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, Fašistams

BERLYNAS, liepos 18. — 
Kadangi komunistai ir fašis
tai kelia riaušes r jų laikraš
čiai puola vyriausybę, Vokie
tijos prezidentas von Hinden- 
burg įvedė tų ir kitų spaudai 
cenzūrų.

Einant prezidento išsprendi
mu, komunistų ir fašistų laik
raščiai gali būt visai uždary
ti, jei mėgintų prasilenkti su 
cenzūra.

PARYŽIUS, liepos 18. — 
Šiandie čia įvyksta konferen
cija, kurioje dalyvaus ir Vo
kietijos kanclieris.

Francija nepasitiki Vokieti
ja. Ji reikalaus iš Vokietijos 
garbės žodžio, o gal ir garan
tijos raštu, už teikiamų jai pa
skolų. Francija nori, kad Vo-

Tai Plattsburg, N. Y., stovykla, kur kas metai šimtai ir tūkstančiai jaunų vyrų lavi- 
nama. Atvaizduojamas traukinis, atvežęs į stovyklą tuos savanorius patriotus.______

PALIUOSUOTAS MEKSI- (^pJJCAGOJE NUBAUSTAS ŪKININKAS

UŽDARYTA KOMUNISTU VASAROS 
STOVYKLA OHIO VALSTYBĖJE

KOJ PAGROBTAS 
KUNIGAS

MEXICO MIESTAS, liepos 
16. — Jalapos katedros, Vera

ABISINIJOS IMPERATO
RIUS IŠSIŽADA AB

SOLIUTIZMO

ADDIS ABABA, Abisinija 
(Etiopija), liepos 17. — Abi
sinijos imperatorius Haile 
Selassie paskelbė gyventoja
ms pranešimų, kad jis savo 
noru išsižada absoliutės val
džios ir Abisinijų pakeičia ko
nstitucine monarchija. Bus į- 
kurtas dviejų rūmų parlamen
tas. Imperatorius nurodė, kad 
kol Abisinija gyvavo pati 
viena, absoliute valdžia buvo 
tinkamiausia. Kadangi šalis 
ėmė dažniau susisiekti su ki
tomis valstybėmis, prisieina 
keisti tvarkų.

kietijoj nebūtų vedama jokia(Cruz valstijoj, rektorių kun. 
prieš francūzus propaganda, i D. Meza pagrobė valstijos po- 
kad pasibaigus vienerių metų Į licija> kada jis klastingai bu- 
“ moratoriumui” ji išnaujolvo pakviestas pas ligonį. Grų- 
mokėtų karo atpildymus, kad, mindami jam mirtimi, kad jis 
neagituotų uz Dancigo karido-' negryžtų į Jalapų, jį nuvežė 
riaus atgavimų, kad nejungtu; |l Puebla valstijos pasienį ir 
si su Austrija nei ekonomiš- į palio
kai, ir t.t.

Šiandie, o gal rytoj bus ži
Pagrobtas kunigas nuvyko i 

Puebla miestų ir pranešė, kad
noma, Ir’ Vokietija nusilenks >J is f?1 • nežiūrint

grųsinunų.
Nesenai Jalapa majoras pa

rėdė rektoriui kun. Meza ap
leisti tų miestų. Kun. Meza 
kreipės teisman ir gavo iš tei
smo leidimų būti savo vietoje,

________ gi majorui uždraudė maišytis
BERLYNAS, liepos 18. —rcktor,aus reikalus. ,To pa- 

Į Paryžių ižvyko kanclieris sel;mė?e pre5.jį užsiu"(li"ta

taip daug Francijal už apturi- 
mų sau finansinę pagelbų.

HINDENBURGAS NEPA
LANKUS FRANCIJOS 

NORAMS

NESUDRUMSČIAMAS
DRAUGINGUMAS

Bruening ir užs. sekr. Curtius 
su keliais ekspertais.

Vokietijos prezidentas ir ka
riuomenės vadai generolai la-! 
bai nepalankūs Francijos rei
kalavimams už žadamų pasko
lų.

Čia spėjama, kad jei kanc-

valstijos policija.

MISSIONIERIUI AUKA 
SUJAUDINO PAGONUS

CHICAGO ' IR APYLIN
KES. — Pramatomas retkar
čiais lietus; šiandie vešiau.

NUTRŪKO KARŠČIAI

Vakar apie 4:00 popiet kai- 
‘kurias Chioago dalis palietė 
lietus ir.vėtra, kilusi iš šiaur- 
vakarų. Kaip bematai sumaži
no 96 laipsnių karščius.

Iš oro biuro praneša, šian
die bus vėsiau.

Arti Wheeling gyvenus ūki
ninkas Sehroeder patrauktas 
teisman už nešvarų gyvulių už
laikymų ir už kiaulių penėji
mų atmatomis iš Evanstono 
valgyklų.

Teismas jį nubaudė 10 dol. 
bauda ir dar teismo lėšomis.

JEFFERSON, O., liepos 18. 
— Šerifas Blanche uždarė ko
munistų išlaikomų bernaičia
ms ir mergaitėms vasarinę sto 

, vykių, kurioje buvo 60 bernai
čių ir mergaičių, nuo 8 ligi 16 
metų amžiaus. Komunistai 

, šiuos* vaikus buvo suorganiza
vę Į Jaunųjų Komunistų Pio
nierių Amerikoje kuopų. Šios

jų organizacijos kuopų yra Ir 
kitur.

Šerifas sako, jis užvakar 
aplankė tų stovyklų ir rado 
kad tie vaikai lavinami komu- 
nistų propagandoje. Didžiuma 
jų ant kaklų turėjo raudonas 
skepetaites.

Dviem vaikų prižiūrėtojam 
Įsakyta vaikus paleisti ir pa
siųsti namo į Clevelandų ir ki
tas vietas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
•

VOKIETAITIS IŠRINKTAS 
KAUNO BURMISTRU

•
kių k., Šiaulių v., bet jis ‘dar, 
slapstosi. “M. M.”

KAUNAS. — Jonas Vilei- Padidėjus susisiekimui ir

APVOGTAS GYDYTOJAS

Evanstone iš Dr. Whiteside 
namų rūsio nežinomi vagys iš
nešė 11 butelių šampano ir ne
mažai kitų svaigiųjų gerymų.

KARDINOLAS BUS 
FREEPORTE

UŽTRAUKTOS ALGOS

šis jau neburmistras. Jo vie
ton naujai išrinktoji taryba iš- 

! rinko Kauno miesto burmis
tru (majoru) J. Vokietaitį, il
gus metus buvusį Švietimo 
Ministerijos direktorių.

ŽEIMELY ŽIURKES 
PIAUNA VERŠIUS 

IR ŽĄSIS

Žeimeliečiai montekristais 
žiurkes medžioja

autobusų judėjimui Raseiniai 
—Šiauliai, Šiaulių apskritie 
savivaldybė vietos gyventoja
ms prašant paskyrė 3000 litų 
ir vietos valsčiaus savivaldy
bė 1000 litų nuka8imui Duby
sos kalnų Padubysio valsčiaus 
ribose,

SUVĖLINTAS BRUENIN- 
GO VYKIMAS Į PA

RYŽIŲ

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivys
kupas, rytoj vyksta į Free- 
port, III. Tenai pašventins Šv. 
Vincento prieglaudų ir šv. 
Juozapo Namus seneliams.

Copk apskrities tarnautoja
ms ir darbininkams algos iš
mokėtos tik už pirmųjų birže
lio mėnesio dalį.

NUBAUSTAS KALĖJIMU

PERDAUG ŠAUDO 
POUCMONAI

MEXICO MIESTAS, lie
pos 17. — Nežiūrint keletos 
nelemtųjų įvykių J. A. Val
stybėse, Meksikos su sakomo
mis J. A. Valstybėmis nesu
drumsčiamas draugingumas, 
pareiškė Meksikos preziden
tas Rubio..

VISI BEDARBIAI GAUSIĄ 
DARBO

WINDSOR, Ont., Kanada, 
liepos 17. — Ontario provin
cijos ministeris pirmininkas 
Henry paskelbė, kad šioj .pro
vincijoj bus Iškelta daug vie
šųjų darbų ir visi bedarbiai 
gausių užsiėmimo.

ROMA, liepos 18. — Ties 
šv. Petro bazilikos durimis 
vakar rasta palikta bomba. 
Sargyba nunešė bombų atvan- 
gion vieton ir suplaišino.

TOKYO. — Paryžiaus Už 
sienių Misijų Draugijos migio 

įnieriui kun. A Vilijon
lierįs Paryžiuje perdaug nusi-l^°. me^a’’ Ps nuo^a^°s Į gaudyti bile^progai pasitaikius,

t rmsionienauja Japonijoj. Gar
bingas misionierius yra arti 
90 metų amžiaus.

Chičagos policijos viršinin
kas parėdė policmonams ne- 

SUf,J° vartoti liuosai ginklų ir ne-

Teismo pripažintas kaltu už 
jaunos moteriškės pasmaugi
mų jos namuose Wm. Schroe- 
der, 20 m., nubaustas kalėji
mu ligi gyvos galvos.

leis Francijai, jo kabinetas tu
rės griūti.

GRIEŽTAI MALŠINAMOS 
KOMUNISTŲ RIAUŠES

BERLYNAS, liepos 17. — 
Komunistai ir jų sukurstyti 
bedarbiai kelia riaušes įvai

Iš gimtinio jo miestelio Fra- 
ncijoj jam prisiųsta nemaža 
piniginė auka. Kun. Villion 
pranešė, kad tie pinigai jam 
nereikalingi ir juos panaudos 
pastatyti studentams kliubų

Nuo tų šaudymų kadangi daug 
nukenčia nekalti žmonės. Po- 
licmonai gali vartoti ginklus 
tik šiuose trijuose atsitikimuo
se : kada turi gintis, kada pri
sieina ginti kitų kų ir prieš 
aiškiai žinomus kriminalistus.

riuose Vokietijos pramonės m. Napa, Japonijij.
centruose. Policija visu griež
tumu malšina riaušes.

Bankos atidarytos. Einant 
vyriausybės parėdymu, iš ba
nkų pinigai išduodami tiems, 
kurie turi apmokėti darbinin
kus. Asmeniškiems reikalams 
žmonės negali gauti įdėlių.

BERLYNAS, liepos 18. — 
Vokietijos parlamento nuolati
nis komitetas nubalsavo šiuo
kart nešaukti parlamento ne- 
papraston sesijon.

APIPLĖŠĖ BANKĄ, NU
ŽUDĖ PAŠERIFĮ

BUCKLEY, III., liepos 18. 
— Vakar trys plėšikai apiplė
šė vietos bankų. Pagrobė 5,000 
dol. Nužudė vienų pašerifį, 
kurs su kitais piktadarius vi
josi. Vargiai jie pasprūs.

Pas kai kuriuos Žeimelio ū- 
kininkus ir pramonininkus pri
viso labai daug didžiųjų žiur
kių. Vakarais žiurkės pulkais 
(7—15) laisvai slankioja ap
link trobas ir eina į tvartus, 
kur suėda visų, kas tiekiama 
gyvuliams, ir neprileidžia gy
vulių, kol pačios pilnai nepri
sisotina. Paskutiniuoju laiku 
jos vienam ūkininkui papiovė 
2 paršelius (6 sav. amž.), ki
tam — gerokų žųsiukų.

Žeimeliečiai turi pramogos.1 j 
Vakarais, neturėdami kų veik
ti, su raontekristo šautuvėliais 
eina žiurkių medžioti...

“M. M.”

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Kaip šiandie čia turėjo būti 
Vokietijos kanclieris Bruening 
su užsienių ministeriu Curtius 
ir dalyvauti valstybių atstovų 
konferencijoje paskolos reika
le.

Bet konferencija atidėta li
gi rytojaus ir tuo būdu sulai
kytas kanclierio atvykimas. 
Šiandie posėdžiauja Frakcijos 
ministeriu kabinetas. Be to, 
paruošiami (formuluojami) 
iVokietijai reikalavimai už ža
damus jai kreditus ir pasko-

“TRYS MUŠKIETININKAI” 
PAAIŠKĖJO

Įžymieji japonai pagonys 
nemažai susijaudino tuomi mi
sionieriaus pasiketinimu ir sa
vęs išsižadėjimu. Jie suskato 
sudaryti fondų ir gelbėti sa
komo kliubo pastatyme.

NEW YORK, liepos 17. - 
Am. Darbo Federacijos vice
prezidentas M. Woll pareiškia, 
jog gerųjų laikų grąžinimui 
atatinkamiausia priemonė y- 
ra didinti darbininkams užmo- 
kesnius.

PAKVIETĖ VYKTI Į SAVO 
VIETĄ

Amerikos ambasadorių Bri
tanijai Ch. Dawes, kurs • turi 
atostogas Chicagoj, preziden
tas Hoover pakvietė nutraukti 
atostogas ir tuojaus gryžti į 
Londonu.

30 AKRŲ PARKUI

• Waukegane mirusi Mrs. E. 
H. Moulton šiam miestui už
rašė 30 akrų žemės įkurti pa
rkų.

IŠNAUJO IŠRINKTAS UNI
VERSITETO PREZIDENTU

“Mūsų Momente” buvo ra
šyta, kad VI-12 d. apie 5 vai.
vak. vieškely Šiauliai—Šilėnai, 
miškely tapo užpultas dviejų 
nežinomų ginkluotų vyrų dvi

SOUTH BEND, Ind., liepos 
17. — Šventojo Kryžiaus ko
ngregacijos kapitulos susirin-j moterys ir vyras, 
kime Notre Dame Universite-Į Policija užpuolikus sulaikė, 
to prezidentu išnaujo išrinktas Tai; Jonas Kaukšas, 27 mt.

Pasirodo, Francija prieš Vo 
kietijų nusistačiusi taip kie
tai, kaip titnagas. Ypač jai 
rūpi neprarasti Vokietijos mo
kamų karo atpildymų.

Iš Paryžiaus valstybių at
stovai, taipat ir Vokietijos ka
nclieris, vyks į Londonu ne- 
papraston konferencijon, kuri 
ten prasidės pirmadienį.

J. Am. Valstybes toje kon
ferencijoje atstovaus sekret. 
Stimson. Jis turės balso tik 
Vokietijos finansų klausimais.

kun. C. L. O’Donnell.

TIK LIGI RUGPIŪČIO 1 D.
SANTIAGO, Čili, liepos 17. 

— Respublikos vyriausybė pa
skelbė, kad užsienių skoloms 
mokėti “moratoriumas” tęsis 
tik ligi rugpiučio 1 d.

kilęs iš Kurtavėnų v., Kybar
tų dv. ir Antanas Balčaitis, 
24 mt. iš Vijolių k. (Šiaulių 
vai.).

Paaiškėjo, kad buvęs dar 
vienas dalyvis, baigęs Šiau
liuose 7 gimnazijos klases Juo
zas Gelguda8, 20 mt., iš Norei-

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 6,23
Belgijos 100 belgų 33.91 
Šveicarijos 100 fr. 19.27

I
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DIENOS KLAUSIMAI
DARBININKŲ ORGANIZAVIMAS.

Darbininkų klausimas šiandie yra pats 
aktualiausias valstybės ir bendrai visuome
nės reikalas. J j svarsto mokslininkai — so
ciologai, spauda, valstybių parlamentai, pa
tys darbo žmonės, o ir patsai Popiežius.

Jr suprantama dėl ko.
Kuę labiau žmonija kila kultūroje, tuo 

platesni ir gyvesni jos reikalai darosi. 
Žmonės susigrupavo, sudarė tautas ir valsty
bes, leidžia įstatymus, sudaro valdžios apma
tus ir dėl to visas gyvenimas paverčiamas 
į gyvai besisukančią mašineriją. Kiekviena 
tos mašinerijos dalis turi savo atlikti, ^kitaip 
jį pesisuks. Tas žmones sugrupavo į visokius 
Žmonių luomus, iššaukė organizavimosi rei
kalingumą. Kadangi darbininkai pirmiau, o 
ypač dabar, patį svarbiausi gyvenime vaid
menį vaidina, dėl to ir organizuotis jiems 
labiausia yra reikalinga. Mat, darbininką ir 
toliau norima skaudžiai išnaudoti, laikyti 
jį paprastu mašinos kuriuo nors įrankiu,
skaityti vergu.

Ir nestebėtina dėl to, jei visame pasau
lyje šiandien turima susidurti su begalo 
svarbiu darbininkų klausimu, nes visiems 
žinoma, kad darbininkas savo pečiais vei
ka pačią sunkiąją gyvenimo naštą. Ir kuo 
labiau darbininkai susipranta, tuo geriau 
susiorganizuoja ir tuo savo gyvenimo naštą 
lengvina.

Bet ir šiandien, kada pasaulis giriasi 
savo aukšta kultūra, visokiausiais išradi- 
arais, kada darbininkų klausimas visur ir vi

saip yra svarstomas, darbininkas žmogus 
pats savo reikalus tiiri ginti ir sau pri<lera7 
mų teisių reikalauti. Jei to nedarys, jis vi
sada pasiliks kapitąlo vergi}, savo būvio nie
kuomet nepajėgs pagerinti. Savaime, tat, 
aišku, jog šių laikų darbininkas savo luo-

mo reikalus privalo gerai suprasti, jam turi 
būti aiškūs visi gyvenimo klausimai ir val
stybės politinė būklė. «

Del to darbininkams reikia būti orga
nizuotiems. Kitaip jie savo uždavinių neiš- 
pildys, savo teisių nesupras, o svarbiausia 
— jų neapgins. Neorganizuotais darbinin
kais pasinaudoja visokie išnaudotojai, 
skriaudikai. Juos, it kokią tešlą, minko bol
ševikų agentai.

Katalikų Bažnyčia yra ne tik darbinin
kų globėja, bet ir jų reikalų bei teisių gy
nėją. Dąrbininkai, norėdami siekti savo ge
rovės, turi gyvai domėtis tikėjimo reikalais, 
nes tai yrą tikrasis kelįas į viepybę ir į. 
brolybę. Bolševikai ir socialistai niekuomet 
darbininkams gerovės neiškovos, nes, vie
na, tie dalykai jiems nerūpi, o antra — jie 
sėja dubininkuose neapykantą ir griovimo 
dvasią.

Kito kelio nesurasime — Amerikos lie
tuviams katalikams Imtinai reikia organizuo 
tis, gilintis į savo reikalus, pažinti Bažny
čios nuostatus, šv. Tėvų enciklikas darbi
ninkų klausimais. Turime Lietuvių 
jungą, spieskimės prie jos; turime 
darbininkišką laikraštį, “Darbininką” pasi- 
kvieskime ji į savo namus ir aktyviai daly
vaukime pasaulio krikščionių darbininkų ju
dėjime.

KAIP PISIMUS, KAD ANTUELIGIŠKIEJI Uit- |f 
lA&ČIAI NEPULTy KATAUKy BAŽNYČIOS '

UI JOS TKINčiyjy.
Mūšy Poezija ir Dainos

M0 TUSU.

Kazys Inčiūra.

PASTABĖLĖS.

Lietuvos spaudos žiniomis, Švietimo 
Ministerija išleido parėdymą, kuriuo visoj 
Lietuvoj įvedamas priverstinas pradžios mo
kyklų lankymas. Iki šiol privestinas pradžios 
mokyklų lankyme tebuvo tik kai kuriuose 
apskričiuose. Be abejo, tam naujam parėdy
mui pritars visa tauta, nes Lietuva^ švietimo 
atžvilgiu jokiu būdu negali atsilikti savo 
kaimyninių valstybių užpakalyje. Visa Lie
tuvoj nepriklausomybės ateitis priklauso 

’ daugiausia nuo to, kaip aukštai ji pak.ils 
švietimo srity ir kultūroje. Būtų gera, kad 
vyriausybė parūpintų tinkamus mokykloms 
namus, turėtų dorų mokytojų — auklėtojų 
ir kad leistų steigti privatines katalikams 
mokyklas. .

(Tąsa)

Pasekmės šitokio klebonų 
pasielgimo buvo stebėtinos. 
Prie vienos- bažnyčios, kur 
keturi šimtai to anti-katalikiš- 
kai nusistačiusio laikraščio 
buvo atgabenta pardavimui li
kosi visi nepaliesti. Panašiai 
atsitiko ir prie kitų bažnyčių 
— katalikai nepirko jo nė vie-1 
no egzemplioriaus, ir, vėliau 
net pardavėjai atsisakė jį pla
tinti. Tuo pačiu laiku Trutli 
Sociėty vadai kreipėsi į kitus 
kunigus, kurie pirmininkavo, 
ar kokiu kitu būdu galėjo pri
eiti prie įvairių mergaičių ir 
moterį} organizacijų visose 

^9"1 miesto parapijose. Šios orga
nizuotos mergaitės ir moterys 
perspėjo savo drauges ir pa
žįstamus ir po dviejų savai
čių minėtasis laikraštis nusto
jo keturiasdešimtų nuošimtį 
savo cirkuliacijos. Darbas čia 
dar nesibaigė. Trutli Sooiety 
nariai paprašė visus katalikus

“Moterų Dirva” skelbia, kad A. L. R.
K. Moterų Sąjungos penkioliktasis (jubilie
jinis) seimas šiemet įvyks rugpiučio 3, 4 ir 
5 dienomis, Cleveland, Obio. Organas ragi
na kuopas ypatingo dėmesio kreipti į tai, 
kaip ir kokiu būdu būtų galima labiau
išauginti, praplėsti šią moterų organizaci- 'kiai paminėtas,tai irkiti laik- 
ją. Prašoma ieškoti bildu, kad rengiami4 nau- (raščiai, kurie kokiu nors bū-

J. Douillęt.

MASKVA BE KAUKĖS.
ANTROJI ©AUS.

(Tąsa)
Rusų gydytojai priversti dirbti labai 

sunkiose sąlygose. Vladikaukazo geležin
kelio ligoninės vedėjas R. buvo vieno dar
bininko, primuštas tik dėl to, kad nepri
ėmė jo žmonos į profsojūzo ligoninę, kurio 
šis darbininkas nebuvo narys. Taigi, ga
vęs nuo gydytojo neigiamą atsakymą, šis 
darbininkas puolė ant jo ir taip jį primu
šė, kas jis, tas vargšas gydytojas, savo 
paties ligoninėje turėjo 8 dienas išgulėti 
lovoje. Apįe darbininko nubaudimą nebu
vo nė kalbos. Praėjus 10-čiai dienų, tas 
pats gydytojas vėl buvo primuštas savo 
ligoninės ligonių, nes, mat, jis nepaklaųaė 
gailestingosios sesutės komunistės, kuri 
reikalavo paleisti iš ligoninės vieną ligo
nį, kurį ji laikė sveiku, o jis jį pripažino 
dar nevisai pasveikupį. Vėl toje pačioje 
ligoninėje vienas jaunas gydytojas buvo 
primuštas vieno ligonio tik dėl to, kad

Bažnyčios ir jos tikinčiųjų.
Žinoma, klebonai U) adminis
tratorių prašymą priėmė, bet 
taip pat perspėjo, kad nė vie
nas katalikas neprivalo pirkti 
jokio laikraščio, kuris kokiu 
nors būdu eina prieš katąlikų 
tikybą ir turi sustoti pątroni- 
zavęs prekybos bei pramonės 
įstaigas, kurios tokiuose laik
raščiuose skelbiasi. Svarbu 
yra tas, kad ši pamoka pasi
liko ilgai tokių laikraščių sc- 
vininkų atmintyje ir jie dau
giau nebepuolė K. Bažnyčios.

Šiandien mūsų tarpe ir ne
trūksta laikraščių ir periodi- 
kalų, kurie pasinaudodami į- 
vairiais įsivaizdintais ar kar
tais ir tikrais įvykiais daro.-* Į kunigas su dviem ar trim pa- kti ir užsisakyti prieštikybi-

(Mano Motinai Eleonorai Rimavieiūtei).
Sėsk verpti, motuše, tu baltojo lino 
šią visą naktelę, žv ai god ūžės kol ges, 
ir man išdainuoki dainų daineles, 
kurios mane supo ir mažą, ūgino...
Aš grįžtu pasilgęs gimtosios pastogės 
įkniaubi karštą gaivą į tavo kelius.
Bet šiandien, ak, šiandien širdis nesiskųs: 
esu iš Jaunystės žiedų prisivogęs.
Esu prisiskynęs baltųjų marias, 
ir varganą lūšną kaišysiu aš jais — 
jaunoji širdis spinduliuodama kais, 
nė vienas žibintas šiąnakt nebeges.
Sėsk verpti, motušė, tu baltojo lino, 
abudu dainuosim Jaunystei dainas — 
tavoji širdis, tiek kentėjus, te žino, 
kad vakarą ji ramumėlio suras!..

nius laikraščiuos arba juose 
skelbtis. Ji turėtų eiti toliau—

sau pelną įžeisdami tikinčiuo- įsauliečiais ir vienu advokatu 
sius ir sukeldami ginčus ir ne-j galėtų to atsiekti ir tuonii
apykantą prieš katalikus. Ko-i daug gero padaryti sumažin- j n,et iki aukščiausiojo teismo 
dėl, užtat, mums nepadaryti j darni anti-religiniai veikiančių'durų. Visados, kala ti.. ėjimo 
taip kaip anais 1913 metais,! jų prestyžą. į priešai pradeda ką vaistyta -
kad padarė Wasliingtono D. 
C. katalikai?

pirklius, kad šie perspėtų to

Tokios draugijos darbas bū- niais įstatymais ir konstituci- 
tų neįvertinamai svarbus ypa-ija baudžiama, jie privalo būti 
tingai šiuose ląįkups.e, kąda'patraukti atsakomybėn. Jeigu

Turėtų visur įsikurti Trutli 
Society ar jai panaši draugija, 
kuri galėtų kovoti anti-religi- 
nę spaudą su panašiais rezul
tatais. Tą atlikti neturėtų būti

visados taip būtų tai mūsų 
šmeižėjai greitai pataptų at
sargesni ir išmoktų mandagu
mo.

Atsimename, tik keletą me
tų atgal, kuomet nekurie Is-

mūsų švento tikėjimo priešai 

organizuotai atakuoja tikin

čiuosius, dvasiškiją ir net pa

tį šventąjį Tėvą. Bet viršmi-

... . ... nėtasis būdas sumažinimui

labai sunku modeliu paėmus
ur !• * , m 4. o • * ipnesininkų jėgų nors ir pa-

\V aslungton o Trutli Society f , . . . .„ ...
.... . . 'sėkmingas, kaip iš rezultatų ipam os laikraščiai, kurie vien

kuri pati savaime nėra kom- , . . ■; .t . w ,
r u + .+ tv i '.matome, nėra vienintelis, ir ne smeu.iis užsiimdavo, pradėjo

i ioi9 4-4 i •• i visur j| galima butų panaudo
to 1912 metais ta draugija’ . ~ ,. _ ,

. „ .ti. Sulig musų nuomone tokiabuvo padariusi klaidą prmn-' .. o . . . , . , ...
, . . . įTrutli Societv, įsteigta stoti nūs
dama perdaug narių su jų re- , . , * v

.. . . . . _ atviron kovon su Baznvcios
gulianais susirinkimais. Bet . v . ... , .
° . .. .priešais, butų dar pasekinm-
1913 metais suos draugijos . ... ..

. v . . .... ... .. . gesne, jeigu ji sujungtų mine-
unesakis susidėjo tik iš vieno - ... , . , , ,

. , . .. i ta n asliingtono katalikų pasi-
energmgo kiimgo, poros verk-- , v , ...

,. v. . . 'elgimą su vieša apologetikalių pasauliečių, ir vieno ar , .......
, . . , , per spaudą, išaiškintų priešų
dviejų katalikų advokatų, ku- . . , . v,

. . ..... , . klastas ir pareikštų tiesą. Ki-
nes kitaip iri ne be atlyginimo tarnavo kai-’. .. ,

. ... . . .... Jau), liaudis, nežinodama ka-
jie sustotų jame skelbtis. Čia po jos patarėjai. Aišku, nenus-’ , , . ... ..
J i o ......... me dalvkas, galėtų pamanyti,

Kadangi tojo draugijai priklausę skait- , , . v •
.. .. v , . kad tikėjimo priešų puolimai
lingi ir žymūs katalikai, bet . x .g, . • j i

.. . . ’ ir šmeižtai yra pagrmduoti ak
tiktai svarbesniuose atsitiki- , , . . ,r. , ..

tualiais faktais, vienok pilnai 

sutinkame su Wasliingtono ka

laikraščio administratorius, 
kad, jeigu jie dar daugiau ką 
prieš tikėjimą rašytų, šie nus
totų jame skelbtis. Adminis
tratoriai gerai suprasdami, 
kad daugelio katalikų skelbi- 
mąsi laikraštį tik ir palaiky
davo bežiūrint pernrainė savo 
taktiką ir išmoko rodyti pa
garbos ir simpatijos įžeistiems 
katalikams. Dargi žydai pir
kliai, kurie skelbėsi tame laik
raštyje, patėmiję, kad iš prie
žasties tokio katalikų pasiel
gimo sumažėjo jų apyvarta, 
pradėjo reikalauti, kad leidė
jai perstotų šnieižę ir užgaudi- 
nėję katalikus,

Minėtieji
melagin-

dar ir ne viskas 
bažnyčiose to prieštikybinio 
laikraščio vardas nebuvo aiš-

jų narių vajai sektųsi, kad jaunamečių kuo 
daugiausia pritraukus, nes — “Jaupame- 
čių organizavimas šiuo laiku tur būt vienu 
svarbiuoju Moterų Sąjupgos klausimu”.

GAffilNOTĖS “UBAUr
šiam nepatiko to gydytojo padarytas per
rišimas. Tai vis papročiai, viešpataują ’ 
sov. ligoninėse. Aišku, kad tokiose sąlygo- 1 
se yra negalima teikti platesnei visuome
nei kokios nors 'medicinos pagalbos.

Žinoma, kiekvienoje valstybėje visada 
galima rasti platesniojoj visuomenėj ele
mentų, linkusių į cliuliganiškumą, bandi
tizmą ir sauvaliavimą. Bet juk kovoti su 
šiais blogumais visur yra įstatymai, ir 
už jų nesilaikymą yra smarkiai baudžia
ma. Tačiau sov. Rusijoje, priešingai, ko
munistų sistema tokiu* cbnliganiškumus 
palaiko, o patys komunistai čia mato tik
ros laisvės pasireiškimą. Kada šie netvar
kos elementai pasidaro jau nebe išimtis, o 
taisyklė, tada jie dažnai atsikreipia ir 
prieš pačius sovietus. Gliuliganąi užmuši
nėja sargus, sov. valdžios atstovus, koui. 
partijos narius. Tada komunistai susipran 
ta, bando reaguoti, bet jau pervėlu: juk 
jie, pasėję vėją, piauna audrą. Supranta
ma, kad tie, kurie viską darė, kad tik 
panaikintų dorą, bejėgiai yra ją atstatyti.

du buvo užgavę Bažnyčią ir į- 
žeidę katalikus, bijodami, kad 
ir jiem taip neatsitiktų kaip 
anam jų kolegai, skubėjosi pa
simatyti su klebonais ir jų at- r
įsiprašyti ir pasižadėti dau
giau nebeatakuoti Katalikų

ŠV. PRANCIŠKUS.

muose ir neatbūtinuose reika
luose jie aktyviai dalyvavo at
viroj kovoj.

Iš to kas pasakyta, rašo 
toliau tas pat laikraštis “Re-

talikų taktika tuose atvejuose, 
kuomet atsakymai raštu tik
tai rekliamuotų priešų laikraš
čius ir jų spaudą ir vien pa-

vista Catolica”, matome, kad j tarnautų jų išplatinimui, 
tai nėra visai sunku suorgani- Bet tokia organizacija ne- 
zuoti panaši draugija kiekvie
name mieste. Vienas darbštus

Rašo Kttn. Juozas Jusevičius.

Kartą Mussolini savo kalboje džiaugė
si, kad Italija visako turi ir duoda žmoni
jai. Ji davė žmonijai poetų, tapytojų, ka
reivių, diplomatų ir šventųjų. Jis sakė, 
kad Italija yra motina garbingų didvyrių. 
Imante yra didžiausias poetas, o šv. Pran
ciškus Švenčiausias Dievo tarnas ir labai 
mylimas tų, kurie priklauso prie Bažny
čios ir tų, kurie prie jos nepriklauso.

I. Jaunimo Karalius.
Šv. Pranciškus gimė 1182 m. Asižiaus 

mieste. Šis miestas buvo žymus jau XII 
šimtmetyje. Jo tėvas, Petras Bernardo- 
ne, buvo drabužių pardavėjas. Mažai ži
noma apie jo motina, Piką. Sakoma, kad 
ji buvo iš turtingų namų Umbrijoje. Šv. 
Krikšto metu kūdikis buvo pavadintas 
Jonu, bet paskui jo t^vas atmainė jo var
dą į Pranciškų, nes kaipo pramoninkas jis 
mylėjo Franci ją, kur jis pirkdavo drabu
žius. Pranciškus — reiškia mažas prancū
ziukas.

Dar mažas būdamas, Pranciškus pa

turėtų riboti savo veikimą 
vien užgynimu katalikams pir-

užpuldinėti ypatingai tūlus 
kunigus ir nekuriuos vienuolv- 

užmetinėdami jiems kri- 
minališkus prasikaltimus, tuo
met keletas katalikų advoka
tų susitarė apginti persekio
jamuosius ir patraukti besar
mačių kaltintojus teisman. 
Taip jie ir padarė, 
laikraščiai, už savo
gus apkalbėjimus ir prasima
nymus, buvo keletą kartų nu 
teisti užsimokėti sunkias pi- 
ningines pabaudas ir greitai 
sustojo savo nešvarų ir ne
garbingą darbą. Panašiai jau 
yra atsitikę Italijoj ir Belgi
joj ir visur su geromis pa
sekmėmis.

Matant dabar, kad beveik 
visoj nekatalikiškoj spaudoj 
daromos viešos arba slaptos 
konspiracijos prieš tikinčiuo-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

traukė visų širdis prie savęs savo linksmu Prieš pat išvažiavimą į karą, jam sapne 
būdujgailėstingumu ir nepaprasta pavar- pasirodė, būk jis esąs didelėje salėje, ku
gelių nieile. Jis gerai atjautė kiekvieno ' rioje buvo labai daug ginklų su kryžiaus 
žmogaus vargus. Jis buvo labai linksmas , ženklais. Ir štai jis girdi balsą: “Šie gin-
ir draugavo tik su tais jaunuoliais, kurie 
linksmino jo širdį. Tačiau jis niekados 
nepažemino savo asmens. Kad geriau su
pratus šv. Pranciškaus būdą, reikia pas
kaityti, ką sako Tomas Alano, rašydamas 
apie jo gyvenimą: “Šv. Pranciškus buvo 
meilus, šaunus ir garbingas savo jaunose 
dienose.”

Šventasis, turėdamas tik deiąrnioliką 
metų, įstojo į kariuomenę ir kariavo su 
perugais. Tai nebuvo ilgas karas. Asižie- 
čiai buvo nugalėti ir daugelis jų pakliu
vo į nelaisvę. Tame skaitliuje buvo ir 
Pranciškus. Jis buvo nelaisvėje visus me 
tus. Dabar jo mintis pasikėlė aukštyn, 
tačiau jis dar buvo pilnas linksmumo ir 
džiaugsmo.

Nelaisvėje Pranciškaus sveikata la
bai sumenkėjo. Tik jam sugrįžius Asižiaup 
oras ir rūpestinga motinos priežiūra galė
jo atgaivinti jo nuvargintą kūną.

Truputį atsigavęs, jis vėl pradėjo sap- 
noti apie kariuomenę įr žadėjo eiti į kar

klai yra tavo ir tavo kareivių.”
“Žinau, kad būsiu garsus žmogus” 

sušuko linksmai Pranciškus ir atsikelda
mas išvažiavo į Apulią kariauti. Pribuvęs 
į Spoleto, jis susirgo ir mūsų Išganytojas 
dar sykį teikėsi prabilti į savo tarną nak
ties metu ir priminti jam jo garbingą tik
slą: “Pranciškau, kuris iš tų dviejų luo
mų duos tau daugiau mudos? Valdovas 
ar tarnas, turtas ar neturtas?

“Žinoma”, atsako Pranciškus, “val
dovas, kuris yra turtingas ir gali mane 
padaryti laimingu”.

Tada Viešpats jam tarė: “Kam tu 
palieki Dievą, kuris yra turtingas, o ieš
kai žmonių, kurie yra tarnai ir neturtin
gi-”

“O Viešpatie”, sušuko Pranciškus, 
“ką aš turiu dąryti?”

Grįžk į savo miestą. Ženklai, ku
riuos tu matei sapne, yra tavo dvasiniai 
užsiėmimai.”

('Bus 4augįąų)
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Prašau Į Mano Kampelį
-----------Rašo prof Kampininkas.---------------

Įvairūs Straipsniai.

ši įlomis oro bangomis, eina 
mano radio žinios iš viso pa
saulio ir apie visokius daly
kus.

Rockfordo, III., lietuviški ta 
vorščiai visai sukapitalistėjo. 
J Kaliforniją nevažiuoja, bn, 
sako, ten dabar šalčiau negu 
Jilinojuj. Tad čia susikraustę 
Į paupius, paežerius be jokio 
klapato sykiu su buržujais gy
vena, tuštindami galioniukus 
stipriojo papso.

Dabar vieni tavoršeiai tuo 
džiaugiasi, kiti — niršta. Pa
starieji sako: nuolatinis lan- 
dyinas pas bupžes, keliaklupš- 
čiavimas, bažijimasis ir Bace
vičiaus, Mizaros ir Ješkevičiu- 
tės rankų pakėlimas aukštyn, 
kad jie nesą komunistai, visą 
komunizmą apsispolino ir ščy- 
irų tavorščių akyse jį išnevoži- 
jo.

Esą, reikėjo tik “bedarbių” 
demonstraciją suruošti ir, prie 
įdui, da buožės langus iškulti, 
j— čarteris būt gautas ir ko- 
Imunizmas neišnevožytas.

KAIP ARGUMENTUOJA 
MUSSOLINI.

Chieagos slapiųjų karaliui 
Kuponiui palikus nuolatiniu 
guvermano svečiu, susirūpin
ta jo dvylika ar penkiolika 
*‘gutl Ink” drambliais, pada
rytais iš tikrojo dramblio kau
lo. Iki šiol tie “gud luk” 
drambliai stovėjo — vieni Ka- 
ponio kapitoliuje, kiti — jo o- 
fise.

Ne\v Yorke po didelių klu
pai ų gauta čarteris lietuviš
kiems tavorščiams gyvuoti.

Kenosboje, Wis., sakoma 
suimta ir šaltojon pasodinta 
(tokiam karšty, tai, ištikrųjų, 
patieka) du šimto gradusų ko
munistinio karščio lietuvišku 
tavdrščiu, kuriuodu, nepakęs- 
damu Unkulio Šamo padirbtų, 
buožinių dolerių, buvo pradėję 
savus, savo locnomis ranko
mis dirbti ir šinkuoti. Mat,' 
tikslas pateisina priemones, ir, 
dėlto, visokiais būdais reikia 
niščyti kapitalistinis parėdkas.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal G7G4

RŪGŠTŪS PIENAS LABAI eijos trumpiau gyvena. Žodis 
SVEIKA. !“autointoksikacija” reiškia
----------- I atsiradusiais nuodais. Žmo-

Btilgarai yra sveikiausia gaus kūne nuodai atsiranda 
pasaulyje tauta ir jie ilgiau- |ta<la, kada kur nors kas nors 
>ia gyvena. Profesorius Meč-įpūva. Puvimo procesą sudaro 
nikovas ir daug kitų gydytojųIpuvėsių mikrobai. Dažniausia 
tyrinėjo Bulgarijos gyventojų'žmonės ryja mėsą gerai nesu- 
sveikat i ilgumą ir priėjo prie kramtę, arba valgo blogai pa-

Mums rodos, “Drauge” ne
buvo padėta žinia iš Romos, 
kad tenai liepos 14 d. fašistų 
partijos direktoriai turėjo su
sirinkimą pirmininkaujant pa
čiam Italijos diktatoriui Mus- 
soliniui.

Šus direktorių susirinkimas 
buvo sušauktas pasitarti ir 
atsakyti į pastarąją Šventojo 
Tėvo Pijaus XI encikliką apie 
Katalikų Veikimą ir apie kilu
sius Italijoj katalikų organi
zacijų e varžymus. Enciklikoj 
aiškiai pažymėta, kad Katali
kų Veikimas nesimaišo į fašis
tų partijos vedamą politiką, 
kad fašistų partija neturi tei- 

■sės valstybinti (fašistinti) ka
talikų jaunimo, ir tt.

■ Fašistų partyos direkto
riai, pirmininkaujant pačiam 
Mussoliniui, penkias valandas 
posėdžiavo ir pagamino pa
reiškimą, kurį užvardino atsa
kymu į patarąją encikliką, 

i Pareiškime tie fašistų par
tijos šulai nepaduoda jokių 
savo įtikinančių argumentų, 
atkreiptų prieš enciklikos tu
rinį. Aišku, argumentų jie ne
gali rasti, kad paneigti enci
klikoje paduotus faktus ir tei
sybę. Kad taip, tai jie Švento
jo Tėvo raštą pavadina “me
lu”. Girdi, pastarasis Šven
tojo Tėvo “atsiliepimas į sve
timšalius apie fašistų partiją 
ir fašistų jaunimo organizaci
ją yra melas”.

Koks tas melas, direktoriai 
per penkias valandas posė
džiaudami negalėjo išgalvoti. 
Juk bile paikas ir tikriausius 
faktus gali pavadinti melu. 
Taip yra ir su tais direkto
riais.

Toliaus pareiškime direkto
riai pasako dar daugiau 
kvailybės. Girdi, Šventasis 
Sostas susijungęs su masonais 
kovojąs fašistų partiją ir pa
čią fašistų vyriausybę.

Tai visas fašistų vadų atsa
kymas į Šventojo Tėvo enci
kliką.

Bet užtaigi tie patys direk
toriai pasigyrimais ir grąsini- 
mais turtingi. Jie pareiškia, 
kad fašistų jaunimo organiza
cija (fašistai skautai —' Bali- 
11a) yra skaitlinga. Girdi, tas 
jaunimas auklėjamas revoliu
cinėje fašistų dvasioje. Neva
lia niekam įžeisti šios organi
zacijos, kadangi ji yra- visas 
fašizmo pamatas, ant kurio il
giausius metus rymos fašistų 
diktatūra Italijoje.

NEPAPRASTAS IŠNAUDO
JIMAS.

išvados, kad rūgštaus pieno 
\artėjimas teikia žmogui svei
katą ir prailgina amžių.

gamintus ir sunkiai suvirški
namus valgius, kuriuos skran
dis nepajėgia sumalti. Nesu-

vėsių mikrobus žarnose, ap
saugoja žmogaus kūno siste
mą nuo autointoksikacijos. 
Taigi, brangūs lietuviai, val
gykite kuodaugiausia rūgusio 
pieno, busite sveikesni ir il
giau gyvensite.

Tabokos kompanijos, kurios 
gamina cigaretus, nesenai štai 
ga paskelbė padidinančios ci- 
garetams kainą — 45 centus 
daugiau vienam tūkstančiui.

Imta tyrinėti to kompanijų 
pasielgimo priežastis. Nesuras 

j ta jokia. Kompanijų Šerai
|(common stoeks) tuojaus per-;»
šoko 100 milionų dolerių dau-; 
giau, kada padidinta cigare- 
tams kaina.

45c. vienam tūkstančiui ci
garetų daugiau reiškia, kad 
kompanijos į vienerius metus 
susiglemžia apie 45 milionus 
dolerių daugiau. Tuos milio
nus joms sumokės žmonės, k u

Alejandro Lerroux, Ispani
jos užsienio reikalų ministeris 
pirmame respublikos kabinete. 
Priėmus naują konstitucija, 
sakoma, jis svajojas būti pre
zidentu ar ministeriu pirmi-1 
ninku.

rie naudoja cigaretus.
Kiek žinoma, kompanijos 

tų milionų dolerių nepanaudos 
padidinti darbininkams užmo
kėsiu us arba sutrumpinti dar
bo valandas. Šie milionai teks 
šėrininkams.

Tabokos kompanijos Ameri
koj šiandie sudaro galingiau
siąjį trustą. Dirstelkime- į šio 
t rusto skelbimus visuose laik-

raščiuose. Skelbimai užima iš
tisus puslapius. Kitados taip 
yra buvę ir su įsigalėjusiu 
svaigiųjų gėrynių trustu. Ir 
šis kuoplačiausia skelbėsi. 
•Taip elgės prieš savo galą. 
Nes kilo prieš jį reakcija ir 
jį sutriuškino.

Ne kitaip bus ir su šiuomi 
galinguoju cigaretų tinstu. Ii 

j šis jau išeina iš savo ribų. Kas 
i jam visuomenės nusistatymas. 
Jis žino, kad įpratę rūkyti 
žmonės visvien pirks jo ga
minamus cigaretus ir mokės 
jo nustatytas kainas.

Pranešta, kad šis klausimas 
Ibus iškeltas susirinkus kon
gresui. Nes ir išnaudojimas tu- 
ifi savo ribas.

D. C.

APIE ANTI-RELIGISKŲ 
LAIKRAŠČIŲ PUOLIMĄ.

(Tąsa nuo 2 pusi).
sius, mums reikia stoti dar
ban prieš tuos-kas kart augan
čius tikėjimo priešus, kurie vi
sokiais, kad ir niekšingiausiais 
būdais, stengiasi įžeisti ir nu
žeminti mūsų dvasiškiją ir 
mūsų šventą Bažnyčią. Užtat

į darbą laiko negaišindami 
skubėti privalome. Įkurkime 
organizacijas, kurių tikslas — 
kaip jau minėta — būtų at 
laikyti priešų puolimus ir juo 
nugalėti. Pastangos tam tiks
lui padėtos, nors ir nedidžios 
jos būtų, susilauks, be abejo, 
gausaus atsiteisimo.

K. T.

J
LABDARIŲ CENTRO 

VALDYBA*
Pirm, A. Nausėda 

1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 
• 2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės r< i 

kalais kreiptis į valdybą arb*i 
agitatorius.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’

ATLIEKAME

l»

Spaudos Darbus
Lietuviai mėgsta valcryti 'Akintas maistas iš skran- 

rūgštų pieną, tik miestuose džio nuslenka į žarnąs, ir žar- 
gvvenant nėra lengva jo gau- 110se Pra^e(^a Pūti. Juk, tur- 
ti. Išmintingos šeimyninkės pa bQt’ skaitytojai_girdėjo arba 
čios susiraugia pieno, tik vie- ncd I)a^-S P&tyiė, kas atsitin- 
i.a bėda, kad miesto gyvento- ka žmogui Pavalgius daug nė
jai nevartoja" tiek, kiek pri- Pykusių vaisių, kurių pil-
valėtų suvartoti. vas negah suvirškin*i- Sunkiai

virškinamus valgius žarnose
Piene rūgštį gamina tam tik „Atakuoja puvėsių mikrobai, 

ros bakterijos. Jos yra didžiau giti? niikrobai kartais taip 
sios žmogaus geradarės, nes sudilgina žarnų sienas> ka(1
užmuša kenksmingąsias bak- smarkiai paleidžia vidurius, 
lelijas, ypač puvimo mikro- kaikada net su kraujais> arba
bus. Kur tik randasi pieno neį visiškai suparaližuoja virš- 
rūgštis, ten negali veistis pu- kinimo procesą> ir baisiai 
vimo bakterijos, tas yra labai kietina vidurius. pūvėsių mi- 
svarbu tiems, kurių žarnose krobų ganiiniai> supūvusio 
maistas nesusivirškina ir pu- niėglo sultis> jeį susigeria į
'a‘ žmogaus kūną, tai žmogus

Nuo senų senovės Arabijos gauna autointoksikaciją. Nuo 
gydytojai vartojo rūgštų pie- autointoksikacijos žmogus jau 
r.ų ir pasukas (maslionkas) Čiasi mieguistas, jam galvą 
tam tikras ligas gydant. Me- dažnai sopn, širdis nenorma- 
dicinos mokslo autoritetai ]įai plaka, ir inkstai genda, 
pareiškė, kad rūgštus pienas jr nervai silpsta ir šimtai į- 
yra puiki gyduolė ligoniams, vairiausių ‘kvarabų’ žmogus 
sergantiems vidurių nevirški- pajunta. Ir jei žmogų dažnai 
n imu. Rūgštus pienas išvalo autointoksikacija kamuoja, tai 
gerai žarnas. Yra patirta, kad kraujas nusilpsta ir netenka
tie, kurie dažnai valgo rugu- atsparumo prieš limpančias Ii 
si pieną, rečiau serga apendi- , . , , . ,‘ 1 n r gas. be dar krauj0 gyslos
'1 Tiėt užvis svarbiausia, kad ‘tingsta ir
rūgęs pienas apsaugoja fano- “ P*“”’**' t™",pi.u

gaus kūną nuo autointoksika- £Vvena nei privalėtų gyventi, 
nii.i sveikata pakrinka. Žmo- Rūgęs pienas pagelbsti mai
nės, kenčiu nuo autointoksika- sto virškinimą, užmuša pū-

$

Svarbi Žinia
Šiuomi noriu pranešti mūsų brangiems tautiečiams 

lietuviams, kad kurie dabar atidarys sąskaitą pasidė
dami pinigų ant taupymo, arha sugrąžins ištrauktus 
pinigus, papildydami savo knygutę, arba perkels pini
gus iš kitų bankų, paduodami knygutes iškolektavimui, 
iki, šių metų liepos-Julv 25-tai dienai, jiems nuošimtis 
rokuosis nuo liepos 1-mos dienos.

•*
Taipgi malonėsite nepamiršti, kad mūsų banke yra 

didžiausia laivakorčių agentūra. Čionai^ taipgi galite 
gauti geros rūšies užtikrintus pirmus inorgičius ant 
miažų nuosavybių su 6-tu nuošimčiu. Mes taipgi daro
me paskolas lietuviams ant atsakančių ir užtikrinančių 
nuosavybių.

Malonėkite atsilankyti kur gausite teisingą patar
navimą.

Su pagarba,
JOSEPH J. EL1A8-ELIJ0Š1U8, Prezidentas,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

^5

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791
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NEDĖLIOJĘ,

BENGIA

ŠV. JURGIO PAR
Rašo Laisvas Men. Juozas Žilevičius.

Tautines Muzikus IssiriHoojins.
(Trumpas istorinis škicas).

Lietuvių tauta iš seno yra 
žinoma kaipo dainų šalis, to
dėl nieko stebėtino, kuomet lie 
tuvis nuo maži) dienų iki mir
ties dainuoja, skudučiuoja
(muzikos instrumentas), tri- nose: kūlimas, minimas ir tt. 
mituoja (muzikos instrumen- Poetingai reiškiamose dainos 
trumentas), pasakas seka, i mintyse lietuvis sugebėjo iš
taisius žaidžia. Todėl tur dėstyti beveik visas nuolati- 

4būt ir kryžeiviai išvydę pirmų nio gyvenimo smulkmenas, k. 
jsyk prūsų lietuvių žemę, pa-Jt.: santykius marčios su uoš-
isistatydami pirmųjų tvirtovę 
Įpavadino jų “ Vogelsang ” 
'(Paukščių daina). Į juos, ma- 
tyttpt, taip paveikė gamtos
grožis su šimtais tūkstančių skaičiui laimingųjų tautų, 
sparnuočių giesmininkų, kuris kaip tat ra aigyptėnai, žy- 

.lietuvį nuolatos linksmino, jog dai armėnai, graikai ir kitos 
‘kitokesnio vardo pirmųjai pi- palikusios savo praeities žy
liai atėjūnai sugalvoti nebega mes papiruse, pergamenatuo- 
lėjo. Netenka stebėtis lietuvių se, plytose, bet visgi daug kas

‘ senovės ornamentikos, raiži- 
, nių, audinių margučių, refrenų 
meliodijų turtingumu, nes vi- 

• tyt, taip paveikė gamtos 
jo žavinga sparnuočių sių|foj 
nija. O juk jautri lietuvio sie
la, nuolat su gamta susijusi

' pamėgdžiojimais paukščių gar ;Ue,uvBka> pasnK.rkti,
.eų, uolavimais, aidavimais - i§niekinti _ lf.nkaij rU8aij vo.
; negalėjo širdies virpėjimų ne-
: perduoti į realiuosius meno mi> kurią VOg 1904 m leista
kūrinius (kryžiai, koplytėles, SpaugfJintu žodžiu pareikšti

• statulos, rankšluostinyčios, ku'vo ka,ba> todėl lietuvis j
11 tynęs mezginiai ir k. dažyti daįn^ susikoncentravo — visų 
į bei graviruoti — išpiaustyti).
• Nė viena Europos tauta ne- 
rturi taip švelniai postingų 
. liaudies dainų, kur nėra šlykš
• tynių storžieviškumo, pomo- 
; grafijos, vaidų skriaudimų.
• Visur ir visame lietuvis ap-
• dainuoja kuopoetingiausia —
• genialiam poetui tik pajėgia-
• mo — meilę, gegutę raibųjų, kais vadindavę. Del to prieža
t vi turelį lakštingalėlę ir t. p.
’ Lietuviui atrodė, jog visa 
-gamta juokiasi, žaidžia, nieko Ify pasirodė spaudoje Mažvy- 
• blogo apart grožio ir gerovės ,do lietuvių kalboje giesmynas, 
; žmonijai neteikia, todėl visa (katekizmas), o po to (tame 
■ tai lyg veidrodyje po šiai die- krašte) visa eilė giesmynų ir 
‘nai senovės dainose tebeat- |pgahnynų .Didžiojoje Lietuvo-
; spindi. Tų yra pastebėję dau- Į .........................
' gelis mokslo vyrų svetimtau-

čių, kuriems yra tekę vienaip 
bei kitaip su liaudies kūryba 
susidurti (Nesselmann, Ba-

rtscli, Niemi. Beazenberger,
Brukner, (loetlie ir daugybės •
kitų mokslo žmonių neskai
tant savųjų) nors ir papras
tiems darbams pavestose dai-

viene, baudžiavų, našlaitėlės 
vargus, motinos auklėjėles, 
vestuvių apeigas, šermenis ir 
t. t. Nors lietuviai nepriklauso

galima surasti dainose, nors 
ir miglotai kai kas atrodo.

Lietuviui teko daug tautiš
kai nukentėti nuo kišimosi sve 
timųjų į Lietuvos žemę; tie 
atėjūnai šeimininkavo, steng
damiesi savo įdiegti, visa, kas

kiečiai — net spaudų atimda-

gyvenimo eigų joje užraše, nes 
ji vienintelė beliko, kurios prie 
šai nepajėgė iš lietuvio širdies 
išplėšti. Pradėjus krikščioni
jai plėstis, dvarininkai nei 
.(Klaipėdos Krašte) prakeiki
mu grasė dainuojantiems dai
nas, liepė tik šventas giesmes 
giedoti, o kitus velnio pakali-

sties Klaipėdos Krašte, Ma
žojoje Lietuvoje, XV šimtme-

NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS
Laivakorčių Kainu Cunard Linijos Laivais Į

LIETUVĄ
NEGALI būti joki,, pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, 
kad kelionė J Lietuvą lai,ai brangi. Cunard Linija padarė 
nepaprastą laivakorčių kalnų nuplginimą kelionėms J ten 
ir atgal visais Jų laivais. Nupigintmns (eina gallon nuo 
rugplučto I dienos il;l spalių 15 d. itnl Jums proga, kokia 
gali daugintu nepasitaikyti. Nepralęiak jos! Vienas Šių 
didžiulių laivų
MAURETAN1A AQUITANIA BERENGARIA
išplaukia IS New Yorko per Cherbourgą kiekvieną treėla- 
dlen). Keletą: kitų savaitinių Iftplauklmų per Angliją ir 
Havrą. > ,
>1 luinuilisi kainuoja ....................................... .. w........... MIAI.00
I K lai perlą Ir atgal ...................................................... $150.00

Tnip jmt nupiginitnai ir j kitus viso pasaulio uostus.

LAIVAKORTĖS I TEN IR ATGAL 
GALIOJA DVIEM METAM.

Smulkesnių informacijų kreipkitės

GUNARO LINE
3 MA No. .Mtchtffau Avė., CIlicAffo, UI.

je (rusų valdomoj), lenkų kul
tūros pirmos giesmės' su gai- 
dė vos 1886 m. (Lietuviškos 
Mišios), o Mažojoje Lietuvo
je panašių giesmynų buvo jau 
keletas, bet jie buvo Didžio
joje Lietuvoje neprieinami 
dėl to, kad tie giesmynai bu
vo liuteronams taikinti, o Di
džiosios Lietuvos lietuviai tuo 
metu jau buvo katalikai. Nors 
rusų valdžia už rneldimųsi iš 
lietuviškųjų maldaknygių, as
menis, pas kuriuos jų atras
davo, Sibiran išsiųsdavo (iš- 

Į trėmimas iš tėvynės dažniau- 
siai iki gyvos galvos), lxd dai
nas dainuodavo lietuviškai ir 

■pramokę giesmes taipgi giedo
davo lietuviškai, kur baudžia- 

1 vos laikais dvarų savininkai 
lenkai nebuvo dar bažnyčiose 
lietuviškųsias giesmes pamai
nę lenkiškomis. Jei - lietuviai 
negalėdavo bažnyčiose giedoti 
savąja kalba, tad jie namie 
tai darydavo tarp savųjų. Bu
vo atsitikimų, kad giedotojai, 
giedoję lietuviškai pamaldų 
laike, rusų valdžios buvo so
dinami kalėjimam

Pradėjus “Aušrai” kelti 
tautinį susipratimų, neturint 
galimybės viešai su dainomis 

j pasirodyti, chorų repeticijos 
Ibuvo atliekamos miškuose, kur 
tam tikra sargyba saugodavo 
nuo rusų žandarų. Namuose 
nebuvo galima nuo žandarų 
pasislėpti, nes ne tik tuos, ku
rie būtų užleidę kambarį re
peticijoms, žandarai būtų Si
biran ištrėmę, bet ir tuos, ku
rie dalyvavo. Vienintelė gali
mybė buvo choro repeticijoms 
atlikti, tai mokantis lotyniškas 
mišias bažnyčioje giedoti, to 
rusai nedrausdavo.

Chorai Ir choru literatūra.
Iš to, kas iki šiol pasakyta, 

nesunku bus sudaryti vaizdų 
tuolaikinės muzikaiinės būklės 
Lietuvoje. Ir kuomet 1904 m. 
buvo grųžinta spauda (po 1863 
m. lenkų sukilimo uždrausta) 
Rusijoje gyvenantiems lietu
viams,. tat aišku, kad muzika- 
linės literatūros būti negalė

DRAUGAS

Liepos-July 26 d., 1931
VYTAUTO DARŽE
115-ta gatvė tarp Cravvford ir Cicero Avės.

Pradžia 1 vai. po pietų. Įžanga 50c.
•

Visus savo brolius ir seseris parapijomis ir parapijones šir
dingai kviečiame j šį piknikų. Kviečiame kaimynus ir visus Šv. 1 
Jurgio parapijos prietelius ir rėmėjus. Būsite viešingai priimti. f 
Turėsime užkandžių, gėrimų, gerų muzikų, linksmus šokius jau- i 
nimui. Taigi iki malonaus pasimatymo LIEPOS 26 1)1 EN^ 
VYTAUTO DARŽE.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

jo, o tik buvo per rankas pla- [tuvių dvasios gaivinimų per 
tinama rankraščiuose ir tai ichorus; Didž. Lietuvoje — J. 
daugiausia vertimai. Pirmuti- 'Naujalis, Petrograde — Č. Šu

lnius pasaulinės muzikos kuri-! snauskas (1916 m. miręs) ir 
filius sukūrė ir atspausdino — Amerikos lietuvių tarpe *— M.

Petrauskas. Šie trys vyrai, 
baigę speciales aukštųsias mu

idirlca apie 1893 m.; “Kank- zikos mokyklas, sudaro pirmų- 
, lės” dainos vyrų chorui dvi jų muzikos triodų, iš Kudir- 
dalis ir keletu fortepijonui kos sėtojo diego išsirituliuo- 
valsų ir tai Maž. Lietuvoje —jjusio 1902 m. L. Ereminas iš-

j autorius dabartinio Lietuvos 
i himno — daktaras Vincas Kn-

Tilžėje. Šie pasaulinės muzi- 
jkos kuriniai ir buvo pirmuo
ju tautiškos muzikos diegu ga-
na ilgai — iki 1904 m. Ame- solo dainavimui, M. Petraus- 

Įrikoje ir Maž. Lietuvoje, kur Į kas — keletu operečių, Sas- 
I lietuviškai melstis ir dainuoti nauskas išleidžia 1909 m. 12
nebuvo draudžiama, chorų ju
dėjimas buvo žymiai pažengęs 
pirmyn; buvo - lošiama sceni
niai veikalai, koncertai ir k.
Tame laikotarpyje buvo tryslse įveda St. Šimkus, dar tebe- 
įnuzikai specialistai, veikę kie-j studijuodamas muzikų, važįnė- 
kvienas sau atskirose vietose, j ja po mažesnius miestelius, 
sulig aplinkybių veikdami lie-Į ruošdamas chorų koncertus.

Virš 30.000
Atskirti asmenų ir plačiai žinomų pramonininkų 
depozituoja savo pinigus čekių ir taupymo suskai
tau Central Manufacturing District Banke.
Šis didelis patenkintų kostumerių skaičius yra 
vaisius daugelio metų asmeniško ir rūpestingo 
patarnavimo iš pusės mūsų gabių direktorių, per- 
dėtinių ir darbininkų.
Jei dar nesi mūsų kostumeris, tai širdingai būsi 
priimtas atsilankius pradėti čekių ar taupymo 
sąskaitas. Tokiu būdu patapsi susijungęs su pfa- 
gresyvišku, bet atsargiu banku.

i CENTRArtSS^BANK
ATRUSTCOMPANY 

UlOTOst 39* Street
AStauBuk • • • • ACIe«riagH»ueBinM

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600 '

MES MOKAME CASTI 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai 
Paskolos teikiamos ant Real Estete

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAG0, ILL.

3E

$85.00

IV

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, Ir tt

9E

leidžia vertimus ‘ ‘ Dainas ’ ’. 
1905 m. J. Naujalis išleidžia 
eilę dainų uiišram chorui ir

N r. Nr. “Lietuviškos muzi
kos,” kurių tarpe yra ir sun
kokų chorui kūrinių. Nuo 1908 
m. gypatingų .gyvumų choruo-

3#

—*

Tuoj ix) to tapytojas ir kom
pozitorius M. K. Čiurlionis 
ruošia koncertus ir veda cho
rus Vilniuje, Al. Kačanauskas 
— Rygoje, dr. Vydūnas (fi
losofas) ir J. Vanagaitis — 
domis lietuvių kalba tepasiro- 
Maž. Lietuvoje. Tokiu būdu 
chorų menas netrukus apsiau
tė visų Lietuvų ir muziko J. 
Žilevičiaus iniciatyva 1924 jn. 
buvo suruošta pirmoji bando
moji “Dainų diena,” kur at
silankė virš 3,000 dainininkų, 
1928 m. buvo suruošta antro
ji “Dainų Šventė,” kurioje 
dalyvavo jau virš 6,000 dani- 
ninkų, o 1930 m. — apie 10,-

Pirkite
DABAR
Sutaupysite daug pinigų 

per šį pardavimų prieš 
radio piknikų, kuris bus 
August 2, Birutės daržo.

Steinite kombinacija $250 
vertės už .... $89

Majestic, $189 vertės
už................. $70

Radio su viktrola kombi
nacija už .... $39

Gražus radio 7 tūbų
už...........  $49

Radio 7 tūbų už $29 
3 šmotų parlor setas

už...........  $49
Elektrinis refrigiratorius 

už ................  $59
Kimball mažai vartoti 

pianai ......... $45
Lengvus Išmokėjimai

KLAUSYKITE RADIO 
PROGRAMŲ:

Nedėliomis iš VVCFL nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais iš WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

Jas. F. Bitdrik,
Ino.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Šeštadienis, Liepos 18, 1931

000. Lietuvoje chorai padėjo 
pagrindų muzikos vystymuisi, 
o Amerikos lietuvių kolonijo
se — lietuvystės palaikymui ir 
sustiprinimui.

(Bus daugiau)

RADIO PROGRAMAS.

Rytoj, t. y. sekmadieny bus 
radio programas iš stoties 
VVCFL nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų.

Nepraleiskite šio programo, 
nes bus tikrai įvairus.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 95.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — Scopo — Kaggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
siSkas baktertologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyt), tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryS uzns taip kaip buvo 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią, Įsl- 
kerėjuslą, chroDižką ligų, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui. neatldėtioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

1 n ėjimas Burnas 1019
20 W. JAGKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plot. Vakarais nuo S iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1

po viet
-...

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. IVashington S 
Romu 1502 Tel. Central 29!

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Vtarn., Ketv., ir Subat, 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73J

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2J

Telephone Randoipb g727

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

Name: 9 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9

I Telephone Dearhorn 0057

F. W, GKEBNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Stree
ROOM 1411

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Ix>cal Office: 1900 S. UNION A V 

Tei. Roosevelt 8710
Vai., nuo 0 Iki 9 vai. vak. 

(ISsklriant Seredas)

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS
11 8outb La 8alie Street 

Room 1701 Tel. Randolpb < 
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. ’ 

’ S141 8. Halsted St. Tel. Vlctory C 
Valandos — T Iki 9 vakare 

U tara., Ketv. Ir Subatoa vakar

.. • - , . *4 Jt ....... , J-L •
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NORTH SIDE 5 |
SO. CHICAGO 3.

So. Chieago antrą kartę, su 
North Side susirėmė, bet šis 
sykis nebuvo toks sėkmingas 
So. Chieago Vyčian.s, nes An
tanas Grigiškis, gavęs progą, 
atkersi no nugalėtojams praei
to karto, išstreikuo lamas 11 
ir duodamas tik 5 kirčius ir 3 
išbėginius, kuriuos. gavo ant
ram permainyme su dviem 
kirmais ir dviem ‘•ivalks’’ ir 
Kaminsko klaida. Nuo antros 
permainos So. Chieago nega- 
io nei kirčio iki 9 iningo, ka
da gavo penktą ir paskutini 
kirtį.

North Side gavo 1 pirmam 
ant vieno kirčio, 1 antram ant 
dviejų ir vieną trečiam. North 
S de iki aštuntos permainos 
gavo tik 8 kirčius, bet toje per 
r.'ainoj su 4 kirčiais gavo 2 iš
bėginiu. Žaidimo žiūrėjo žmo
nių minia netoli 2,000, 
buvo begalo patenkinta. So. 
Chieago ratelis yra gana stip
rus ir nelengvai nugalimas. Iš 
sekančio sąrašo galit suprasti 
koks Įdomus buvo susirėmi
mas.
SO. CHICAGO AB R II K Į

t be later ivinning 5 to 3 displa 
eing So. Chieago from a tie 
with Marųuette for first place.

Providence — Gary game 
ivas called off due to wet 
grounds. Marųuette had a bye 
i n t be scbedule and didint 
play.

The North SideN are Corn
ing a’-ong at a fast elip and 
after defeating So. Chieago 
lašt Sunday, have only two 
more gamos to play, Marąue- 
tte and Providence. In tlie
first round tlie leaders Mar-■ >
quette, nosed out the North 
Siders by a 2 to 1 score. And 
may not be able to_do so a- 
gain.

The league raee proinises to 
be a real bot raee before long 
and with the exception of Ga
ry anv one of tlie otlier fans 
teams may be the ivinners.

T0M0RR0WS GAMĖS

Marųuette vs Gary (post- 
ponod)

So. Chieago draws a bye 
North Side at Providence

J. L. J.

Didis Vakarinis

PIKNIKAS
Rengia LABDARINGOJI SĄJUNGA

SUBATOJ, LIEPOS - JULY 18, 1931
WINS AT WIMBLEDON

Sidney B. Wood, ,Tt., of the 
United States, wbo v/on tlie' 
men ’s single# championship 
in the national tennis tourna- 
ment at IVimbledon, England.

Birutės -- Chemiausko Darže
79 St. ir Archer Avenue

Pradžia 10 vai. ryto

Justice, III.

Įžanga 25c.

Šauni muzika, užkandžiai, gėrimai, šokiai.

Visus kvečia
RENGĖJAI.

L. Redwick lf 3 0 0 lf
A. Regasius 2b p 4 0 1 0
Fryer 3b 4 0 0 1
LiJikes ss 4 0 1 1
Pečiulis lb * - 4 0 •1 0-
J. Zevatkauskas rf 3 1 1 0
E. Redivick rf 1 0 0 0
C. Regasius c 3 0 0 1
C. Kibei kis cf 4 1 1 Oi
B. Regasius p 2 1 0 °!

z* .
32 3 5 41

NORTH SIDE AB R H E

Naikelis c 5 1 1
1

°!
Kisielius rf 4 0 1 0
Drazdauskas lf 4 1 2 0
Kaminskas s s 4 0 0 1
Pauža cf 4 1 1 0
Rutkauskas 3b 4 0 1 0'
Nausėda lb 4 2 3 1
Vilkelis 2b 3 0 2 0
Grigiškis p 4 0?l 0'1

36 5 12 2'

K OF L GIRLS BASE 
BALL.

Sonie gi ris seem to lose pep. 
Tliey have interest for sports; 

* tliey want lionors, būt tliev 
have lošt tbeir ambition to go 

it and fight for it.
It sure is surprising to see

nvlio once įvore leaders> now 
tliey are at the very end. It 
seems tliat the toams tliat 
įvėrė hanging on and on for

at lašt with lot of sand in 
tbeir back bone and ran away 
ivitli baseball. Why is it tliat 
some teams can ivake up and 
shoiv their fighting spirit? 

-į ojMaybe I should blame tlie wea 
ther, būt I think tliere is no 
stiek to it as įve miglit sav. It 

4 0?l of°n'y takes one to break up the 
ivbole team.

teani at Waukegan, July 4tli 

1931. The Brighton Park K. of 

L. Girls team is one of tlie 

strongest among the K. of

L. so far. The girls įvent out 
'to Waukegan witli lot of pep 
and fighthing spirit, (tliat’s 
what ir takos) and won tliat 
game by a large score. Altbo 
tlie sun was shining very 
hrigbt and bot tliat did not 
mattor. The Wisconsin chani- 
ps did na t feel so strong af
ter Brighton eame in \vith ten 
runs in forst inning. It sure 

,‘upset tlie Wisconsin audien- 
ce.

BRIGHTON PARK 
Honies Runs 5 
Tliree Base hit 1 
Base on balls 21 
Strike outs by A. Glėbas 13 
Hits 26 
Runs 31
BRIGHTON PARK - 31

AV1SCONSIN 
Honte Runs 0 
Three Base Hit 0 
Base On Balls 7

Strike Out by Stankas 3 
Hits 4 
Runs 6
AVISCONSIN — 6
Well, after being defeated

-o bad the Wisconsin girls 
įvore a A class sports. Tliey 
stuck till tlie end; that’s ivliat 
I call sportsmansbip.

Chieago ivished M'iseonsin 
uore luck noxt year.

End.

members and their friends are 
mvited to attend, boat loaves 
Nuvy Pier 9:45 A. M. Chieago 
limo destination St. Joe Ben- 
ton Harbor, Silver Boaoh and 
Houso of David. Tickets may 
be hought from Comm. before 
entering Navy Pier.

J. L. J.

NAUJIENA AUTOMOBILIŲ 
SAVININKAMS!

ANNUAL K OF L BOAT 
EXCURTION TOMOR- 

ROWj JULY 19.

The annual K of L Boat Ex 
eurtion aeross the lake given 
by Chicagos two best knoivn 
councils Brighton Park and 
-\larquette, ivill be lield Sun
day July 19. Tickets ma'y be 
gotton from members for the 
price of $1.50 instead of the 
Tegular price of $1.75. Ali

Apsisaugojimas nuo daugy
bės nelaimių, naktimis važiuo- 
jjint ir apsaugojimas akių nuo 
skaidrių lempų šviesų.

Dabar yra naujai išrastas ir 
padarytos tani tikros lempos, 
kurios nešviečia į akis, o du 

Į syk dauginus šviečia kelįo ro
dymui. Tai yra labai geras iš 
visų pusių ir naudingas daly
kas visiems įsigyti minėtas 
lemputes į savo automobilius.'

Kreipkities
J. K. Milius.
3251 So. Union Avė., 

\Chieago, Ilk

KIRVIO SMŪGIAIS

VI. 28 d. Lepšių k. /(Šiau
lių v.) tūlo Kurlianskio na
muose kilo peštynės. Kirvio 
smūgiais sunkiai sužalotas Pa- 
kruojaus m. gyvent. Stasys 
Zavalianskas.

Nukentėjęs ligoninėj, peštu
kai atsakys teisme. “M.’*

LINIJA
u.

BKMMumrm»v&iDu*
Informacijos ir laivakortės gau

namos pas savo agentą, arba:
SWE1USH AMERICAN LINlt

181 No. Michigan Ava. 
Chieago, 11L

«da, Drazdauskas ,‘°n & W'est Side lot of cre'
3 base kirtis - Drazdaus- idit for their ,r>'in>{- but wl,at 

j.. lias liappcned to Cicero.
Strike outs - Grigiškis ii, Tha‘'8 '>"<■ «>““«• "'M'1' >8

B. Kegasius 3 mis8ed b-v every one- Glrla>
Base on balls - Grigiškis whcre are y°u’ 14 8Ure is a

3, B. Regasius 1. I8ha"'e even for -vour P«8'dant-
Agatonas e conies out to seę Cicero

____________ • x play a bąli game and vi ere
are the players. The c ivill ne 
ver do.

KUOMET JŪS

—turite čekį išmainymui

—siunčiate pinigus ar mokate bilas

—skolinate ant savo šėrą ar bonų

—reikalaujate pirmų morgičių ant savo 
namu

—dedate brangmenas į bankines skryneles

—norėtumėte gauti banko nuomonę apie 
investmeiitą ar biznio transakciją

—norite keliauti ir reikia Traveler’s 
Checks

—perkate pirmus morgičius ar kitas ver
tybes

—mokėkite bilas savo čekiais

—nenaudojamus pinigus dėkit taupymo 
sąskaiton

MŪSIŠKIS YRA JUMS GERIAUSIAS 

BANKAS.

ĮSTEIGTAS 1913

MILL DUONA
SS

B

DIREKTORIŲ TARYBA:

WILLIAM BRIETZKE 
Prezidentas

SAMVEL J. FEINBERO 
Feinberg and Kalin, Geležis Ir Metalai 

V. M. HERRMANN
Geo. Herrman and Co.. Apdrauda 

A. H. HUTCHINSON
Continental Scale IVorks 
FRANK R. KARGE

Karge Cut Stone IVorks, Ine. 
MICHAEL MAISEL,

Direktorius.

B. M. O’CONNEEL 
Vlce-Pre«Wentas, Kasterlus 

UEONARD C. REID 
Lltslnger, Healy and Reld, Advokatai 

A. E. 8TRACHAN 
A. L. Straehan and Šou 

Anglys Ir Statybos Medžiaga 
J. W. UTE8CH, SR. 

Apdrauda
BERNARU W. WILLARt» 

VVark-Beacon Steel Furnlture Company 
DU. WM. H. ZIERVOGEE 

Dentistus.

SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbą 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iŠ mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green Atill Duoną, 

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 

Suraikytę Duoną

SO. CHICAGO LOSES TO 
NORTH SIDE. MAR 
QUETTE IN UNDIS 

PUTED FIRST.'
SCHEDULE UP TO 

17th.
JJJL1

Marųuette 
So. Chieago 
North Side 
Providence 
Gary, Ind.

W. L. Pct. | .
3 0 1000l?n*",on Park
2 1

6(j(. Providence 
0 ^.(. West Side 

Cicero333
000 As you knoiv Brighton Pk.

Lašt Sundays game at Lin- ivas the ivinning team from

eoln Park, between So. Cbica- 
go and North Side resulted in

Chieago to play against the 
K. or L. Wisconsin girls

r

Marouette Park
6314*20 So. Western Avenue’ • a

Aštuoniolika Metu Ant šio Paties Kampo

NewProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai
Lietuviai Rcmkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boolevard 1048

Įsteigta 1893 metais

i *• ’ 1. *” 1
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KAM PIKNIKAS - MUMS KERMOŠIUS
ŠV. ANTANO PARAP. CICERO

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS - JULY 26 D., 1931 M.
BERGMAN’S GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

• „ i . ' • *
Tokio Kermošiaus dar nebuvo koks JULY 26 bus. Ofisieriai ant Bačkų 

jos. BUCK JONĖS GROS. Dalkus - Klebens mušis, etc.

Kviečiame Visus, Ciceros, Chicagos, Bulvarų ir Apielinkės Lietuvius.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

SENIAUSiy CHI iGOS LIETJVIŲ ATSIMINIMAI,
BIAGDELSNA SERL'NIENĖ. “Vestuvės tąsyk buvo ke-

(Dvaržackaitė)

me trobelę pasiimti ir rakan
dus įsitaisyti.

“Sbenandoab kasyklose dar 
bai buvo sumažėję ir-mes per- 

į Mt. Carinei. Ten

da “beibė” atsiliepė: “Im'pų prisisodindavo gėlių ir nuėjau 
no chicken. You cąn’t kili me.’ medelių. Viduje būdavo ang- 
Ir šoko ant motinos krutinės linis poftius, o lauke būdavo 
žįsti. Bet žindo taip, kad mo- didelė krosnis duonai kepti.

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

(Tąsa)
“Tas šuo buvo žinomas vi

same mieste. Jis buvo papro- 
tęs alų lakti. Ypač vasaros 
kaitrose jis daug alaus lakda
vo, o prilakęs, augštyn kojas 
užvertęs ir tekšodavo kur 
nors pavėsy.

tina ėmė klykti, šaukti lyg va
nagai jos krutinę draskytų. 
Atplėšę kipšuką' nuo motinos 
krutinės, namiškiai svarstė, 
ką dabar reik daryti. Nutarė 
indėti į dėžę, užkalti ir pasiųs
ti į Baltimorę burtininkei. 
Taip ir padarė. Bet kaip nu* 
vežė dėžę stotin, tai kipšukas

į vi išminėtą banką galėdami remtumėm savo tci-

ir pasidėjau keletu, šimtinių, singas įstaigas, o labiausiai
išimdamas iš kito banko did- bankus, kurie kelia mūsų var- 

. . I
miestyj. dą ir su kuriais mes didžiuo-

įliamos pagal Lietuvos papro- sikėlėme 
čius su kaikuriais pridečkais. lietuviai jau turėjo šv. Petro 
Buvo siunčiamas smailialiežu- ir Povilo dr-jų.
vis kvieslys, kurs veik visus vokiete velnią, pagimdė,
miestelio lietuvius aplankyda- «Tąsyk Mt Carmely buvo 
vo. Tada lietuviai nepasidi- pastatyta airišių bažnyčia. To- 
džiavo. Veik visi, dideli ir ma- jjažnyčioje buvo įtaisytas 
ži, vietos lietuviai suėjo į mu- nepaprastai gražus Panelės
sų vestuves. Tas viskas dė- švenLusios "veikslas Kai Sl°Un’ Kip8’
losi 1877 metais ir tada Sbe- , , 7 P Kfll,praplėšę ją išlindo ir dui na

mo. Namie vėl ėmė klykinti 
motiną. Tada namiškiai mušė 
telegramą burtininkei, kad 
tuoj atvažiuotų. Ta atvažiavo 
pirmutiniu traukiniu, pasiėmė

josi 1877 metais ir tada Sbe- bažnyčią šventino, tai ir 
nandoah lietuvio kunigo nebu-.;UetuTjų ŠT Petr0 jr Povi|() 
vo. Lietuvius ir daugeli kitų;dr.ja (|alyvav0 Po iškilmiU; 
svetimtaučių aprūpindavo sla-1^,^ ižvaikS{iojuS| j tlf 

naują bažnyčią užėjo dvi vo-
vokų kunigas. Jisai prasilau-

“Tas šuo ateidavo į Bubinoj^ė lietuvių kalboj, kad galėjo
krautuvę, pasigrobdavo kokį j išpažintį išklausyti ir šliubą - Panelgs
kumpį ir iškilminga; eidavo ’ suteikti. Tas pat kunigas iri W
lauk. Bubinas juokaudamas mums patarnavo.
šaukdavo: “Bufonai palauk, _ ......

“Vestuves prasidėjo kraja

,kietės. Abi pasižiurėjo į gra- 
Švč. paveikslą.

Viena pasakė: “Koks stebėti
nas paveikslas. Aš norėčiau

kipšuką ir išvažiavo.

“Apie vokietes ir kipšuką 
atsitikimą man papasakojo

“Dykos žemės buvo daug. 
Tai darbštesnieji laikydavo* 
karvių, vištų, ančių, ožkų, 
kiaulių ir kitokių gyvulių.

(Bus daugiau)

Taipgi patarčiau savo tau
tiečiams, kad mes visi kiek

jamės tarpe kitų tautų.

Depozitorius.

CHICAGOJE
LINKSMA ŽINOTI.

kad Universal State bankas,' 
vienas tarpe kelių Chicagoj, 
mokėjo dividentus savo šėri- 
ninkams, ir, man paklausus 
Ivienoj brokeri;} firmoje did-

duokš knygutę, reikia užra
šyti“. Kai tas atsitikdavo, 
kuomet būdavo daug žmonių 
krautuvėj, tai ypač, daug juo
kų būdavo. Po tokio atsitiki 
mo Bubinas eidavo pas Čižau- 
ska bilos iškolektuoti, abu ta
da juokaudavo ir gerdavo. 
Mat jiedu buvo giminaičiai, 
Bubinas buvo vedęs Čižausko 
seserį.

“Kai pagalios tas šuo nu
sibaigė, tąi Cižauskas įdėjo jį 
į dėžę, sukvietė savo draugus 
ir artimuosius, pasiėmė bačką 
alaus ir išlydėjo į miškelį, kur 
turėjo jo pakasynas ir, alų 
gerdami, minėjo jo nuopelnus

Vestuvės.
“Pas Cižauskus gaudavau 

už darbą kambarį, valgį ir $5 
mėnesyje algos. Neužilgio pa
viliojo mane kitas saliuninin- 
kas — Ražas, pasiūlęs $7 mė
nesy. Dabar tokia alga išrodo 
tiesiog juokinga. Bet anais 
laikais tokią algą: tegaudavo 
pašaukta mergina, tiki, kuri 
moka ir gerai atlieka visą na
mų ruošos darbą. Neilgai, vie
nok, taip gyvenau. Pasitaikė 
vyras, kuriam man< reikėjo, 
tai ir sutikau. Žen s tada

z •

buvo tuo lengviau, k> 1 nerei
kėjo laisnio imtis. Dar keletas 
metų praėjo po mano vestu
vių iki laisniai buvo įvesti.

tokį turėti savo namuose.“ 
viškai — iš vakaro. Tai buvojKita vokietė tada tarė: “Aš 
penktadienis, o antrytojaus j velik velnią laikyčiau savo na- 
buvo vigilija prieš Šilines, muose, negu tokį paveikslą.“ 
Rengiantis prie vestuviij pri-iO tą bliužnierka jau laukėsi, 
taisiau keturias bačkutes sil- Ir ar neišsipildys jos pagei

davimas! Kai atėjo jos valan
da, tai buvo pašauktas dakta-

šeimininkė, kurios namuose į miestyj, kur pirkdavau stako 
mes gyvenome. sakė, kad iv darydavau investmentus, a-

kių, bet buvau prigaminus gau 
sybes visokių mėsų. Tą viską 
turėjau pati viena prirengti, ras. Štai atsirado nauja gyvy- 
Ryte po šliubo sugrįžus namo bė. Daktaras žiuri ir stebisi.

jai apie tai pats daktaras pa
sakojęs.

Angliakasių gyvenimas.

“Angliakasiai anais laikais 
gyveno arba kompanijų arba

pie Universal State banką, jis 
man tuoj atvirai atsakė, kad 
Universal State bankas yra 
vienas iš geriausiai tvarkomų 
ir skaitomas vienas iš geriau- 
sių pietinėj dalyj miesto, apie

PREKIŲ SUMAŽINIMO

DIDIS
Išpardavimas

Šutai®!® Dagiai Kaip 
hse i’iniio

r-

Telefonas Cicero 2738

privatiŠkuose namuose. Namai kurio saugumą nėra nei jokios

sviedžiau į šalį veloną ir vai
niką ir vaišinau svečius.

“Vakare tai prasidėjo dide
lės ceremonijos. Buvo tai to- 
rielės daužymas. Tas dėjosi ši
tokioje tvarkoje. Mudu jaunie
ji su pamergėmis ir pabro
liais sėdome už stalo, ant ku
rio buvo padėta blekinė torie- 
lė. Pirmutinis pabrolis sve- 
čius šaukė vardais pavardė
mis ir kvietė prie stalo, girdi 
sakei ženykis, broli, padėsiu; 
o kur tu dabar esil Tai iš
šauktasis su dolorine, pusdo- 
leriu, ar kitokiu pinigu eina 
ir trenkia ant torielės.' Vie
nas dėl fonių vietoj pinigų at
nešė gaidį ir padėjo. Tas kir- 
kir, ir išspardęs krūvą pini
gų, šoko nuo stalo. Kitas vėl 
fonės padarė atvedęs ožką.

Nors vestuvninkai dova
nų umetė nemažai, bet apsi
mokėjus bilas, neliko pinigų 
gyvenimui užvesti — dar išti
są mėnesį kampininkavome i- 
ki draugai sudėjo, kad galėjo-

Sako, kad»čia nei šis, nei tas, 
ne šio svieto sutvėrimas. Ta
riasi namiškiai kas daryti. Pa-

buvo ant didelių lotų ir norin
tieji galėdavo sodintis daržo
vių. Bet visi valgomieji daik
tai buvo pigus, todėl dauguma

abejonės. Ir tųliatl šakė, kad 
jeigu arčiau gyventų, tai ir 
jis pats su Universal State 
banku biznį darytų.

galios nutaria nužudyti. Ta- gyventojų ant savo žemės sklyl. Del to gi ir aš, tą išgirdęs,

Visiems Svarbus 
Dalykas

Nėra pasaulyje žmogaus, kuriam nerūpėtų saugiunas jo uždirbtų
pinigų, ir tas turi visiems rūpėti.
*',••• . • ■_

Todėl dėkite pinigus į viena iš stipriausių bankų — METRO
POLITAN STATE BANK, kuris yra garbingųjų banku skaičiuje, 
“ROLLOF HONOR“ bank.

Jūsų pinigai padėti METROPOLITAN STATE BANK, yra 
pilniausiai apsaugoti ir užtikrinti.

METROPOLITAN STATE BANKAS turėdamas dideli atsar
gos kapitalą, pinigus IŠMOKA ANT KIEKVIENO PAREIKALA
VIMO BE JOKIŲ DUOTŲ PRANEŠIMŲ.

Todėl taupykite savo pinigus mūsų banke ir gausite už juos 
3% ir pilną saugumą.

Kitų bankų knygutes atneškit mums. Mes patys jūsų pinigus 
perkelsime į savo banką.

Mary’s Beauty Shop
Persikėlė iš 1446 S. 49 Ct., J

5022 W. 16th St., Cicero, III.
MARCEL & FINGER WAVE

Paned., Utarn. ir Ser..............50c
Ketv., Pčtn. ir Sub..................75c
Permanents...........$4.50 ir $6.00
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Metropolitan 
State Bank

2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

Puikus naujos mados Jacąuard seklyčiom setai verti 
iki $80.90, po...........h.................................... $39.50

Gvarantuoti Atwater Kent Bailios, arba R. C. A. 
Radiolas pilnai įrengti, po........................ $30.00

Aukštos rūšies miegamo arba valgomo kambario setai 
verti iki $200.00, dabar po........................ $79.50

Gvarantuoti Iloover arba Eureka elektrikiniai kauru 
šlavikai, verti $35.00, po . .. $18.75

Labai gražūs breakfast setai tvirtai padaryti, 4 krės
lai, ir stalas verti $30.00, po .................... $16 50

Plieninės lovos visokių didžių tik po .. $3,06 
9x12 Velvet arba Axminster kaurai vertės, $39.50,

p" ........................................ ;••• $19.75
Pilnai pameluoti gesiniai pečiai verti $75.00
...............  ’••• $32.50

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMA VISIEMS 
PAGAL IŠGALĖ.

_  FofThe homES S ____
«TT-U A.CMI. AVI co. RtCNMOMO IT 2III-4O W M* IT. A MARLFWOOO AVt

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

Lnfayette 3171 Hcmlock 8400
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C H I C A G O J E
NOVENA PRIE SV. ONOS.

Dievo Apveizdos parap. baž
nyčioje, šv. Onos novena pra
sidės šiandie vakare pusę po 
7 vai. ir baigsis Šv. Onos die
noje, 26 d. šio mėnesio. Pa
maldos bus laikomos kas va
kari} pusiau 8 valandą. Pa
mokslus sakys Tėvas Augus
tinas Dirvelė — Pranciškonas.

Pamaldos bus sekančioje 
tvarkoje: novenos maldos, lita
nija, pamokslas, Palaiminimas 
Šv. Sakramentu ir šv. Onos re

adoracija. Rytais, šio
kiomis dienomis, Šv. Mišios 15 
miliutų iki 6 vai., 7 ir paskuti
nes 15 minutų prieš 8 valan
dų. Išpažinčių bus klausoma 
kas ryti} prieš ir per- paskuti
nes Mišias.

Nuo pastatymo naujos baž
nyčios šioje parapijoje Šv. 
Onos novena yra įvesta ir kas 
metai apvaikščiojama. Yra 
gražus Šv. Onos altorius ir 
Šv. Onos relikvija. Daugelis,J
kaip senų, taip jaunų žmonių 
pereitais keliais metais šv.

Onos novenos metu šioje ko
lonijoje pasinaudojo Dievo ma 
lonėmis. Yra įgijusių sveika
ta, apsaugą nuo įvairių nelai
mių, sąžinės suraminimą ir su
grįžimą ant tiesos kelio, kurie 
buvo iš jo išklydę.

Naudokitės tomis Viešpa
ties malonėmis kol yra laikas 
ir kraukite turtą savo sielai 
pas Dievą, kurio nei vagis ne
išvagia, nei rudis neėda ir 
ugnis nedegina.

Kun. Pr. Vaitukaitis.

PAGERBĖ KUN. PR. VAI

TUKAITI

a|a

KAZIMIERAS
PETROŠAITIS

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

Paliko dideliame nuiiudlme 
moterį Marijonų po tėvais Šim- 
kaltė, dvi dukteris Juzefų. An- 
džiulienę ir Zofijų, žentų An
tanų Andžiulį, seserį Kotrinų 
Kudirkienę, du pusbroliu Rokų 
Petrošaitį ir Kazimierų Urbu- 
tį. o Lietuvoj brolį Jonų ir se
serį Onų Pratapienę. '

Kurnu, pašarvotas 1316 So. 
4 9 Avė. Cicero. 111. Laidotuvės 
įvyks panedėly .liepos 20. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Antano par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 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

.t
A | A

LEOPOLDAS N0RVISH
mirė liepos 16, 1931 m. 11:30 
vai. ryto, pusamžio. Kilo iš 
Raseinių Apskričio, Nemakš
čių Parap. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

Paliko dideliame nulludime 
moterį Antaninų po tėvais Ge
čaitė, dukterį Stefaniją, sūnų

Bronislovų, seserį Stanislavų 
Sasnauskienę du broliu Pran
cišką ir Jonų, dvi brolienės 
Marijonų ir Juljonų ir gimi
nes.

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

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

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Sūnūs. 

Sesuo, broliai. Brolienės
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, 9 ei. Yards 1741

r*<♦

pranešimas choris
TAMS.

North Side. — Parap. cho
ras turėjo ekstra susirinkimą 
praeitą sekmadienį, po sumos, 
kuriame nutarė atmainyti iš
važiavimo dieną; iš 26 d. į 19 
d., nes 26 įvyksta šv. Cecili-1 
jos išvažiavimas į miškus.

Todėl, dabar, visi choris- i 
tai-tės rytoj turite susirinkti į 
ant pirmųjų šv. mišių ir tuo-* 
jau po mišių visi važiuosime i 
į savo linksmą išvažiavimą, 
kur galėsime, maudytis, šokti, 
ir dąinuot? peš vieta labai pa-! 
togi — Diamond Lake, Mun- 
delein, Įll. v^sb kurie
norite linksmai laiką praleis
ti su choristai, malonėkite at-

Gerb. kun. Pr. Vaitukaitis iš 
Brighton Park nukeltas į Die
vo Apveizdos par. admįnistra- vykti apie 9 vai. ir visi galt”
toriiun. Brightonparkiečių dr 
jos suruošė šaunias išleistuves 

J liepos 15 d. Nors diena buvo 
labai karšta, bet žmonių pri
sirinko pilnutėlė Nekalto Pra
sidėjimo par. salė. Programa 
gražiai tvarkė kup. A. Valan
čius. Kalbėjo A. Nausėdienė, 
Bytautienė, Račkauskienė, E. 
Rakauskienė, Vyčių 36 kp. 
pirm., kun. J. Mačiulipiiįš, 
kun. S. Jonelis, pats kun. Pr. 
Vaitukaitis ir L. Šimutis. Pai-

DAKTARAI:

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery 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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 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. vak. 

Nedėlloj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro 

Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 4764 ’ Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
siute drauge važiuoti.

Kas norės važiuoti su savo 
automobiliu, galės atvažiuoti 
ir vėliau. O kurie neturi au
tomobilių, ateikite — bus vie
tos troke. Kaina — vyrams 
$1, o mergaitės 75c. (nuvažia
vimas, parvažiavimas ir ska
nūs pietus, kuriuos pagamins 
mūsų gabios choristės). Kurie!TeL Hemlock 8,00 
manote važiuoti su troku, cho
ristai ir pašaliniai, malonėki
te užsiregistruoti pas komisi-navo O. Skiriutė, Stulgaitė, K. .

» v. t> • , , • • • įjos nari J. Kaminską arbaAnciutp. Buvo ir kitokių }vai- d *
renvbių. Tat, šią puotą reikia Pas 'ar^’ ' U 
skaityti pilnai pasisekusia. Koresp.

SĄJUNGIEglŲ IŠ VAŽIA VI
Nosims saoie: mas-

PADĖKAVON*

A A
VLADISLOVAS K4I.EV«6L\

kuria mirė Liepos 6 d., 1931 m. 
ir palaidotas tapo Liepos 11 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsldekavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jį į tų 
neišvengiama amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimų iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se Įmonėms ir suteikusiems vai 
nikus draugams ir draugėms ir 
tiem, kurie paaukavo ant šv. 
Mišių, pėkavojame musų dva
siškam tėvui, Pralotui M. L. 
Krušui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už Jo sielų; dėkavo
jame varg. A. Pociui, ir pane
lei Garuckaitei už puikų solo 
per pamaldas; dėkavojame 
graboriui A. Masalskiui; dėka
vojame grabnešlafcis, gėlių ne
šėjoms. Dėkavojame visiem, 
kurie važiavo J kapines suda
rydami didelį skaitlių automo
bilių ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems , laidotu
vėse žmonėms; o tau f.nusų my
limas sūneli ir broleli sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

KJI.KVIČIV ŠEIMYNA.

+aIa
KAZIMIERAS

PETROŠIUS
Mirė liopos 16 d.. 4:00 vai. po 
piet 1931 m., sulaukęs pusam- 
žlaus. gimęs Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Lembas kai
mo. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. I’aliko dideliame nulludime 
moterį Barborą, po tėvais Gri- 
kšaitę, dvi dukteris Bronislavų 
ir Kostajicijų, žentų Charles Pu- 
tzler, du sunu Stanislovų ir Ka
zimierų. marčių Onų ir gimines, 
o Lietuvoj, dvi seseris Barborą 
ir Marijonų, tėvų Kazimierų. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4446 
So. Hermltage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly. 
liepos 20 d-., 9:00 vai. ryte iš
namų į šv. Kryžiaus par. baž
nyčių. kus bus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o 15 
ten bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ea. Kazimiero Petro
šiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti Jam paskutinį patarnavi
mų Ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Du
kterys. Kentas, Nūnai ir gintinos.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Eudeikis. Tel. Yards 1741

Neslkankyklte savęs skaus
mais. Reumatizmu, §Ąusgėlc. ■ 
Kaulų Gėlimų, arba. Mėšlungiu g 
— raumenų įtikimu: nes ękau- 
dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
Ir dažnai ant patalo paguldo.' ■

CAP8ICO COMFOUND m«- ■ 
stis lengvai prašalina vlršml- 
nėta ligas; mums šiandie dau- ™ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
yonep pgavtaikę. Kalnų 60c pęr — 
paštų 65c *rba d.yl u? >1.09.

, Knyga: -'ŠALTINIS gVEI- " 
KATOS" augalais gydyties, kai- ■. 

I na 60 centų.

West Side. — šį sekmadie
nį, liepos 19 d., M. S. 55 kp. 
sąjungietės turi savo išvažia
vimą Lyons miškuos. Vietą tu
ri pasirinkusios priešais Stiek

1 'LT '
$

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 

Į patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORUI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

dustin Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

CĮUoyro. nj.

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pistų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 AV. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —■ 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutartį

Rez. Tel. I’rospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzic 
Rez. 6622 So. Whipple 

Vak: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 6o. Weetern Ąvenue

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2339

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. 
Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

' DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 6799

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

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

Tel. Wentwotth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Clii-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS . „.
4454 SO. W00D STREET Perkele savo ofisus j

naują vietą po nuiu. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6G41 So. Albany Avė.,

Val.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

vimo programėlis įvyks 3 vai.
Tarpe kitų įvairumų bus gra 

žus išlaimėjimas gražios dova-
ney Grove. Kad nepaklydus ir'nos iš Lietuvos gražus rankų jTel* Prospect 1930. 
suradus, rengimo komisija J darbo audinys, kurį aukojo " ~
prie kelio turės paženklinus . gerb. p. R. Maziliauskienė. A. L DAV1D0NIS, M. D 
vėliavėlėmis. Taigi'kaip visos J Iki linksniaus pasimatymo
sąjungietės su savo šeimomis, kur visi galėsime gražiai lai-
taip svečiai prašomi skaitlin
gai dalyvauti ir pesivėluoti, 
nes bendri pietūs bei išvažia-

-. .--.'.i - j “

(3RĄBORIAL

J, F. BAUŽIUS
PIGIAUSIAS li 

CHICA
ET. QRĄB ORIUS

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl,' ltad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbyntėa. *

' OfcTSAS
168 West 18 Street 
Telef. Canal * 6174 

F BKYRIUS: 1288 8.
Itretjt, Tgl.

Vlėtųry

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORĮUS

Musų patarnavimas 
vlsupipet »ų41nlnp.s ir 
nebrangu* peš neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZEJtSJU
—

LUBTUVIS GR4BOJUUS

O U M •
4603 So. Ąfarshfield Avenue 
_____ 9111________________

APETKD5
LIETUVIS aSĄBORĮUS

4443 Avp.
T< 1290

Yards 1188Trr
Chicago, III.

ką praleisti.
Ta pati.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Res. Phone 
Engleweod 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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
19-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-6, Blv(L
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllonalj
Susitarus

4919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tol. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORĮUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 arba 2616
2314 W. 23rd PI., Chicago

, SKYRIUS
1439 S. 49 Gourt, Cicero, UI.

Tel. Cicero 6927

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. ir Rez. TeL Hemlock >874

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 8. AltTESIAN AVĖ.

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vau. z-ro Of.
Vai.: 8-6 po piet. Utarn. Ir Subat 
3-9 vak. šventadieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuo

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto• ...
Telefonai dienų ir naktį 

Virglnia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė.

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

Nedėlloj pagal sutartį

DEN TĮSTAI

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORĮUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso-•T s • .....

kiemą reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago* UI.

S. M. SKUDAS
UPBTTpVJS 0R4BORIUS

Didelė graži koplyčia dykpl

718 18 STREZT
Tel. Rooeevelt JHI

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų karia 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerfuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractųa Atitaisau trumpų regya- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.. . t

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis susitarus.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.'
Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTIST AS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257

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

Res. Prospect 6659

Tol. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. GUPLEB
GYDYTOJAS ^R CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

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

ir Ketvergais vakare

I. J. ZOLP

;65Q w«st 46th
feniM* 44th Ir PanUng Stų 

- S41|

Nąllndlmo valandoj* kreipkitės 
pils manęs. patarnausiu stmpatU- 
kal. ipandįKĮai. S«I7U Ir pl|l»9 
notų tiūv Koplyčia dal 
dykai

TeL Tards 1829

PR. G. SERNER
TtlWTIiVlg AKIŲ 8PEOIALI8TA8

Ofisu ir Akinių Dirbtavl
756 West 35th St.
Kampa* Halsted Bt. 

Valandoa: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėlimnia: nuo 10 iki 12.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

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, Hl.

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 ps 

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

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų
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Vytauto Darže
115 ST. TARP CRAWFORD ir CICERO AVĖ.

Už Šv. Kazimiero Kapinių

PRADŽIA 11 VA L. 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.

C H I C A G O j E

VISI į LABDARIŲ PIK
NIKU

Širdingai prašome atkreipti 
atydą į šį musų pakvietimą.

Taigi šiandie Labdaringoji 
Sąjunga turi pikniką, kurs tę
sis iki vėlumos. Pelnas eis 
Labdarybės Ūkio skoloms at
mokėti, o paskui reikės eiti 
prie įtaisymo prieglaudos na
mų.

nyčion, kad vakarinio pamok
slo nei vieno žodelio nepraras
ti, nes pamaldos vakare prasi
deda pamokslu punktualiai, 
7:30 vai.

X Ryt sekmadienis. Šv. 0-

kandžių, skanių gėrimų, poil
sio po medžiais ir pasilinks
minimo “Rūtos” pastogėje.

PRANEŠIMAI

čiai suvažiavo. Net 1^ trokų 
vežė žmonės. Vietiniai biznie
riai nuoš. aukojo valgių, o 
kai kurie dar atvažiavę į pik- nos Novenos lankytojams Auš-
niką nemažai praleido. Klebo- ros Vartuose šv. Mišios, pamo- 
nas taria nuoširdų ačių davu- kslas ir visos Novenos pamal- 
siems trokus, valgius ir vi- dos bus tiktai iš ryto 7:30 vai. 
siems pasidarbavusiems minė- kad jiems netrukdytų vasaros 
tame piknike. šventadienio poilsio.

Antras parapijos piknikai ; X Aušros Vartų Maldos A- 
buS liepos 26 d., Birutės dar- 1 paštalystės veikli draugija, be 
že, 79 ir Archer Avė. Prie šio siruošdama i parapijos Sidab- 
pikniko taipgi jau rengiasi . rinio Jubiliejaus balių, sutarė 
klebonas, parapijos komitetas ! sveikinant parapiją pridėti doAtsiminkite, kad laikai kol 

kas negerėja. Kas žino, gal Į ir-gi apsiėmė darbuotis. Tiki-1 anėlę sidabro šimtinę, ku
bus tiek pagelbos reikalaujan- masi kad, esant geram oru;, įios sudarymui ryt tuojau po 
čių, kad reikės j neprirengtą parapijoriys į sį pikniką pamaldų parapijos darže ren- 
farmą juos priimti. Prie to atvyks, nes tai mūsų parapijos gegužinę, kurioje visiems

West Side. — Marijonų Ko
legijos Rėmėjų 19 skyriaus ne
paprastas susirinkimas įvyks 
sekmadieny, 19 d. liepos, tuoj 
po sumos, Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambary. Rei
kės išrinkti darbininkai dėl 
linksmo piknikėlio, kuris įvy
ks 2 d. rugpiučio. Yra ir dau
giau dalykų svarstyti. Prašau 
visus narius atsilankyt ir nau
jų atsivesti.

A. Grybas, pirm.

North Side. — Moterų Są
jungos 4 kuopos ekstra susi
rinkimas įvyks pirmadieny, 
liepos 20 d., 7:30 valandą va
kare, parap. svetainėje. Malo-

REAL ESTATE

, nėkite visos narės susirinkti, 
! nes turime svarbių reikalų 
svarstyti Pereitame susirinki
me negalėjome nusitarti nes 
per mažai buvo narių susirin
kę.

Pirmininkė.

AUTOMOBILIAI

PLATINKITE “DRAUGĄ’

REAL ESTATE

Rendon geras kambarys, su 
visais patogumais, tinka vie
nam ar dviem vaikinam arba 
merginom arba ženotai porai. 
Yra ir telefonas, 1 floras 6940 
So. Maplewood Avė.

Labdaringoji Sąjunga rengia- metinis piknikas, 
si ir visi geros- valios tautie- Klebonijos statymas spar
čiai privalo tame darbe pade- čiai eina pirmyn. Jau dengia - j 
tl mas stogas ir vidus priruošia-!

Šiandie liepos 18 d. įvyksta mas prie užbaigos. Bus imano-' 
piknikas Birutės buvusiame mas namas.
Cherniausko darže. Daržas bus Musų bažnyčioj prie §v. 0- <
atdaras nuo 10 vai. ryto- Vis- nos novena prasidės 18 liepos ; 
kas pritaisyta taip, kaip ir ki- jr bug parnaijos įr pas. j
tiems piknikams. veikinimas šv. Onos relikvijos j

Ypatingai prašome talkon tuoj po antrųjų mišių, 8:15 •
Labdaringosios Sąjungos kuo- gįos pamaldos bus iki Šv. O- Į 
pas. Visų parapijų ir koloni- nos atlaidų, kurie pripuola 
jų kuopas prašome vykti su sekmadienyj, liepos 26 d.

pigiai ir užtektinai bus už- 1288 Early Avė. 9 kamb. našias 
lotas 37 14x125. Pigiai nuo sav.

savo bizniais ir darbuotis dar
že. Kuopa, kuri daugiausia biz, 
nio padarys gaus dovanų $10 
auksu.

Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

Visos kuopos važiuokite X Vakar Aušros Vartuose 
jums patogiausiais budais. prasidėjo šv. Onos iškilmingo-

Iš West Sidės nuo Aušros J* novena’ k«rią laiko iškalbus 
Vartų par. bažnyčios trokas pamokslininkas kun. A. Pet- 
su piknikieriais -išeis 12 vai. ’ auskas. Pamokslo klausant, 
po pietų. Norintieji prie to aialonus jo žodžiai tiesiog klau j 
būrio prisidėti prašomi laiku ^oją ima už širdies. Dievo 
susirinkti. VVestsidiečiai ru- baimingos sielos šių šventų 
pestngai rengiasi ir šauniai ,n*sijų susilaukę, skuba baž- 
pasirodys. Piknikieriai va-
žiuos ne vien trokais, bet ir 
automobiliais. i

Taigi kitų kolonijų darbuo 
tojai neapsileiskite. „

A. Nausėda, pirm.,
B. Sekleckis, Air. pirm.

■FUROPEANSTYLEBAKĖRY-SHOP

MARŲUETTE PARK ŽINU
TES.

.. PHOH1 Boulevard »o 18

Duoną su šiuo leibeliu valgo 
kunigai, daktarai ir kiti, kurie 
nori sočiai ir sveikai pavalgy
ti. Kas valgo šią duoną, ne-

------------ turi vidurių skaudėjimų. Kas
Liepos 12 d. parapijos pik- turi sugedusius vidurihs, pa

nikas Vytauto darže gana ge- taiso šią duoną valgydami, 
rai pavyko. Nors oras buvo Reikalaukite tos duonos sa- 
lietingas, vienok žmonių dik- vo bučernėse ir grocernėse.

uiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiniiiiiiiiiiiiir

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .

.. Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiysk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
I 4559 S. PAULINA ST.
1 Chicago, Illinois
imiiiimmiiiiiiiimtttimmnmnifflimimtinniiMiHauBi iiiniMiiiiiiuim»ii

Phone Lafayette 50G9
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Phone Boulevard 0244
Res. Phone Hemlock 6308

Frank Pumputis
Reprezentuoja

Metropolitan Life Insurance Co. 
1549 West 47th Street 

Res. 6803 S. Rockwell Street

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO/HALSTED ST.

Tel. Prospect 0815
Res, Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Aslstant Superintendent 

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WE8T 63rd STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
’ 6561-58 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4910

BECKER CLEANER
A. PHILLTP8, Prop,
We Call And Deliver

2408 WKST 63rd STREET

Už $3,500 5 kamb. namas, 4220
Iowa St. geram stovy. Gtesecke, 
2530 No. Sawye>r Avė.

Pigiai geras 7 kamb. senas plytų 
bung. k. v. š. už $9,150, eąuity $4.- 
000, kaldavo $10,800. 2342 N. Nat
chez avė., 6500 W. Sav. >2942 No. 
Natchez Avė.

Reik tuoj parduot. Naujas 7 kamb. 
plytų rez. tailių maudinė, 1-mam 
augšte tolleta8. aslos su karpetais, 
sienos kanvasuotos, 2 karų gar., pie
va, krūmai, gera irans. mokyklos, 
Storai. 3 834 W. 61 PI.... . ................ ..... -------------------

Parsiduoda ar Išsimaino vasarn. 
prie ežero, 55 mali.. S. v. nuo Čhl- 
cagos, 15 ak., 18 kamb. hotelis, ge
ras biznis, 3140 N. Menard avė.

Du lotai po 30x109 pėdų, ant W. 
7 5 PI. arti Hermitage avė. Yra pa
gerinimai. Skirta aptams, štorams ir 
bizniui. No. 2 key lotas Btovl prie 8 
p. r. kamp. lotas. No. 3 š. pusės, j 
vak. nuo Hermitage tinka dėl switch- 
track. $43 pėda. W. C. Mielko 408 
So. Clifton avė., Park Ridge Tel. 
453 R.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po

$4 .50 už vežimą.
Yards 5055

. RooMiing flatas 8 kamb. naujai 
išt„ uždaryti parčiai, pigi renda, ge
ra vieta, pigiai. 4101 No. Lincoln 
Avė.

Accessory, Tire. Battery šapa —
$3,050 eąuity name. Už $2,000. 5 L. 
R. Užp. gar. 7314 Irving Pk. Blvd.

Del bekernė Ir Luncheonette, $2,- 
500. (jnkėti $1,250. Likusi pagal iš
galę. Įrenginių už $5,000. št. ŠU„ 
gyv, kamb. 5447 N. Clark St.

Parsiduoda Great Danes, Chapion 
Bloodline, taipgi šunyčiai. Eddy Oro- 
hoff. Hotelis Glunz Tavem, Fredo- 
nia, Wis. Rt 84,

Už $475 grocernė, 3 gyv. kašnb. 
Renda $16 mėn. 1411 W. 14 St.

Mėsa, Del, groc., mod. fikščierlai, 
ledo maš. geras tįstas, pigi renda. 
Pelrro nuo $7 5 iki $100 sav. Pamatyk. 
Priežastis — nelaimė, šalę vartotojas 

J už $1,500 sav. Pigiai. 7304 Cottage
G rovė.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET
Parsiduoda, mod. 6 kamb. namas, 

k. v. š'., su 1 ar 2 pusės ak. lotai 
vietoj (mok. likusi kaip renda, W. 
A. 409 South St. Barrington, III.

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

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

Roadhouse, 12 kamb., 75x125, vi
si (taisymai, gera vieta, aliejaus sto
tis. Pas. Par., $5,000. 8111-15 Ir-
vlng Park Blvd.

PIGIAI 8 KAMB. NAMAS
Geriausiam stovy. ' Geras apš., 40 

p. lotas, naujas 2 karų gar. Puikiau
sia š. vakaruose vieta. Tik $6,350. 
2041 No. Laporte Avė.

Pigiai 5 kamb. bung. 2 karų gar., 
puikiai Ištaisytas. Mokyklos, bažny
čios. $7,679. įmokėti $1,000. 5548
Henderson St. Pal. 4313.

NAMAI OAK PARKE — 6 kamb 
Kellastone, 6 metai, kai statytas, ge 
riausiam stovy, visi moder. patogu
mai. Naujai ištaisytas viduj ir lau
ke. New Century aliejinis šild., di
delis šviesus, sausas beizm., mieg. 
porčial, 2 karų gar. cemento floras Ir 
vanduo, medžiai, krūmai, gėlės, mo
kyklos, Storai, teatras, “L” ir stcytk., 
busal. Išvažiuoju. Išvažiuoju. Pigiai. 
Mažai (mokėti. Geros Išlygos. Sav. 
1179 So. Cuyletr avė. Oak Park. Eu- 
clld 9374 J. arba Harr. 6200 loc. 
109.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su di
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 Avennei

Lafayette 2082

VARGONININKAS.

Ieško vietos. Jei kuriam iš 
gerb. klebonų reikalingas, mel 
džiu kreiptis į Draugą.

*1644 SO

Savininkas
Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREF.N VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

Wm. Kareiva

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

* I •

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums-at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
HENNIE E. DIRŽIUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
i Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau (vairiausius namus prieinama 

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

R, ANDRELIUNAS
(Marąnette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HElfLOCK 6380

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE A PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

6 kamb. mod. namas 1 ak., tinka 
vištų farmai. Sav. 148 ir 50 Avė. 
Box 571 Mldlothian, III.

Garalžiaus namas, 75x125. 2529 N. 
Crawford Avė.

Nauj. Zel. balti kralikai, su bude
lėmis pigiai. 8549 So. May.

Grocernė, geras stakas, per kon- j 
kurencljos. Priežastis liga. 3667 Ar
cher avė. po 6 v. v.

I Glft & Card šapa, pigiai $400 
' cash, pirkėjui pagelbėslm 1 sav. 7854 
1 Jeffrey avė.

Meat Market, senai įsteigtas biznis. 
Pigiai tuoj perkant, 4948 Chicago Av.

Bekernė pardavimui, 2 vyrų šapa, 
$2,000 cash ar išmokėjimo, tuoj 
perveslm. 3445 W. North Avė.

Bostoniškl šunyčiai, geriausias iš 
, 6. Pigiai 4578 Elston Avė, Avenus 
j 9468

Parsiduoda bučernė, geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj apylinkėj. Biznis išdirb 
tas per keturis metus. Kaina 
pigi. 1814 West 47 Street

Del Groc. gera vieta, apartmenti- 
nlų namų apyl., geras stakas, fkšč., 
tinka porai, pigi renda, st., gyv. 
kamb. $850. 1475 Balmoral Avė.

Eąuity naujame 5 kamb. plytų 
bung. $500 greitam pard. 9238 Black- 
stone Avė. Kreiptis vak. ar ned.

Mozart St. 4337 — namas 6 k<$nb. 
beizm., 5 kamb. atike. Vieta 2 karų 
gar. Greitam pard. $4,700. Tel. Laf. 
6266.

Pardavimui 5 ak. Ir namas $295. 
Keletas puikių farmų ,prle gražių e- 
žerų. Talp-gl geri sodai greitam par
davimui. Klausk paaiškinimų F. 8. 
Vahue, Allegan, Mlch.

FARMA PARDAVIMUI.
24 akeriai, 10 ak erių dirba
mos, 200 vištų, prie šteitavo 
kelio, netoli nuo didelių mies
tų, labai daili vieta. Kas ne
gali ar nenori šapoj dirbti, te- 
nepraleidžia šios progos. Kai
na $1,800. Įmokėti $1,000. Li
kusi lengvais išmokėjimais.

J. DERMEITIS 
R. 3 Box 101, Caro, Mich.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St. 

t Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

j tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORHJ8 
Statau pamuš kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prieinamlauslos. ,

2452 WEST 69th STREET

Phone Vtrglnla 2066

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

Į Sapos Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 6621

JOHN YERKES
Plumblng A Hoatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1346
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenes Ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą 1 našnus tr 
dirbtuvės.
*12* S. Halsted St. 2 Augštie

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiamo pinigus Lietu
von paštu J dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legaltškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų tr 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnsdo; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669
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