųuette, WIa.

CICERIEČIŲ ATYDAI
Aš nuplrtcau Grant Work aptieką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W.

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)

2650 West 
Telefonas

Užlaikau visokių 
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

63rd St. Chicago
HEMLOCK 8180

2 flatų mod. plytų namas, elekt. 
refrig. Rock Island transp, $12,500, 
Vienas morg. 8938 Hermltage, 1-ma* 
floras. Cedarorest 2492

5 kamb. plytų bung., 2 karų gar., 
1 % bloko Iki •‘L”, 1921 Cuyler avė. 
Berwyn, III.

RAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Reunoval

j 3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
A. ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
TeĮ 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.

daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime dldžlausĮ vaistų sandelj, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką. užlaikome pirmos rųšies. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus sutelkiu dykai.

Del Jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius. priimsiu 
gaiso Ir elektrlkos bllas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasidėjtmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų paalgrąžtnlmul Ir 
paslkvepinimul.

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

Roadhouse, 12 kamb., 75x125, vi
si Įtaisymai, gera vieta, aliejaus sto
tis. Pas, Par., (5,000. 8111-15 Ir-
ving Park Blvd.ŽINiy-žtNELĖS Bridgeport. — D. L. K. Vy

tauto draugija laikys pusme-
Svarbu lietuviams žinoti ti-1 X J. Damulis, gyv. 6916 S. tinį susirinkimų sekmadieny, 

krus,faktus, o dar svarbiau Campbell, šiomis dienomis liepos 19 d., 12 vai. dienų, Chi- 
turėti uždarytų burnų ir ne- pradėjo statyti 3 gražius bun- cagos Lietuvių Auditorijos GRANT WŪRKS APTEKA

SVARBU.
Pigiai 5 kamb. pi. bung. stikliniai 

porėtai, 2 karų gar., (2,800 cash Ir 
tik ką atff. (4,000 morglčlus. Išva
žiuoju. 5544 So. Mozart.

leisti neteisingų paskalų tarpe galus. Prie 60 st. ir So. Košt- svet. 
savo tautiečių. nėr st. Tomis nuosavybėmis Nariai būtinai privalote da-

Gaila, kad dažniausiai iš indomaujantieji gali kreiptis lyvauti, nes yra svarbus susi- 
priežasties pavydo, lietuviai, minėtu adresu. rinkimas. Taip-gi bus rapor-

, Xlankęs pas savo draugus, ar Campbclli vcikajas demokra- 
kur svetur, pradeda kalbėti a-'tlJ jgitaisė I
pie savo lietuviškas įstaigas.IMną važiuoti į demokrat, is. i „„
apie kaikurias lietuvių Žeimy. |Važiavimą ataįnantį sekmadie ! g kambarys, su

vienas kitų patikęs, arba atsi-| y B Babrinskas 6922 go. teS 'Ž P"s5s n,et’f apie drau' 
gijos turto stovį.

P. K., aut. rašt.

, visais patogumais, tinka vie-
sančius g-erus draugus nlėšda l”*’ J*Sai SU kitais Mar9uette nam ar dviem vaikinam arba 
samius gerus draugus, plešda- parRo demokrataįs suvažiuos mor„nnni orKn v .. -
nu jų reputacijų, ir neteisin- • w t gid • Mik w j. erginom arba zenotai porai.

1 vvest ,oidę prie Mike wai Yra ir telefonas, 1 floras 6940

nas, apie savo buvusius ir e-

gus plotkus skleisdami, tikros 
teisybės nežinodami — savo 
akimis nematę. Tas yra labai 
pažeminantis ir labai apgai lė
tinas dalykas, kuris dažnai pa 
si kartoja tarpe lietuvių.

Mes lengvai, be jokio rei
kalo ir be tikrų faktu plati
name neteisingus pliotkus, 
piešdami reputaci jų draugams 
arba kenkdami mūsų biznie
riams? Toks pasielgimas eina 
mūsų tautos nelaimei.

įtaikąs jau būtų mūsų lietu-

lace barbernės, 2351 So. Oal:- So Maplewood ’Ave. 
ley avė., kad paskui sykiu va- ___________
žiavus į piknikų.

X A. Gabaliauskas, 6923 S.
Campbell, prie namų statymo 
turėjo nelaimę. Nupuolė ir su- £eid>- klebonų reikalingas, mel
sižeidė kojas.

PRANEŠIMAI

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

VARGONININKAS.
Ieško vietos. Jei kuriam

džiu kreiptis į Draugų.

A. L. R. K. Moterų Sų-gos 
Chicagos Apskr. laikys mėne
sinį sus-mų liepos 23 d., penk- 

viams, išgirdus kokius paska- tadienio vakare, Aušros Vartų
lūs, stoti pirmyn ir reikalau- par. svetainėje. Susirinkimas 
ti tikrų faktų įrodymo. Tas, iškeltas savaitę ankščiau iš 
žinoma, greitai uždarytų bur-1 priežasties Moterų Sąjungos 
nų pliotkų platintojams ir mū- • seimo. Prašome visų kuopų 
sų tautiečiai taptų ramesni, dalyvauti.
Dabar, iš priežasties bedar- Valdyba.

Juozas Keserauskas, Sav. 
4847 W. 14th St. Cicero, UI. 

Tel. Cicero 39

AUTOMOBILIAI

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 2081

M. ZIZAS .
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5628

Telef. Republic 839#

D. GRICIUS
GENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip kr

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

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper- 
! tas lietuvis, seniausias Chicago J, pl- 
. glal taisys Jūsų namuose. Lafayette 
11329.

Phone Vlrglnta 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.
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Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. š
15 metų nei vienas centas nežuvo . =
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. = 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

fiapos Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 
Republic 6888

JOHNYERKES .
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos2422 WEST 69th STREET
Tel. Vlctory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO. 

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkSėle- 

rlal. įvedame elektrą Į n sunūs Ir 
dlrbtuvėa
»1M g. Halsted Rt 3 AngStls

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuzlunčlame pinigus Lietu

von paštu l dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
tr pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4669




