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Ispanijoj Sukilę Valstiečiai; Nori Žemes
DIDŽIOSIOS VALSTYBES PRIEŠIN

GOS FRANCUOS SĄLYGOMS
Vokietijoj Uždaromi Revoliu

ciniai Laikraščiai

NEW YORKE SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ KUBOS VYRIAUSYBĘ 

FRANCIJA PRIEŠ LONDO- UŽDAROMI PRIEVALDIŠKI
NO KONFERENCIJĄ

LONDONAS, liepos 19. — 
Kaip rytoj Londone sušaukta 
nepaprasta visų didžiųjų val
stybių užsienių ministerių ir 
sekretorių konferencija karo 
skolų “moratoriumo” reikalu.

Kiemus ^rancijų, visos val
stybės, sutiko dalyvauti konfe
rencijoje. Gi Francija dar ir 
šiandie neatsakiusi i Britani
jos pakvietimų.

Čia aiškinama, kad Franci
ja. Paryžiuje tyčiomis prail
gina pasitarimus su vokiečiais 
paskolos klausimu, kad tuo 
būdu sukoneveikti į Londonu 
sušauktų konferencijų.

PARYŽIUJE EINA 
DERYBOS

PARYŽIUS, liepos 19. — 
Čia eina derybos Vokietijos 
finansų gelbėjimo klausimu. 
Pasitarimuose dalyvauja Fran 
cijos ministeris pirmininkas- 
Laval su užsienių sekretoriu
mi Briand, Britanijos užsie
nių sekretorius Henderson, J. 
Am. Valstybių sekretorius Sti- 
tnson su iždo sekretoriumi Me
lionu ir Vokietijos kanclieris 
Bruening su užsienių ministe- 
riu Curtius.

Praneša, kad vokiečiai at
kakliai kovosiu Francijos sta
tomas sųlygas už paskolų. 
Francijai norėtųsi Vokietijų 
politiniai pavergti nors de
šimčiai metų.

PRIEŠINGOS FRANCIJOS 
NORAMS

LONDONAS, liepos 19. — 
J. Am. Valstybės, Britanija 
ir Italija reiškia griežto pasi
priešinimo Francijos sumany
mui, kaip turi būt duodama 
Vokietijai paskola arba pripa
žįstamas kreditas.

Francija nori, kad Vokieti
jai 500 milionų dolerių pas
kolos lygiomis dalimis prista
tytų visos sakomos valstybės. 
Girdi, jos visos turėtų rūpin
tis šiuomi klausimu.

LAIKRAŠČIAI

BERLYNAS, liepos 19. — 
Einant nepaprastuoju respub
likos prezidento von Hinden- 
burgo parėdymu, Vokietijoj su 
laikyta (uždaryta) virš 30 fa
šistų ir komunistų laikraščių. 
Šie laikraščiai yra revoliuci
nio pobūdžio, kovoja vyriau
sybę ir kursto prieš jų gyven 
tojus. Tuo tarpu šiandie Vo
kietijos respublikai yra reika
linga ramybė ir tvarka.

VARŠAVOJ SUŠAUDYTAS 
ŠNIPAS

VARŠAVA, liepos 18. —
Einant karo teismo Išspren
dimu, šiandie čia sušaudytas 
Maskvos naudai šnipas maj. 
P. Demkovski, Lenkijos gene 
ralinio štabo narys. Jis areš
tuotas jam apleidus bolševi
kų pasiuntinybę.

NE ŠNIPAMS JŪREIVIŲ 
UNIFORMA

WASHINGTON, liepos 19. 
— Vyriausybė parėdė, kad u- 
niformuoti jūreiviai ar karei
viai negali būti jokiais šni
pais prohibicijos vykinime. 
Už tai yra numatyta bausmė.

ISPANIJOJ APSIREIŠKUSI 
ŠVENČ. MARIJA P.

PARYŽIUS, liepos 19. — 
Čia viena gatvių užvardinta 
gen. Pershingo gatve.

TARRAGONA, Ispanija. - 
Visoj Ispanijoj nepaprastai 
daug susidomėta žinia apie 
Švenč. Panelės Marijos apsi
reiškimų Torralba, Aragon, 
parapijos bažnyčioje.

Anot žinios, žaidžiančių 
mergaičių būrelis išnetyčių 
dirstelėjo į bažnyčios duris. 
Pamatė ties durimis stovinčių 
neregėtų moteriškę. Buvo už
simetusi juodų apsiausta. 
Rankoje laikė knygų ir rąžan
čių. Nustebusios mergaitės su 
bėgo mokyklon ir apie tų ma
tymų pranešė mokytojai.

Pasikvietusi keletu asmenų 
mokytoja su mergaitėmis nu
ėjo į bažnyčių. Visas vidus 
išieškotas ir nesurasta mer
gaičių matytos moteriškės.

Staiga keletas mergaičių 
atsiliepė, jog jos tų moteriš
kę mato Švenčiausios Širdies

BAIGIAMAS DIRBDINT1 MILŽINIŠKAS DIRIŽABLIS

šis dirižablis “Akron” yra zepelino rūšies.. Baigia statydinti Goodye.ar-Zeppelin ben
drovė Akron, Ohio,  ’z

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
KUBOS VYRIAUSYBĘ

NEW YORK, liepos 19. — 
Čia susektas sumoksiąs prieš 
Kubos vyriausybę. Federali- 
niai agentai darbuojasi susekti 
visas to sųmokslo smulkme 
nas.

CHICAGOJE ABU PALIUOSUOTU

ŠARVUOT
BILIUS

Vienoj gatvių policija sulai - 
" jkė naujų nematytų automobi- 

;lių. Pasirodė, kad tai perdėm
Patirta, jog Kubos vyriau

sybės priešai šioj šaly sudarę 
revoliucinį vieno miliono dole
rių fondų. Tai ginklų ir amu
nicijos įsigijimui.

šarvuotas. Net stiklai neper- 
šaujami. Policijai pranešta, 
kad automobilius prisiųstas iš 
Detroito Chicagoj parduoti.

DAUGIAU “TAGAVIMŲ
IŠDEGĖ MIESTELIS

PRAHA, Čekoslovakija, lie
pos 18. — Miestelį Vazco pa
lietė didelis gaisras. Sudegė 
bažnyčia, mokykla, ir apie 350 
gyvenamųjų namų.

statulės priešaky. Gi viena 
mergaičių dar pridūrė: “Ma-'ryba. 
tote, jinai yra ta pati Sopu-| 
lingoji Ponia, kurios statulė 
stovi šalę kito altoriaus.”

Chicagos įstatymais mieste 
leidžiama tik keturios “taga- 
vimo” (viešasis aukų rinki
mas) dienos į metus.

Aldermonų tarybos finansi
nis komitetas išsprendė pridė; 
ti dar dvi “tagavimo” dieni.

Šį klausimų svarstys pati ta

TRAUKIAMI TEISMAN 
BANKOS VIRŠAIČIAI

VYRIAUSYBĖ IMASI PRIEMONIŲ 
DALINS JIEMS ŽEME

MADRIDAS, liepos 19. — , 
Kai-kuriose Ispanijos dalyse į 
sukyla valstiečiai. Reikalauja 

idaugiau sau dirbamos žemės.
! Nepaprasti bruzdėjimai eina 
j ypač Andalūzijos ir Estreina- 
dura provincijose.

Laikinoji vyriausybė steigia- 
mųjam susirinkimui greitai 
patiekė sumanymų, kad sukili
mų apimtose provincijose bū-

LIETUVOJE
KIEK PASKIRTA MIŠKŲ 
IŠKIRSTI 1933 METAIS

tų paimti ir išparceliuoti visi 
didieji dvarai. Dvarininkams 
palikti ne daugiau kaip po 
500 akrų ir kiek tai dar gany
klinės dirvos.

Didžiuma tų dvarininkų yra 
užsieniuose ir jie nesipriešina 
dvarų skaldymui. Tik reika
lauja teisingo atlyginimo.

Vyriausybė reikalauja, kad 
steigiamasis susirinkimas tuo- 
jaus svarstytų sumanymų.

1933 metais numatyta miš
kų iškirsti 1,880,000 kietraete- 
rių, iš kurių bus 619,000 kiet- 
meterių viešam pardavimui —j 
ūkininkų reikalams, prekybos; 
ir pramonės reikalams 631,000

Kitados namuose, 3012 Wa- kietmeterių ir sortimentams 
at., trims vyrame—g4r~-(pusiau apdirbtai medžiagai)

taujant vienas jų mirė, gal nu 
žudytas. Kitu du patraukta 
tieson.

Teismas abu paliuosavo, ka
da išsiaiškino, kad jie visi trys 
kelias dienas buvo girtutėliai 
ir nežinojo, kas galėjo įvykti 
su jųdviejų draugu.

Sugauta trys plėšikai apip
lėšę Hydrox Ice Cream Co. 
vežėjų.

Lincoln Motor Sales Co., 
Evanstone, būto stogas įgriu
vo į vidų. Vos išsigelbėjo a- 
pie 30 žmonių.

KOMUNISTŲ KURSTOMI 
NEGRAI

TRETININKŲ SUVAŽIA
VIMAS

Mokytojai liepiant, mergai
tės klausė apsireiškusios mo
teriškės, ko ji pageidautų: Aiš
kiai girdėtas atsakymas: ‘ ‘ Su
simildami, nepažeiskite mano 
Sūnaus.”

Riaušių metu vienam mies
to biure sulaužyta du kry
želiu. Abiejų dalys nunešta 
į bažnyčių. Vienai mergaitei 
teko tas dalis laikyti rankoje. 
Jinai atsiliepė: “Nekalčiausio- 
ji Panele, čia Tavo Sūnus.” 
Nuo altoriaus pusės jai atsa
kyta: “Malonėki Jį palikti 
čionai.”

Parapijos kun. Jesus Lera 
klausiamas apie šiuos stebėti
nus įvykius trumpai atsakė; 
“Viskas, kų turiu pasakyti, 
yra teisybė.”

“Grand jury” patraukė tie
son praeitais metais uždary
tos Millard State bankos kelis 
viršaičius už atliktus išeikvo
jimus. Del to ir banka turėjo 
būt uždaryta.

CAMP HILL, Ala., liepos 
18. — Komunistų kurstomi ne
grai šiose apylinkėse kelia 
riaušes, atkreiptas prieš vy
riausybę dėl 8 jaunų negrų pa
smerkimo miriop.

Kovoje su riaušininkais žu
vo 1 negras ir pašautas šeri
fas.

SUKČIAI TIESON
SEKR. MELLON PARY

ŽIUJE

Keletas ledo išvežiotojų pir
klių pašaukta tieson už atlik
tas suktybes sveriant parduo
damų ledų.

PAŠAUTAS NEKALTAS

PARYŽIUS, liepos 18. — J. 
A. Valstybių Iždo sekretorius 
Mellon nutraukė atostogas. 
Gryžo čia dalyvauti konferen
cijose.

gaminti 630,000 kietmeterių.
Didžiausi miškų kiekiai pa

skirti ūkininkų reikalams šio
se urėdijose: Biržų 76,000 ktm. 
Joniškio 60,000 ktm., Pakruo- 
jaus 32,000 ktm., Marijampo
lės—Vilkaviškio 26,000 ktm., 
Žalgirio 26,000 ktm., Mažeikių 
25,000 ktm. ir kitose po ma
žiau. Tačiau Jūros, Kaišiado
rių, Kauno, Kazlų-Rūdos, Pa
nemunės, Prienų ir Šakių urė
dijose visas skirtas 1933 m.J 
sųmatoje iškirsti miškai eis, 
tik sortimentų gamybai. Iš šių : 
urėdijų nei prekybos bei pra
monės reikalams nebus par
duodama nė vieno kietmeterio. 
Be to, miškų departamentas J 
išleido miškų urėdams ir giri-1 
ninkams aplinkraštį, kuriuo į- 
sakoma 1930 m. lapkričio mėn. 
siautusios audros išverstus ir 
išlaužytus medžius, jei girini
nkijoje jų bendras tūris yra 
didesnis kaip 15 nuoš. meti
nės kirtimo normos, įskaityti 
į 1933—1942 m. metines kirti
mo sąmatas, t.«y. laike 10 me
tų stačių medžių kirtimo nor
mos atatinkamai sumažinti.

Kaip matome, Jau dabar 
nustatyta, kiek turės būti miš
kų iškirsta. 1933 metais. Miš
kų kirtimo norma nustatoma 
iš anksto prieš dvejus metus, 
1932 metams kirtimo norma 
nustatyta jau pernai. 1932 me
tais irgi paskirta ta pati nor
ma miškų iškirsti. “M. L.”

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Šalies (Nacionalis) šv. Pran
ciškaus Tretininkų suvažiavi
mas čia įvyks rugpiūčio 9 li
gi 12 d. Suvažiavime dalyvaus 
daug hierarchijos narių, daug 
įžymiųjų pasauliečių katalikų 

darbuotojų, kaip vyrų, taip
moterų.

Spėjama, suvyks nemažiau 
75,009 vizitorrų ir delegatų.

Be kitų suvažiavime kalbės 
ir keletas vyskupų. Omahos 
vyskupas Rummel kalbės te
moje ‘ ‘ Tretininkų Taisyklės 
ir Katalikų Veikimas ((Akci
ja).”

PLĖŠIKAI SUGAUTI

BUCKLEY, UI., liepos 18.- 
Trys bankos plėšikai, kurie nu 
žudė pašerifį juos vejant, su
gauti ir uždaryti kalėjiman. 
Jų du pašautu. Pagrobti iš 
bankos 5,200 dolerių atgauti. 
Vienas jų iš Chicago, kitu du 
iš New Yorko. .

MAŽINAMI UŽMOKESNIAI

BERLYNAS, liepos 18. — 
Kilo nusiskundimų, kad kaž
kurios didžiulės vokiečių kom
panijos, prisidengdamos karo 
skolų “moratoriumu,” mažina 
užmokesnius darbininkams?

NEW YORK. — Pirm ke- 
letos savaičių čia įkurta Ka
talikų Gydytojų Gildijų Su
jungs. Šiandie jau visuose di
desniuose miestuose organizuo 
jamos gydytojų gildijos.

VIENNA, Austrija, liepos 
18. — Ungarijos vyriausybė 
apribavo iš bankų pinigų iš
mokėjimus žmonėms ligi liepos 
23 dienos. Leista išsiimti tik 
mažą įdėlių dalį.

PINIGŲ KURSAS

North Marsbfield gatvėje 
policija susišaudė su trimis 
nežinomais piktadariais. Pa
šautas netoli bestovįs 15 metų 
vaikinas. Piktadariai pabėgo.

4 ŽUVO GRIUVUS 
NAMAMS

BUDAjPESTAS, liepos 19.
.— Sugriuvo statomi namai. 4 
žmonės žuvo ir 16 sužeista.

MADISON, III., liepos 19.— 
Iš First National bankos plė
šikai pagrobė 6,000 dolerių.

PLATINKITE “DRAUGĄ’-1

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 fr. 19.27
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DIENOS KRAUSIMAI

BLAIVYBĖS REIKALAI.
Lietuvos K Blaivybės Draugija nuo 

birželio .28 d. iki liepos 5 d. turėjo taip vadi
nama vasaros blaivybės savaitę. Toji draugi
ja savo atsišaukime, rengiantis prie blaivybės 
savaitės, sąkė:

“Daug kuo mes rūpinamės, daug galvo
jam, bet vienu dalyku, kuris griaužia visos 
valstybės pamatus, kažkodėl nenorime susirū
pinti. Dejuojame, kad vargingai ir skurdžiai 
gyvena mūsų žmonės, o nesirūpiname, kad 
tie patys žmonės daugiau kaip po 100 mik 
lįtų kasmet visai neproduktingai, būtent, svai
galams išleidžia. Rūpinamės socialiu ir lab
darybės reikalais, o nesirūpiname, kad dėl 
girtavimo daug ūkių apleista, daug darbi
ninkų šeimynų alkyje ir skurde gyvena. Fak
tas, kad dėl girtavimo viso krašto kultūrėji- 
inas trukdosi, kad daugelis laikraščių skai
tymų, vaikų į mokslų leidimų pamaino i 
svaigalus, o kultūros nešėjams ir švietimo at
stovams galvos tas negriaužia.”

Atsišaukime yra raginama, kad blaivybės 
savaitėje .visi Lietuvos kultūrininkai, ekono- 
inįstai, švietimo atstovai, sveikatos ir žino- 
.jjįų moralės darbuotojai įeitų į kasdieninį 
enąpnių blaivinimo darbų ir to didelio blogo 
— girtuokliavimo ne vien dagus, o šaknis 
rautų. Toliau atsišaukime yra pabrėžiame, 
kad žmonių blaivinimas yra visos visuomenės, 
valstybės interesas, o ne vieno, kito asmens 
reikalas. Šeimynų galvos patariama pasiryžti 
nebeįsileisti į savo namus svaigalų, nes jie 
ardo šeimynos ramybę, jos narių, o ypač vai
kų sveikatų ir gražių jų ateiti, nes blaivybėje 
yra žmonių sveikata, turtai, grožis ir laimė, 
o girtavimas visų tai naikina.

Blaivybės draugija kilpų darbų Lietuvo
je dirba. Jinai privalo susilaukti plačios vi- 
supmenės ir .valstybės įstaigų moralinės ir nie

======

; sk pramuš,
Ražo Kun. Juozas Jasevičius.

Jis paklausė Viešpaties balso, sugrį- 
io į Asižių ir visai dainė savo veikimo 
būdų.

Per pamokslų išgirdęs šiuos žoęlžius: 
“Kas nori eiti paskui mane, teišsižada 
pats savęs”, Jis priėmė kaipo jam pa
sakytus. Jis savęs išsižadėjo. Per daug 
metų tarnavo raupuotiems ligoninėje, klo
jo jiems lovas, šlavė jų kapibarius, maz
go,jo jų žaizdas ir net jas bučiavo. Nors 
tai sunkus ir nemalonus darbus, tačiau 
jis išsįręiškė, jpg tai maloniausias darbas 
padėti ligoniams pasveikti. Bet jis dar no
rėjo padaryti didesnę aukų iš savęs. Del 
to dažnai meldėsi ir prašė dangiškos 
šviesos įvairiose bažnyčiose.

II. Av fDamiono Bažnyčia.
Kartų besimeldžiant šv. Damiono baž

nyčioje, jis išgirdo Viešpaties balsų:

džiaginės paramos. Štai Lietuvos kaimyninės 
valstybės — Latvija žmonių blaivinimui ski
ria metams 300,000 litų, Estija — 40,000,
Suomija 750,000, o Lenkija 1,250,000 litų. Lie
tuva tam tikslui teskiria tik 20,000 litų me- ISPANIJOS gONSTITUOUA 
tams, kuomet valstybės iždas už degtinės par 
davinėjimų paima net 50,000,000 litų.

DRAUGAS

Liepos 14 d. Madride susi- 
Gera, kati Lietuvoje nesivaroma įstatymų ^nko steigiamasis Ispanijos

keliais visuotinų blaivybę įvesti. Būtų dar 
blogiau — girtavimas ir iš jo kįlančios nedo
rybės tuoj pasidvigubintų, kaip atsitiko tokio
se valstybėse, kur proliibicija įvesta. Blaivybė 
— žmogaus valios dalykas. Prie jos prieina
ma susipratimu ir švietimo keliais. Tai yra 
visuomenės, organizacijų, mokyklų ir spaudos 
darbas.

PASTABĖLĖS.

“Vyties” bendradarbis p. M. U., svars
tydamas klausinių, ar L. Vyčių organizacijų 
reikia platinti ar kelti, nurodo, kad šių dienų 
amerikoniškas jaunimas yra labai toli nuo i- 
dealizmo, pasiaukavimo dvasios ir heroizmo, 
arba didvyriškumo. Jaunimas esųs paskendęs 
praktiškame gyvenime, piniginėj srovėj, savi
meilėj. Už tat nedaug jo yra, kuris tiktų to
kiai ideališkai organizacijai, kaip iki šiol bu
vo ir pasiliko L. Vyčių organizacija.
M. U. sako: “Praktiškumas, karjierizmas, 111a 
terializmas suėdė širdis jaunimo, besimoki
nančio viešose mokyklose ir užkrėtė pusėtinai 
lietuviškų jaunimų, besimokinantį privatinėse 
parapijinėse mokyklose”. Del to toks jauni
mas, skaitlingai įvestas į Vyčių organizacijų, 
gali tik jų pačių nustumti. “Geriau kad būtų 
neskaitlingi, bet rinktini, idealizmo pilni.”

•Su p. M. U. išvedžiojimais pilnai galima j 
Ne visoms organizacijoms suteikia

respublikos seimas, kuriu at
stovai išrinkti praeitų mėnesį. 
Svarbiausias šio steigiamojo 
seimo darbas bus pripažinti 
atatinkamų respublikai kons
titucijų ir išrinkti keleriems 
metams nekeičiamų preziden
tų.

Konstitucijai projektų paga 
mino laikinosios vyriausybės 
paskirta komisija. Šį projektų 
tad dabar svarstys seimas.

Štai kai-kurie svarbiausie
ji konstitucijos projekto ruo-
v •zai.

Moterims suteikiamos balsa
vimo teisės.

Visi tikėjimai respublikoje 
naudojasi laisve.

Panaikinami visi ispanų a- 
ristokratijos titulai.

Katalikų Bažnyčia respub
likoj skaitysis kaipo “korpo
racija” ir valstybė neturės ir 
nepripažins oficialu jokio tikė
jimo.

Vyriausias valstybės auto
ritetas yra republikoniška vy
riausybė Madride, bet provin
cijoms leidžiama suorganizuo
ti lokalines administracijas.

kami visuotinuoju gyventojų 
balsavimu.

Garantuojama laisvė žo
džiui, spaudai ir susirinki
mams.

Valstybės prezidentu negali 
būt renkami kariškiai, dva
sininkai ii- aukštosios kilmes 
nariai.

Be parlamento leidimo ne
gali būt skelbiami karai.

PRIEŠ UŽMOKESNIŲ MA 
ŽINIMĄ.
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Prezidentas renkamas šeše- 
suhkti. Ne visoms organizacijoms suteikia! iy terluinui. jis iSren.
garbę ir stiprybę dideli narių skaičiai. Idiji- bendrame aMejų parla.
nėms organizacijoms, tokioms kaip L. Vyčiai,!mento #W(( susiril,ki. 
zmoma yra svarbesnis dalykas narių kokybė- i J|w ba,slJ (lld?Jnmai 
,e, o ne kiekybėje. Bet kartu iš čia iškįla klau-| S(,nato r(imus 6udar0 na 
Simas, kaip prieiti prie to mažiau idealingojo j rfl} gi(. atatovai I(,nkallli ,y_ 
jaunimo, kaip,į išanklėti ir padary ti tinkamu |giomi8 (]a|imis j. kulturin5s, 
ir Vyčiams ir visai mūsų visuomenei* Tam bū jpramoninįs ir darbo esybit!. 
dus reikia surasti. Jie yra. Tik reikia <b»-įferoeraiMai<u sudarvs
giau darbo idėti, reikia, kad dvasiškija, mo- atsto,.ų gic pastarfcji re„ 
kyklos ir patys tėvai tame darbe kooperuotų, j __ '___

Senai yra projektuojama L. Vyčių orga- 
iūzacijon laipsnius įvesti. Renkama komisijos,

Kadangi kai-kurie Ameri
kos pramoninkai nepaliauja 
planavę mažinti darbininkams 
užniokesnius, D. Fed. prezi 
dentas Green dar kartų juos' 
perspėja nepradėti to 
^ojo ir šiais laikais pavojin
gojo žygio.

Jei pramoninkai sumažintų 
darbininkams užniokesnius, jie 
atliktų nedovanotinų klaidų. 
Ta klaida skaudžiai atsilieptų 
į juos pačius.

Prez. Green pareiškia, kad 
Federacija užmokesnių maži
nimų kovos visomis galimo
mis priemonėmis. Pirmoje vie
loje streiku. Sako, Federaci
ja patvirtins ir parems kiek
vienų darbininkų streikų, kilu
sį dėl užmokesnių 
Užmokesnių mažinimus reiš
kia gyvenimo laipsnio suma
žėjimų. Taip pat reiškia dar

Naujomis pušto taisyklėmis, siuntimų (parcel post) siun
čiamų paštu ilgumas nuo 84 colių dabar padidintas iki 100 
colių ir turi sverti nedaugiau 70 svarų. Ralph E. Dakin, J. 
A. V. pašto — siuntimų skyriaus — inspektorius ir Jesse 
J. Ilarraman, siuntinių skyriaus direktorius Čekiuoja pirmu* 
čau.jo “saizo” siuntinius.

! nio. Visuomenėje kyla nerimą-; Prez. Green nurodo, kad
.•viniai, gi pramonėse — dideli 1893 metr‘ ic‘ *;?.lv gvvavo s' ... . . I ‘ .Ieui nepasitenkinimai. Didelis ne- InepapraGos ekcnc. nl.- sv.a- 

darbas ir betvarkė anglių ka- kenvbės. Šiandie gi yra toli 
sykių ir audimų pramonėse, blogiau. Tai dėlto, kad anais 
Laikraščiai nemini kaikur į- laikais šaly vyravo daugiausia 
vykstančių kruvinų susirėmi- žemės ūkės, gi šiandie vyravi
mų policijos su bedarbiais ar- i ja pramenė. 
ba streikininkais. Tas nieko
gero nelemia šaliai.

Lygiai, sako prez. Green, 
mes stovime trečiosios milio- 
nams bedarbių sunkiosios žie
mos akyvaizdoje. Tuo reikalu 
šalies vyriausybė nieko nevei
kia, kad tuotarpu privatinės 
organizacijos tam tikslui nebe j

mažinimo, i turi fondų. Ateinančioji žiemai 
bus nepaprastas šaliai išmė-1 
ginimas, kada milionai alks-į 
tančių darbininkų neteks pa-I

Prez.Green praneša, kad jis 
I patariąs prezidentui Hoove-
riui sušaukti pramoninkų kon
ferencijų darbų klausiniu.

1 D. C.

PASIKĖSINIMAS JSI- 
LAtJŽTi

didesnį šaly nedarbu. Sumaži- prastos kantrybės ir pakils 
nūs užniokesnius, miniose nu-, reikalauti sau ir savo šeimy- 
pultų pirkimo jėga. Tas ir reiš ! noms maisto ir prieglaudos, 
kia dar didesnį nedarbą. į Pasaulio istorija aiškiai liūdi-

Prez. Green nurodo į kitų ja. kad visų revoliucijų pa 
šaliai pavojų. Jis sako, nedar- j grindė yra minių skurdas ir 
bas pasiekė aukščiausio laips-1 alkis.

Vyčių centras, ar jo įgalioti asmenys dar prieš pėdos krašte per pirštus žiūri, 
seimų sudarytų laipsnių įvedimo projektų, jį

bet jos nieko nepadaro. O tas yra svarbus ir patiektų kuopoms apsvarstyti, kad seimas jau 
reikalingas dalykas. Laipsniai padėtų jauni- į galutinai galėtų priimti. Kuo greičiau tas bus 
mų sudominti organizacija, o taip pat jo di-1 padaryta, tuo bus sveikiau.
dėsnį skaičių išauklėtų pilnai tinkamo L. .V.y- i____________
čių dvasiai. ! Lietuvos spauda praneša, kad Klaipėdos

mokytoji} seminarijoj mokiniams uždrausta 
skaityti ir laikyti žinomos lietuvių rašytojos 
ir pedagogės M. Pečkauskaitės — Šatrijos 
Raganos raštus. Tai matote, prie ko jau pri
eina Klaipėdos krašto vokietininkai! Bet. 
nežiūrint to, Lietuvos tautininkų vyriausybė 
vokiečiams didelės nuolaidas daro, į vokie
ti ninku pražūtingas Lietuvai darbas Klai-

Lietuvos Vyčių organizacijos seimas šie
met įvyksta rugpiučio 18, 19 ir 20 dd., Broo- 
klyn, N. Y. Svarbiausiu seimo dienotvarkės 
punktu, mums rodos, ir turėtų būti tas klapsi
mas, kurį pakėlė p. M. U. Praktiškai jį rišant, 
kitų' būdų vargu surasime. Ręikia rimtai gal
voti apie laipsnių įvedimų. Butų svarbu, kad 
y— ............... .... ■■■■ n i i .i 1

, “Pranciškau, eik ir pataisyk mano na
mų, kuris, kaip matai, jau labai apleis-

, tas. Taigi Pranciškus tųojaus pasiryžo 
tai padaryti. Jis tuojųus nuėjo į savo tėvo 
krautuvę, pasiėmė drabužiams medžia
gos, pardavė jų ir atnešė šios bažnyčios 
klebonui pinigus. .Klebonas nepriėmė jų, 
nes penorėjo daryti tėvui nemaloniuuo. 
Taigi Pranciškus metė pinigus pro lan
gų įr nuėjo sau. Šis pasielgimus atrodo 
neteisingas, nes vaikai neprivalo nieko 
imti nuo tėvų, jei negauna leidinio. Ta
čiau jei jam Viešpats iiepė tąisyti bažny
čių, tai jis turėjo ieškoti ir priemonių 
tai įvykdyti. Del to jis pasiėmė savo dalį 
nuo tėvo ir paaukojo bažnyčiai.

Tėvas sužinojęs apie tokį sūpaus pa- 
sielgipių, baisiai supyko. Jis pašaukė jį 
prieš valdžios,teismų’, o paskui prieš vys
kupų ir reikalavo, kad vyskupas privers-

I'ranciškns stovėdamas prieš spvo tėvų ir
.vyskupų, nuplėšė sau drabužius nuo kūno 
įr tarė tėvui: “Iki šiol aš jūs vadinau 
tėvu, bet dabar aš drųsiai sakau, Tėve mū
sų, kuris esi danguje, .pas kurį aš turiu 
savo turtus ir kuriuo aš viliuosi.”. Vys

kupas įžiūrėdamas į Pranciškų apsiverkė 
ir įsakė tarnams jį pridengti.

Dabar šventasis išsižadėjęs žemėn 
turtų, pasiryžo vykdyti Viešpaties Jėzaus 
paliepimų. Jis stengėsi taisyti šv. Damio
no bažnyčių. Jis nuėjo prašyti akmenų 
iš asižiečių, žadėdamas jeims Dievo atly
ginimų. Daug žmonių juokėsi iš jo ir nie
kino jo prašymų. Tačiau šventasis nenu
siminė, nes jis gerai žinojo, kaip jo moky
tojas buvo niekinamas. Jis nešiojo ant sa
vo pečių medžiagų bažnyčiai savo gera
dario, davė jam valgyti ir prieglaudų. 6v. 
Pranciškus atsisakė valgyti jo namuose, 
nes jis norėjo elgetauti.

Trumpu laiku šventasis pataisė šitų 
bažnyčių ir pradėjo rūpintis šv. Petro 
bažnyčios taisymu. Jis greit galėjo patai
syti šitų bažnyčių, nes liko daug medžia
gos nuo pirmosios bažnyčios. Toliau nuo 
tau pavedu dėl meilės Dievo, kuris man 
nos koplyčia. Ji buvo benediktinų globo 
jauta. Jų truputį pataisęs įr pats šv. Pran
ciškus tenai apsįgyveao ir įsteigė savo 
vienuolynų'.

J ųąvo vienuolijų jis priėmė mokytų 
ir dievobaimingų žmonių. Jis juos pava

2 šūviai naktį

Šiaidiuose 2 nežinomi, plė
šikai mėgino įsilaužti į p. Tre
čioko namus, tačiau “drąsuo
liams” nepavyko. Plėšikams 
besigraibant apie langus, p. 
Trečiokas pajuto, griebi'* me
džioklinį šautuvų ir išbėgęs 
laukan sušukęs “stok”!—pa
leido į viršų vienų šūvį. Plė
šikai nubėgę iki siaurojo gelž. 
taip pat atsakė šūviu iš revol
verio. Trečioko šautuvui “ už

Arkivyskupas Goodier, S. J., Londono
, vienoje savo'jų negalėjo, todėl užpuolikaieiki vyskupo pagelbininkas

springus”, nei šauti nei vytis

kalboje pareiškė, jog galimas daiktas, kad 
Anglijoje gali įvykti involiucija. “Aš ma
nau ir aš žinau, sako arkivyskupas, kad

tąja proga pasinaudojo ir pa
bėgo. ‘ ‘ M. >»

visus kitos partijos tų patį jaučia, kų .iri Baisogalos, (Kėdainių apg
inęs, jei nepergyvename revoliucijos, tai | kr.) Godų vienk. vienų naktį

esame jos išvakarėse....” Netik Anglijoje,!vilkai neuždarytame tvarto 
bet visur kitur tokių pavojų susidarys, jėi' “išpiovė” 20 avių. Kalbama, 
valstybių vadai ir kapitalo valdytojai neat-'kad buvę ir didelių vilkų, 
sižvelgs į apverktinų darbo žmonių būklę,! Medžioklininkams yra dar- 
kaip yra nurodęs ir Popiežius Pijus XI savo: bas, tik nereikia praleisti pro- 
cnciklikoje “Quadragesimo Anno”. gos. “M. tt

dino mažesniais broliais o perdėtinius tar
nais arba ministrais. Pirmasis kandida
tas buvo Bernardas, labai turtingas Asi- 
žiaus gyventojas. Gerai ištyręs šv. Pran
ciškaus uolumų ir šventumų, jis pavedė 
jam padalinti visų savo turtų pavargė
liams, sakydamas: “Visų mano turtų aš 
tau pavedu dėl meilė Dievo, kuris man 
juos davė. Naudokis juo kaip tinka.”

Šventasis labai išmintingai atsakė: 
“Eikime į bažnyčių, prie Šv. Evangelijos 
knygos, tenai sužinosime, kų Viešpats lie
pė savo mokiniams su turtais darytį.” Šv. 
Pranciškus atsiklaupdamas prieš didįjį 
altorių, karštai meldėsi, o paskui atidary
damas šv. Evangelijų, štai kų skaitė: 
“Jei nori būti tobulas, eik, parduok, kų 
turi ir duok beturčiams, o turėsi turtų 
danguje, paskui eik ir sek mane.”

Dabar šv. Pranciškus, žiūrėdamas į 
Bernardų, jam tarė: “Štai kaip mums 
reikia gyventi, kokius įstatus laikyti! Jūs 
aš ir visi tie, kurie prie mūsų prisidės, 
turės taip gyventi. Eik ir padaryk, .kaip 
girdėjai.” Bernardas, žinodamas, kad toki 
yra I)evo valią, panjavė visų savo turtų, 
padalijo pavargėliams ir sugrįžęs įstojo

l į šv. Pranciškaus vienuolijų. Tai buvo 
į vienuolijos pradžia.

Duodamas konferencijas savo nau- 
l jokams, šv. Pranciškus ypatingai aiškino 

neturto įžadų. Jis norėjo, kad jie pamiltų 
šitų dorybę taip, kaip jis jų mylėjo. Jis
liepė jiems dažnai elgetauti.

Buvo žmonių, kurie juokėsi iš jų. Ki
li niekino juos, sakydami, jog jie tingi 

j dirbti ir dėl to elgetauja. Kiti vėl sakė,
’ jog tai yra kvailystė atiduoti tų, kų turi,
; o paskui eiti ir prašyti išmaldų. Jų tėvai 
h.ir giminės labai rūgojo, nes jiems buvo 

gėda matyti savo brolius elgetaujant po
Į ramus.

Šv. Pranciškus ramino juos prieš to- 
l kias pagundas ir pranašavo, jog ateis 
; daug kitų jaunuolių iš visų tautų, pamils 

neturto įžadų ir taip gyvens, kaip jie gy
vena ir elgetauja. Kai brolių skaičius pa
didėjo, šventasis nuėjo pas popiežių pra
šyti, kad užtvirtintų naujų vienuolijų.

(Bus daugiau)
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Rašo Laisvas Men. Juozas Žilevičius.

Tautines Muzikos Issirituliuojimas.
(Trumpas istorinis škicas). 

(Tąsa)

Muzikos mokyklos.

Vos spėjus 1918 m. paskel-

1893 nu anksčiau minėtas J.
.Naujalis turėjo nuolatinius 
I vargonininkų kursus, kur mo
kėsi kelios dešimtys nuolati- 

liti Lietuvos nepriklausomybės nių mokinių. Šiuos kursus rei-
aktų, tuoj .1. Naujalis organi- ketų laikyti pirmuoju diegu 
zuoja muzikos mokyklų, kuri minėtos dabartinės Kauno V a- 
paskiau suvalstybinama ir nuo lstybinės Muzikos Mokyklos, 
š. m. manoma perorganizuoti Opera

1920 m. susiorganizavus

zikos Aidai.” Nuo 1928 m. 
A. Vanagaitis, Chicago, leid
žia “Marguti.” Nuolatiniais 
bendradarbiais įvairiuose žur
naluose įvairiais muzikos klau 
simais buvo arba yra V. Ža-

ŽileviČius ir rengia tuo rei
kalu studijas; muzikos instru
mentų turi kolekcijoje virš 290 
egz. Prof. T. Brazys yra pa
rašęs vokiečių ir lietuvių kal
bose studijų apie lietuvių dai-

ruošė kelias dešimtis prelek- tuotis visais muzikų liečian- 
cijų, kur susirinkdavo apie 3,- čiais klausimais. Tam reikalui 
500 klausytojų. Per radio V. I jo yra pagaminti atatinkami 
Žadeika dažnai laiko įvairiais1 rankvedėliai. Iš pianistų Žy 
muzikos klausimais praneši- mėtini, kurie koncertuose da 
mus; kai kada prieš koncertus žnai dalyvauja: Dvarionu , 
Valst. Teatre skaito prelekci- V. Bacevičius, smuikininkądeika, prof. kun. T. Brazys nos melodijas. Kun. A. Saba- 

mirė 1930 m.), J. Žilevičius,Į Hauskas yra išleidęs keletu ši-1 jas. Pradžios mokyklose, vi- Motiekaitis ir dainininkai.
prof. Presas, M. Petrauskas nitų liaudies dainų su melodi- 
— Amerikoje ir Lietuvoje, .jomis. (Dainų yra išleista ke-
Dienrašeiuose — J. Bendo-liolika rinkinių taktais tikslu).I
rius, Namaitis ir A. Vaičiū
nas. Kritika užsiima V. Ža-1 
deika jau 13 metai, J. Bendo-;
rius nuo 1926 m. ir J. Karo-1

Muzikos propaganda liaudy
je.

j konservatorijų. Tais pat me-; 
tais, Panevėžyje, Paulausko i-1 
niciatyva organizuota muzikos 
mokyklėlė. 1923 m. Klaipėdoje 
St. Šimkaus iniciatyva buvo 

’iorganizuota muzikos mokykla,1 
kurių nuo 1923 m. pradžios 

paėmė savo žin’*'" 1 
tos

Mary C. Hartman’iutė, Phi- 
ladelpliijoj, 103 m. amžiaus su
kaktuves minėjo pirmų syk 
savo gyvenime paskraidydama 

orlaiviu.

e-
nergingam kvartetui iš K. Pe
trausko (Marijos Operos Pet
rapilyje solistę), Sf. Šilingo!komercialiu Miller 
(buv. Pirmutinės Lietuvos Ta
rybos Pirmininko), J. Tallat-

Apie 1922-1923 m. prie Ka
ro Muziejaus Kaune buvo or- 

Lietuvių muzikos istori- ganizuoti sekmadieniais popie- 
jų ir lietuvių tautinius muzi- ( tiniai koncertai. Koncertų pa
iros instrumentus studijuoja J. j aiškinimui J. Žilevičius su

sas:

pi joniniai kūriniai), V. Bace-
1V. . . v . .Kelpšos ir J. Žilevičiaus (abu vičius (simfoninės poemos, so-

valdzia paėmė savo žinion.' , ... . . . i v 1 ’,1Q,A .. . muzikos teoretikai, pirmutinis .natos opera), K. Banaitis(1939 m. likviduota). Prie tos ...... . ~ .... , * J *• , paėmė dirigavimų, antrasis(“Sutemos giesmės ir rizi-
. . . n |administracijų) Lietuvių Me-Jjos” fortepijonui), St. šim- 
p eigas ie' no Kūrėjų Draugijai ir vai- kus (“Siluetai” fott. ir “Nu 

oresro,džios lėšomis padedant tais
pat metais gruodžio mėn. 31 d.
būvo atidaryta pirmutinis Lie-j tariant), J. Žilevičius (simfo- 

i tuvos operos vaidinimas — op. į nija, nonetos ir smuik. su for-! 
i“Traviata,” muz. Verdi. Ope-jtep.), J. Naujalis (suita), M.
ros dalyvių sustatė randasi,Petrauskas (opera “Eglė”), 
gana gabių dainininkų, kurie ' j. Karosas (sonatos), Č. Sas-Į 
trumpiausiu laiku spėjo už- nauskas (didelę kantatų cho- 
sienyje susilaukti daug sim
patijų. Tarp jų žymėtini K.

sumanymu buvo 
tuviško simfoninio 
branduolis maždaug iš 80 jau
nuolių stipendininkų, valdžios 
[lėšomis išlaikomų. Tame pat 
(laikotarpyje buvo bepradedan
čius steigtis sekančios muzi
kos mokyklėlės Kaune: “Šv. 
Cecilijos Draugijos” vaikų 
muzikos mokykla, E. Gailevi- 
čiaus vedama, J. Žilevičiaus 

‘Vaikų muzikos studija,” 
[Grūdo — Žydų muzikos mo
kykla, Giliando — pradinė 
muzikos mokykla, ir praeitais 
metais — Stanek — Laumian- 
skiemis — Liaudies konserva
torija. Aukščiau išvardytos '•

grimzdęs dvaras ’ ’ baladų cho-, 
rui, solo bosui orkestrui pri-,

rui, solistams fort. palyd. Vi
si jie rašo ir chorams. Baž
nytinė muzika: J. Naujalis, C.i 
Sasnauskas ir T. Brazys. Di- į

Petrauskas (prieš tai daina
vęs Petrapilyje Marijos Tea-
trę), A. Kutkauskas, J. Ba-jdesnė dalis veikalų tebesiran- 
bravičius, V. Grigaitienė, V.'da rankraščiuose. Amerikos 
Jonuškaitė, J. Butėnas, Lip- j lietuvių tarpe svarbių rolę Bu
čienė, Matulaitytė, V. Puode-j vaidino savo smulkiais chora-

, ,, .v , T- ,7 uaitė, M. Rakauskaitė, A. So-'ms kūrinėliais: M. Petraus-mokyklos, išskyrus Kauno Val;deika ir d k 
stybės ir dvi pastarąsias, dėl j
įvairių priežasčių likvidavosi, Simfonine muzika.
(nespėjusios net savo darbin- 1923 m. muz. j. Žilevičius 

savo iniciatyva organizavo 
(Kauno miesto sodne simfoni-
! nių koncertų vasaros sezonų, draugija 

ituose miestuose veikia visa‘kur buvo suruošta 32 koncer 
eilė specialių muzikos dalykų
tudijų: fortepijono, 
ainavimo
^pildytos. Prieš lai,. apiefne. i924 m., kaip aukščiau bu-|leido u1924 m. Mnzikos

18S, m., br. kunigaikščiai O Ivo minėta, Klaipėdos Mnzikos: naciu/’ ir mėnesini žurnalu 
' didelius . ........................

guino išvystyti. 1928 m. Šiau
liuose atidaryta valdžios sel
inama. Šiais laikais Kaune ir

kas, A. Pocius, A. Aleksis, A. 
Vanagaitis, Žemaitis; šokių 
muzikoje — Niekus.

Muzikologija.
Prieš karų vargonininkų 

“Šv. Grigaliaus” 
leido mėnesinį žurnalų “Var

tai. Pripuolamai prieš tai pa-j goninkų.” St. Šimkus laike 
sitaikydavo operos orkestro karo Amerikoje leido “Muzi- 

visos jos mokinių, suruoštų 2—3 koncertų sezo- j. Žilevičius 1924 m.
smuiko,

įs-

ginskiai organizavo j Mokyklos įsteigtas simfoninis 
orkes- orkestras maždaug iš 80 žmo

nių. (1930 m. likvidhotas). Šis
savo rūmų simfonijos 
'rus sujungtus su mokykla —
linkiniai sudarė orkestrų. Kai orkestras dideliu pasisekimu 
ada siekdavo iki 80 mokinių koncertuoja Klaipėdoje ir ki- 
ietavo dvare ir 40 — Plun-
ės dvare. Iš šių orkestrų išė- 
o visa eilė geri) orkestrantų

tuose provincijos miestuose. 
1928 m. spalių mėn. 30 d. Kau
ne atidaryta nuolatinė Filhar- 

r šiaip žymių muzikos speci- Imonija, kur pirmų koncertų 
ilistų; pianistų, smuikininkų,; dirigavo iš Suomijos prof. Ka- 
zargonininkų, dirigentų. Deja'.janus, antram koncerte įvyku- I 
ai nebuvo lietuviškos dvasios šiam dalyvavo žymus čelistas 
nokyklos, bet lenkiškumui plė-1 Emenuel Teuerman. j
iti, nes mokiniai buvo trau- . . į
.......... . ,, r •• Dirigentai.narni is Poznaniaus, Galicijos, ®
'arsuvos kraštų; ten patekę Dirigentei, kurie yra žinomi 
s vietinių lietuvių vaikai bu-'kaipo simfoninių koncertų ir 
zo greit sulenkinami, nes juos operų dirigentai: J. Tallat- 
ziliojo graži uniforma, dykas Kelpša ir J. Gruodis, tik sim- 
nokslas, surištas su amato iš- foninių — St. Šimkus (dabar 
nokymu, net pati kūn. Ogi n-1 paskirtas operos dirigentu), 
ikienė (Rietave) mokė lenkų J abiejose srityse nedaug teku- 
<albos. Šventadieniais orkes- siems dar dirbti — J. Gaubas. 
rantų choras giedodavo lai- Iš chorų dirigentų žymėtini a- 

ktyviai veikiantieji: J. Štarka, 
(operos choro dirigentas), N. J 
Martinonis ir J. Karosas! 
(Kaune) ir A. Vaičiūnas

iams mirus, šios mokyklos,Į (Klaipėdoje), o taip pat 1930' 
ikriau sakant, orkestros stu-'rn. sėkmingai koncertavo su Į 
lijos nustojo veikusios. Tame .choru užsienyje — Al. Kača-j 
mt laikotarpyje Rokiškio dva-! nauskas.
ro savininkas grafas I’rzcz-' 
lzeekis įsteigė vargonininkų
nokyklų. Iš šios mokyklos iš-' Kompozitoriai žymėtini, ku-1 
jo visa eilė gerų vargoninin- ( rie yra didesniais kūriniais 

Nežiūrint to, kad mokyk- pasirodę pasaulinėje muzikoje, 
os vedėjas buvo pakviestas .J. Gruodis (simfonijos sona- 
echas Liman’as, bet lenkini-(tos), M. K. Čiurlionis .(simfo- 
tio priemone ji nebuvo. Apie ninė poema “Miške” ir forte-

ce pamaldų, kai kada orkes

trui pritariant, o tai kaimie- 

'iai su malonumu klausydavo

si. Apie 1900 m. kun. Ogins-

M

“Muzikos Menas.” 1925 m. 
šis žurnalas buvo perduotas 
Klaipėdos Muzikos Mokyklai 
leisti redakteriaujant J. Žile
vičiui ir pavadintas “Muzi
ka.” 1925 m. gale pasirodė 
“Šv. Cecilijos” Dr-jog leidžia
mas mėnesinis žurnalas “Mu-

Kompozitoriai.

duriniose ir aukštesniosiose Taip atrodo trumpais bruo 
bendro lavinimo mokyklose y- žais suglaudus lietuvių mu? 
ra .L Žilevičiaus paruošta dai- kos vystymasis, kuri iškent 

Inavimo ir muzikos susipažini- jusi sunkiausius priespnud..;•
I tuo programa, kur supažindi- laikus, tiek pažengė pirmyn, 
Į narna trumpais bruožais su vi- kad net jau šiandie su savo 
sais muzikos elementais, k. t.:'dainininkais, kuriniais ir pia 
elementarine muzikos teorija, nistu Bacevičių (jo koncertas 
harmonija, istorija, formomis, buvo 1929 m., sausio mėn. 18 
Jos tikslas, kad mokyklų bai- d., Paryžiuje) užsienį pasm- 

galėtų sųmoningai orien-’kusi. Tat dar keletu metų pa 
_  _________ _ laukus drųsiai lietuvių muzi

ka parodys savo veidų nuo 
senai muzikų auklėjančių tau
tu tarpe.

i
i (Rankraščio teisėmis).

gęs

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI” This new cheese 

treat

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

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milu. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

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

KRAFT

V/elveeta
T The Deliciou* New Cheese Food

Spaudos Darbus
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, PROBAK

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

CHICAGO, ILL

Telefonas Roosevelt 7791

//<♦/♦/

Hitt and Runil_A “Weak Heart" and a *Wardcn Heart’ Are Two Different Things!
■»« i'

T7

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pini gils
Jej ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 — >1 už 10 

Sempells — 10c.

PROBAK CORPORATION
riatr avinui

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

ThlR 1« a FnmoiiR Vlvanl Het *nd In- 
eludea fac® powd«r. |1.00; Rouįj®, 75c, 
Tiuliu® Cream »1.00, Depllfttory |t.M. 
Faclal AntrlriKont $1.75. Bath 8alt t.»0. 
Toll.t Water 51.25. Perfume 52.75. Brll- 
llantln® 75c. Skln Whlt®n«r 75c. Totai 
Valu® 412.00. Spcclal prie®. 51.57 for all 
ten plecea to Introduca thl» lln*.

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

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bes V*n 580-5th Avenue, Nei* Yotfc

BY HITT
PVJ TUiS *tU.0»l 
vą-ta OCHVlCT 13 

I « U6KTER
' —1 ~ 1--- - | T*DOI» 3t)U3 MlAKHCAgr

CARTOON ČO.NV



draugas Pirmadienis, Liepos 20, 1931
VADftflMINIklFII CCfMffl 1 negalė da v uosi os ne trauki-VAnbUNININhy SfclMDIi niais ilgai važiuoti) kad nepa.

Isidarytų ant širdies bloga ir

draudžiama. To niekur neran- itfrų pločio. Spausdinta ši kny- dinama G milijonai egzemplio- ra## bus, žinoma, Amerikoj.
dame. Iga 1823 — 1830 metais. irių.

Pats būdami pu'.aido gyve- i Mažiausia knyga yra 1897' Labiausia
ALEXANDRIA, Va., liepos

išsiplatinusi
Amerikos lietuvių Vargoni-įja|)ai bijojusios jūros ligos, nimo, matyt, tokias ir mote-i nK. tai s, atspausdinta Italijoj, knyga pasauly yra biblija. Jos 

ninkai, kurių gana daug yra, Rabar džiaugiasi, kad joms I ris turėjo. Šitos, pasijutūsios knygutė, 10x6 milimetrų didu- išleista apie 500 milijonų eg-
bendrai imant, visi idealistai, 
meno mylėtojai, turintieji di
delio noro muzikoje dirbti, 
joje gyventi.

Vieni jų turi labai didelį
išsilavinimų* muzikoje. Be ge-. tispėjo tikrųjų sveiko keliavi- 
niališkumo, jų ir gyvenimo mo paslaptį, laivo “Grip- 
istorija, be abejonės, įdomi, sliolin”.
Kiekvienam būt malonu ji pa Persisunkimas įvairiais kva 
siskaityti, fotografija pama- pais laivo vidujinių baldų da- 
tyti, žodžiu sakant, žmogų ro jūros drėgnoje atmosfero- > mo, kiek varu varomi deda 
pažinti. je jautriems nepripratusiems [paskutines pastangas sutrius-

Kiti vra mažesnio išsilavi- nekuriu žmonių uosliniams dir kinti vokiečių galybę, bet vi 
nimo, bet tebelavinasi, mo-' geniams nepakenčiamų erzini- 
kinas. Žingeidu, ar jie pasieks 11,ll (iritacijų). Toks erzinimas 
svajojamų muzikos laipsnį. O dirgsniais pereina į skilvio 
gal ir aukščiau iškils. Jlirksninius centrus ir to re-

Treti-gi pasitenkina kuom zultatas — žmogaus sl ilvys į- 
esų ir dirba savo darbų. įgauna repulsijos maistui jaus- 

Truinpa gyvenimo istorija niQ- T$ žmonės ir vadina “šir- 
su atvaizdu, gali būt kiekvie- 'dies blogumu” arba norėjimų 
nam žingeidi ir noriai skaito- .“vemt”; žinoma, dalį tos rolės 
mn profesionalių, muzikos daribU^*a ir Pat» supimas, 
tuotojų, studentų, choru

sirgti ant laivo “Gripsholm” j be vyrų priežiūros, bematant 
veik nereikėjo. Jos mano, kad pradėjo paleistuvauti su ki-
puikus prietaisai išvėdinimo 
laivo (ventiliacija) tam pagel
bėjo. Taip protaudomos jo.?

ir i

abelnai tų, kurie tik įdomau- i 
ja visuomeniniu gyveniniu.; 
Nes toks aprašymas skaity-į

BIBLIOGRAFIJA.
.... . .Roland Dogelęs Mediniai Kry-tojui primintų Amerikos var-i,. . .... . . b T.. . , , . • , , . ,*iai. Sakalo” B-e. Kaunas,gonininku buvimų ir kokia ga- ,,vw ,T .J . .11931 m. verte P. Andnusevi- li būt ateitis. j
O,,, kaip gražu būt matyti 

tikrai vienų organizuotų kūnų, 
kuris dirba Bažnyčiai ir Tau
tai.

Kų aš noriu pasakyti, tai — 
kad ateinantis Vargoninku 
Seimas nutartų išleisti Ameri
kos Lietuvių Rymo Katalikų

mo.

tais. Kariams, kai atėjo apie 
tai žinia, labai darėsi nesma
gu ir visokiais būdais jie plū
sta nedailų savo moterų pasi
elgimų, visaip jas pravar
džiuodami. Tuo tarpu pats ei-, 
giasi nė kiek ne geriau. 

Kariai, ne tiek iš patrioti&-

si pasiilgę namų ir poilsio. 
Namieje pasilikusieji didžiau
sių* šaliai pavojų metu gyve
na sau ramiausių gyvenimų, 
visiškai užsimiršdami apie ko
vojančius už šalies laisvę. Po
ilsiui, ar pagalios visiškai po 
karo, sugrįžusiems kariams

Sunkiausia knyga yra šio 
šimtmečio pradžioj Austrijoj 
[išleista “Ithakos istorija”. Ši 
knyga sveria 48 kilogramus.

Brangiausia knyga yra pir
moji Gutenbergo biblija, už 
kurių prieš keletu metų vienas 
amerikietis užmokėjo daugiau, 
kaip 3 milijonus litų.

Didžiausių tiražų turinti 
knyga yra “Kinijos Almana
chas”, kurios kasmet atspaus-

zempliodių, 630 kalbose ir tar
mėse.

Seniausias romanas yra 12

Toki rūmai baigiami statyti 
Rochestery, Naujorko valsty
bėj.

Didžiausias knygų mėgėjas 
buvo, be abejo, vokiečių pas
torius Kinius, gyvenęs Weisse- 
nfelse, Saksonijoj, pereito

tomų rytų veikalas, laikomas .šimtmečio pradžioj. Pasakoja-
Britų muziejuj Londone. Jis 
parašytas 1001 metais prieš 
Kristų ir dabar
anglų kalbų.

Didžiausia pasauly bibliote-

ma, kati tas beprotis užmušęs
10 žmonių, kuriuos apiplėšęs 

verčiamas j vįen tam, į.a(j turėtų už 
kų nusipirkti knygų, kurias
beprotiškai mėgdavęs.

ka yra prie Britų muziejaus į
Londone. Joje sukrauta dau
giau, kaip 4 milijonai knygų.

Aukščiausi bibliotekos rū- PirkiteKnygos mmr
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

toks piliečių abejingumas da- MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas j

17. — Darbo sekretorius Doak
paskelbė jis pramatąs ši 

•1931 metais būsiu daugiau sve
timšalių ištremta (deportuota) 
iš J. Am. Valstybių, negu 193 
m. Tais metais buvo ištremt 
apie 18,000.

Sekr. Doak smerkia tas or 
ganizacijas, kurios stato kliu 
čių negeistinų svetimšalių pa 
šalinimui.

ai I

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit

pal

Vii

Sutaupysite daug pinigų 
per šį pardavimų prieš 
radio piknikų, kuris bus 
August 2, Birutės darže.

tikrą specialistą, ne pas koki nepa 
tyrėl|. Tikras specialistas, arba pro 
feaorlus, neklaus Jūsų kas jums ken 
Ida. ar kur skauda, bet pasakys p* 
po pilno ižegaamlnavlmo. Jus pu 
taupysit laiką Ir pinigus. Daugeli, 
kitų daktarą negalėjo pagelbėt Jn 
dėlto, kad jie neturi reikalingo
tyrimo, suradyhiul žmogaus kebki 
mlogumą.

Mano Radio — Scopo — ftai 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir 
siikas bakterlologiėkaa egzamlnavll
mas kraujo atidengs man jūsų tikį 
ras negeroves ir Jeigu aš paimsi 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir 
vumas sugryš ums taip kaip Mrv.

Į pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil| 
trio, žarnų, inkstų, odos, kraujo 
vą, širdies, reumatizmo, kirmln 
oždeglmo žarnų, silpnų plaučių arbi 

; Jeigu turit kokią užslsenėjnsią.
■ kerėjusią, chronišką ligą, kurj n 
i pasidavė net gabiam Šeimynos 
į dytojui, noatldėllokit neatėję 
1 mane.DR. J. E. ZAREMBA

8PECIALr8TAg 
Inėjlmas Rūmas 101120 W. JA0K30N BLVD

gy|

400 puslapių kaina ................................................. $2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina ................................... $1.50
. , . ... BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c.

nuobodus, paskui darosi jis [KORĖJOS BR0LIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
vis gyvesms ir gyvėsius, ypač ; JAUNU0ĮJ0 LA1VIMAS1S> vert6 R Maseina, kaina 35c.
kai ima aprašinėti didesmuo- gVENČ ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
sius mušius ir įdomesnius 1-a- Al ,T . _ _ _ - • , ,. . . iMAKONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

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

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina............................................ ............ . ................ 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina........... i...............................................................  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

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

Pranas Jakštas, kaina.................................... ............ 50c.

ro biauriusio pasibiaurėjimo.

čius ir P. Cvirka.
Kas nori turėti aiškesnį 

supratimų apie karo baisumus 
ir jo demoralizuojančių įtakų 
visuomenei, tegu pasiskaito 
šį rašinėlį, kuri yra parašęs 
baisiojo karo dalyvis. Jis vis
ką, kų rašo, pats savo asme-
niu yra patyręs, išvargęs, sa-

Knygelės kalba gana gera. 
Turinys iš pradžių gal kiek

• v v •1S ŠiosMorališkos naudos 
knygos didelės kad galėtum 
turėti, .nepasakysiu.

K.

ŠIS TAS APIE KNYGAS
Šiandien mes esame pripra 

• tę nuolat girdėti apie viso-
Vargoninmkų Albomų su ap , . .... „. vornis akimis matęs.rasiniais, paveikslais pačių) .
vargonininkų ir jų vedamų) , *Prasorru 1S dldzi0J° ka"|kius rekordus; gražiausia mo- 
cliorų. Žinoma, tas darbas da- ™ francuz? *u vokiečiais sus.-' leris> aukščiausias namas, tur- 
rytų gana daug išlaidų, vie- vaizdeliai su visais ka tingiausias žmogus, greičiau-

io žiaurumais ir nežmonišku- į sias bėgikas, didžiausias lai-nok užsimokėtų, nes vargoni 
ninkai, kaip jau minėjau, dir
ba daug idėjai.

Tikuosi kad šis klausimas 
seime bus pakeltas ir tinka
mai apsvarstytas.

Vaitutis.

Iš KELIONĖS PER OKEA
NU

(Iš dr. P. Puskunigio 
Visa laikų turėjome

laiško) 
gerų

mais. Aprašoma karių grupė, į vaSj — vįs įaį gįų laikų šen-'
Kurie iš viso jų pasielgimo, ; sacij0Si Ret panašių rekordų 
matyt nedaug tuiėjo tikėjime, I vj-a jp kitose, naudingesnėne[GIESMYNAS, paruošė kun. ,1. Tilvytis, jVI. I. C. 496 pusią
dar mažiau doringumo, ! gyvenimo srityse. Pavyzdžiui,! pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
šiaušiu momentu jų visas troš-[ paimkirne kad ir knygų. 'TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
1.:..__~___ : __ i:.____ I i ta -t t • . tt •T i ___1_kimas gerai išsigerti; nepasi-1 
sekimuose plūsti, keikti, baž-1 Seniausia knyga pasauly y- 
intis, ir tiek. Bet kad nors ra vieMS
vienam iš jų būtų parėjus Irankra5tis i5 3>350 met’ PrieS 
mintis apie Diev» ir iš Jo;Kristų, rastas karste ties se-
laukti pagalbos 
mo, tai niekur

ar suramini- i liovės Egipto sostine Tėbais.

to nesimato, i
Priešingai, kai pasitaiko pro-

Šis rankraštis yra nacionali-
įnėj bibliotekoj Paryžiuj.

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

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

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

kun J. Bikinas, kaina........... . ...........*........................ 90c.
i PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.

ga su moterimis paleistuvau- ’ Didžiausia knyga pasauly y- LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-
kelionę. Jura buvo rami, nio-įti, tai neatsiranda, kad kuris;ra anatomijos atlasas, laiko- 
torlaivis plaukė tarsi gulbė už papeiktų ir sudraustų drau-; mas vienoj Austrijos bibliote- 

gus, primindamas, jog katali-Įkoj. Ji turi 1 metrų 90 cen- 
kams paleistuvauti griežtai timetrų aukščio ir 90 centime-

rietus savo sprandą be jokio 
siūbavimo, supimo. Tik vakar- 
kuomet mus pasivijo “vėtra” 
su lietum tai ėmė mūsų “Grip 
sholmų” žJngsniuot tarsi ty- 
čiodamųsis ir juokdamasis iš 
kvailų pastangų vėtros jį pra
lenkt ir pastumt į šonų. Tas 
vėtrai nepavyko atsiekt ir mū
sų Gripsholmas šypsodamų-
sis, užrietęs savo “mandrų >»
galvų nužingsniavo savo tiesiu 
keliu. Šiandien vėl skaisti sau 
lutė šypsosi į mus, protar-' 
piais debesų; jūra vėl rami. į

Ekonominio Centro ekskur-' 
sijos visi dalyviai jaučiasi 
labai puikiai. Net ir tos iš 
moterų, kurios sakėsi, kad jos

lICHINfi SKIN BH 
BY «C

It Itchin*®beaml __
Boothing, cooling, InvisJble family 
antieeptic. Thousands fmd that Žemo 
Ėringa swift relief Irom Itching, helpa 
to drsw out local infection and re- 
etore the akin to normai. For 20 years 
Žemo haa been dearing up akin, re- 
lieving pimnlea, rash and other akiu 
irritationa. Never be without it. Soli 
everywhere—36c, 60c and $1.00.

life
the

TyfM, AlSklon, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS 

T ra didelis turtas

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

vičius, kaina....................................................... . 2Gc.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina ................. 40fe.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

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

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

.OUR
kkriasCs., Dpt. H. S., 9B. OUo St., ducigo

Murins valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgslte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Ucauty” ant pareikalavimo.

“Draugas1
į 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

Steinite kombinacija $250 
vertės už ....

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

Radio su viktrola kombi
nacija už .... $50

Gražus radio 7 tūbų
............ $49

Radio 7 tūbų už $29 
3 šmotų parlor setas

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

uz

Kimbnll mažai vartoti 
pianai . $45
Lengvus Išmokėjimai 

KLAUSYKITE RADIO 
PROGRAMŲ.

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

Ketvergais iš WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

Jos. F. Birt,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

UNCl£

---------- -- --------------- - ------ — ................................. ............ ............... *---------- - -------

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto

1 PC piet. Vakarais nuo S iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto tkl . |

po piet

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washirtgton š| 
Room 1502 Tel. Central 297

Valandos; 9 ryto iki 4 po ptetų

Vaka-rais: Vtarn., Ketv., ir Subattį 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 723

Namų Tel. Hyde Park 3295

JOHN H. BORDEN
(Jbhn BAgdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Km. 211

TelepkOM R&ndedpk iltį 
2151 W. 22 St. € iki 9

Telepbone RooseVelt 9090 
Name: I Iki t ryte tel. Repub. »«4

telephone Pearborn 0Č57’

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
tocal Office: 1900 S. UNION AVl

Tel. Rooeevel't 8710 
VaL. nuo 8 Iki 9 vai. vak. 

(ISsklrlant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La 8ane Street 
Room 1701 Tel. Randolph 03|

į Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. va 
F8141 8. fialsted St. Tel. Vlctory 0«|

Valandos — 7 Iki 9 Vakkre 
i Utarn., Ketv. Ir Subatoe vakarei

Iv*



Pirma dienia, Liepos 20, 1931 DRAUGAS

SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
!lakamai pamatę, kad žiurkės 
įbėga, tai leidžiasi paskui jasI
ir kartais išsigelbėdavo.

MAGDEL^NA SERUNIENĖ.

(Dvaržackaitė)

Angliakasių gyvenimas.

“Angliakasių algos nebuvo

Stebėtinas sapnas.

“Tokie pavojai gyvybei ir
augštos. Bet ir pragyvenimas i sveikatai kasyklose mane la-

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

buvo pigus. Be to žmonės ga
lėjo naudotis dykomis žemė
mis. Ir daugelis naudojosi. Tai 
galų gale angliakasių gyveni
mas vieniems buvo pakenčia
mas, o kitiems visai geras. Bet 
buvo kitas dalykas, kuris an- 
kliakasio ir jo šeimynos gyve
nimų darė didžiai nelainiin-1

“Angliakasys darbe buvo 
nuolatiniame pavojuje skirtis 
su gyvybe arba su sveikata.

(Tąsa)
“Ožkos, kaip žinome, yra 

Įkyrus sutvėrimas. Jų lietu
viai nelaikydavo. Vienų sykį 
rudeni, orui atšalus, ožkų bū
rys bastėsi aplink musų lau 
ke esantį duoninį pečių. Pa 
juto, kad pečius šiltas. Aš ne
senai buvau iškeptų duonų iš
ėmus ir pečių palikus atdarų.
Tos ožkos kvpt, kypt ir suso- ]<Us pytų, vyras, atsisveikinda- 
ko į musų pečių. Mano vyras, mas gu moterim, nežinojo ar
apie neprašytas viešnias suži 
nojęs, iškėlė joms šitokių pir
tį: pririnko popieros, šakelių 
pagalių ir sukrovęs viską prie 
pečiaus angos, uždegė. Persi- 
gand usios ožkos, uieke-ke

vakare gyvi pasimatys ar ne. 
Likusi moteris visų dienelę 
nerami. Vis žvelgia į tų pusę,

bai kankino ir trukdė man

*0. Išsiparduodant už kiaulę , 
ir 15 paršų gavome $15, už! 
kvietkas — puikiai išaugintas 
mirtas, oleandrus ir tt. — ga
vome $12. Panašiai pusdykiai 
atidavėme ir kitus daiktus.

“Chicagoj apsistojome pa< 
Ambrasus Nortli Siūlei ant

džiaugtis gyvenimu. Vienas į-jClierry avė. Chieago tada iš
vykų padarė galų visiems i rodė baisi pažiūrėti, biauri gy- 
tiems neramumams. Iventi. Pradžioj tiesiog buvo-

“Mano vyras tąsyk dirbo'““ iSsi’an,lę’ kad,
naktimis. Tai vieną naktį apie «» Aversu... <> **»
2 vai. per miegų girdžiu: Kel
kis tavo vyrų užmuša! Aš nu
bundu, persiženguoju ir vėl 
užmingu. Tuoj vėl balsas šau
kia: kelkis, tavo vyrų užmu
ša! Vėl pakeliu galvų, persi 
žegnoju, sukalbu poterėlį ir 
vėl gulu. Trečiu sykiu pasi
girdo tas pat. Po to jau ne
galėjau nukęsti, keliausi ir 
bėgau pati nežinodama ko į
tų pusę, kur kasyklos buvo. 

kui jos vyras dirba. Ne be 1(i>ikfij0 Mgtj per krunlus, Bai
reikalo žvelgia. Mat vis pama
to tam tikrus vežimus važiuo-

šaukdamos, kaip kulkos puolė !jant 1;^.^ tie vežimai eina
lauk -iš pečiaus.

“Vieno airišio ožka buvo į-
simanius pas mus į namus at
silankyti. Vienų, sykį ji nepas
tebėta įslimpino į vidų, inėjo 
į indaujų ir griaužia duonų. 
Mano vyras perpykęs nutvėrė 
už sprando ir taip pasuko, 
kad trekštelėjo. Airišis paste
bėjo, kad jo ožkos sprandas 
netvarkoj. Tai jį aprišo ir už-

greit kartais lėtai. Jei greit, 
tai žino, kad vežime yra ne
gyvas angliakasys, o jei lėtai 
— tai gyvas tik sužeistas. 
Moteris su virpančia širdimi

mes jokios nejutau. Paėjus 
daug maž mailę nuo namų, žiu 
riu šviesa bliksi. Pamislijau— 
kas eis nematys, į šalį pasi-

n

Kertė So. Western AveBue 
Tel. Prospect 1038

Rezidencija 2353 So. Learitt St. 
Tel. Canal 2384 

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 T. v. 
Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6791

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialiste Motery ir Vaiky Ligy

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Uoul. 5918 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

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

Nedėlloj susitarus
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėiioj susitarus

DR. A. J. JAVOIŠrūmas, tai tiesiog neapsako
mas. Čionai išskalbti lauke pa
džiauti baltiniai taip suodžiais 
ir dulkėmis apsinešdavo, kad 
išrodė brudnesni, negu Penn-'
sylvanijoj prieš plovimų. Tei-!Tei. Canal 6764 
sybe, netrukom surasti ir ge-Į n n 1 PApZlįk
resnių Chicagos gyvenimo pu-1 '***’ ilnunUO
šių. Dųrbų buvo visokių ir 
gyvybė žmogaus čia ne kabojo 
kaip ant plauko, kaip kasy
klose kad buvo.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETRJKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ’lgas
vyrų, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną rw 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis lt seredomis tik 
lž kalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

■Telefonas Grovehill 3262

i DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE KOAI) 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 ii- 6:30 Iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevart 8191

ŪR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

2130 AVEST 22ud STREET
CHICAGO

Ofiso Tel. Victory 4893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191
Res. Phone 

Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. A. ROTH DR. A. R, McCRADIE

“Vyras pradėjo dirbti pas 
Grane. Gaudavo po $1.25 die
noj. Aš pradėjau neštis iš ša- j 
pų kelnių apfinišiavimui. Už- j 
dirbdavau savaitėj po $5 ir Į

traukiau ir tėmiju kas per ‘ tais pinigais veik pragyven-,-■ --------
švįestf ateis. Prisiartinus pa-ldavome. Netrukome čia apsi-iTeL iIcnilotk 8,00 
mačiau ii- pažinau savo vyrų'prasti. Čion atsitraukėme iš,

Mt. Carinei tėvus, atsitrau
kiau iš Lietuvos _ savo seserį 
Onų ir jos vyrų Pov. Jovai
šų, atvyko vyro brolis Juozas.
Čia paskui įsivėlėme į platų 
lietuvių veikimų.”

(Bus daugiau)

ir sušukau: Džanai, ar tai tu
ir lydi akinus tą vežimą. Ar . ja, Q J6zau> Įave -ia at? 
kartais neina jis tiesiai pne,,.^, Suriko !nan0 vyra, p0 
jos namų. o jei ne, tai gal prie L papasakojau sav0 sapnQi 0 
to, kur gyvena giminė, drau- jjs man -tai k? papasakojo:
gas, pažįstamas. Kareivio ka
ro lauke ir angliakasio darbe

dėjo powderkegų, kad nega- likimas yra lygiai baisus 
lėtų pasukinėti. Tai ir sūnijo.
Po to ji mus bijojo, kaip ug
nies.

Žiurkė atsidėkojo anglia
kasiui.

Gydytojas ir Chirurgas
Rez. Tel. Prospect 0610 {Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Street

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STREET

Vai, 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

+a|a
KAZIMIERAS 

PETROŠIUS
Mirė liepos J 6 d., 4:00 vai. po 
plot 1931 m., sulaukęs pusam- 
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
K vedamos parap., Lembas kai
mo. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nulludime 
moterį Barborą, po tėvais Gri- 
kšaitę, dvi dukteris Bronislavą 
ir Kostanciją, žentų Charles Pu- 
tzler, du sunu Stanislovų ir Ka
zimierų, marčių Onų ir gimines, 
o Lietuvoj, dvi seseris Barborą 
Ir Marijonų, tėvų Kazimierą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4446 
So, Hermltage Avė.

Laidotuvės jvyks PanedSly, 
liepos 20 d., 9:00 vai. ryto Iš 
namų j Sv. Kryžiaus par. baž
nyčių. kus bus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o 15 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Petro
šiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
nti dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Du
kterys. Žentas, Hunai ir gintinos.

laidotuvėms pntarnnuja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 1741

“Visokiausių atsitikimų bū
davę anglių kasyklose. Kaip 
daugelis gal žino, tai kasyklo-’ 
se yra žiurkių. Vienas ang
liakasys pietų laiku vis nu
mesdavo trupinių žiurkėms. 
Vįena žiurkė ypač prie jo bu

di rbau, kaip visada. Tik štai 
sprogimas, relės ėmė raitytis. 
Išgąsčio perimtas, mečiau pro 
duris tulšis, išstūmiau savo du 
pagelbininku ir pats iššokęs 
užtrenkiau duris. Per plaukų 
gyvi išlikome. Paskui per 
šaltų, trepais išlipome lauk.

“Tuomi ir užsibaigė mano 
vyro darbai kasyklose. 

Chicagoj.

‘Nutarėme kraustytis

1 1

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Rodžio 
Rez. 6322 So. Whippio 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. l.šaklriant Kct.

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET , ,
vai.: 1 - 4 V. V. ir 6:30 - 9 v. v. ; ragas perkėlė savo ofisus i

z. ...... v. a . ------------------------------- ------- naują vietų po num. 4645 S.Smitai lietuvių šiemet vyks , r ., , A. ,. . T- ... karas. Jo knyga vadinasi Ke Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 iraplankyti Lietuvą, keliautojai. „ • T .. . „ . ,. .. . . . ,lione po Europą ir Įspūdžiai. p iki 8 vak. Ned. pagal sntar-v,su kėhu pamatys nematytą R & paveiksla;5 Na_
dalyką ,gy8 naują tspudztą, .. . knygync, Illai; Cfi41 Albany
Tas viskas yra labai indomu J 9
ir malonu.

Keliautojai kartais savo

VALANDO3: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

SVARBI ŽINUTĖ

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
14-12. 2-4. 7-9 13-2. 4-4, Blvd.
Tel. Cicero 962 Tel. Kedzle 2460-2468

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliomis
Susitarus

KELIONĖ PO EUROPĄ.

{arba per “Draugo” agen i Tel. Prospect 1930.
tus.

____  _ į įspūdžius aprašo laikraščiuose’
vo pripratusi. To angliakasio^,^ T#. nebuvo h. „ knygose.

Taip yra padaręsdraugas tą žiurkių nekęsdavo 
ir jas vydavo šalin. Vieną 
svkj pietaujant atbėgo ta žiur 
kė ir nežiūri į jai metamus 
trupinius, o tik neramiai lak
sto apie kojas. Tik grybyt už 
kojos ir dui lauk; tas anglia
kasys šoko, girdi, aš tave 
maitinu o tu man bandai kąs
ti. ir vijosi žiurkę. Tuo tar
pu ūžt lubos ir įgriuvo ir už
griuvo tą, kurs žiurkių ne- 
fnėgdavo, o tas, kurs žiurkes 
šerdavo išsigelbėjo. Po šito 
atsitikimo lenkės sakė: ne 
będziemy vięcej biz vružkuv.

“Žiurkės pavojų nujaučia ? 
greičiau, negu žmonės ir ang-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS | 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

....
B : ’j

AMBULANCE PATARNAVIMAI DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingu, simpatingą ir ramų 1 

(patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. 1

t. F. EUDEHOS & GO. i
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas f
46054)7 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1W ir 1742

nebuvo malonu daryti. Mat
jau buvome užsitiesę platų kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
gyvenimą' ir buvome beprasi- 
gyveną. Vien ančių turėjome sidėjimo Panelės Šv. par. vi

Skaitykite ir platinki- Aa Li DAVIŪONISj Mi D>
. te lietuviu kataliku die-gerb.! c

4919 so. MICHIGAN AVENUB 
Tel. Keuu'ood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

v. ... xt i ia t> I i • t • • • | Nuo 8 8 valandai vakarežinomas veikėjas, Nekalto Fra! remklte tUOS biznierius i apart šventadienio Ir ketvirtadienio’ I 1

GRABORIAI;

J. F. BADŽIUS
PIGIĄU8IA8 LIET. GRABO RIU S 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
tr pigiau segu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystės.

OFISAS
448 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
8KYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctofry 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lilaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2618

2314 W. 23rd PI.,. Chieago 
skyrius

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

nraštį “DRAUGĄ” ir

ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

DR. VAITUSH, OPT.

Ofioo Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock S874

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ 6 50 4 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vaK. 2-ro Of.
Vai.: 8-6 po piet U tarų. Ir Uubat. 
8-8 vak. Šventadieniais pagal sutarti

D E N T I S T A I

EZEKSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f 1 s a g

4603 So. Marshfield Avenue 
Tai. Boulsvard 1177

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Dldslė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevslt 7582

LIETUVIS AKIŲ . 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuris 
esti priežastim galvon skaudėjimo, , 
svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu- 1 
mo, skaudamų akių karšt j. Nuirau 
cataractua Atitaisau trumpų regya- 
tę ir tolimų regyat®.

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

Hpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki & va!
kare. Nedėliomis susitarus.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Dangčių atsitikimų nkys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7539

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Scredoj pagal sutartj

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmao Avė. 
TeL Virginia 1290 

Varde 1138
/ Chieago, BĮ.

I. JZ O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VKOpJAg

1650 W«Bt 46th St.
Kampa* 48tb Ir Paulina Hta. 

Tai. Boulyard 6288 - 8418
Rullndlmo valandoje krelpkltėe 

prie man?a, patarnausiu elmpatlR- 
kat, mandagiai, gerai Ir pigiau 
nagu kitur KoplyMa dėl jberueaų 
dykai.

Tel. Tardė 3829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Oheaa ir Akinių Dirbinti 
756 VVest 35th St.
Kampan Halsted St. 

Valandos: nno 10—4; nuo 8—8
N adė Lt o m utį nuo 10 iki 12.x

Boulevard 7539
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P, KAZLADSKISi
DENTISTAS 

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

Telo. Cicero 1260

DR. GDSSEN

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto j

Telefonai dienų tr naktj 
Virginia 0034

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <221 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Ava

Tel. Republic 7868 
Valandos l — s & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlloj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Trospect M59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPI£R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

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

Ir Ketvergala vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai. ryto nuo 10—12 nuo 2—4 P4 

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

Telef. Midway 2880

X-ltay

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakaro
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Vai.

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dienų
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C H I C A G O J E dą ir choras pelnijęs sau gar-|
Lės.

IŠKILMINGOS VESTUVES.

Marąuette Park. — Birželio 
28 d., Gim. Šv. Panelės baž
nyčioj surišta Moterystės Sa
kramento ryšiu jauna Marąue- 
tte Parko porelė: Konstancija

raciją. Dabar randas namie. 
Jonis Zičkus buvo šv. Kry

žiaus ligoninėj, turėjo opera
ciją. Dabar randas namie.

K. Kukutis buvo šv. Luko 
ligoninėj, buvo saulė užgavus. 
Dabar randasi namie.

A. Bugvilienė randasi Gar-Mickaitė ir Jonas Skelly. Jau
navedžiai abu yra_ parapijos field ligoninėj; padaryta ope- 
choro nariai ir L. V. 112 kp., racija
kaip gi L. V. “Dainos” cho-j P. Bugvilas mirė 26 d. bir- 
rc. želio, pasirgęs 3 savaitės.

Praeitą' savaitę p. J. Rakš
tis nupirko vaistinę 1900 So. 
llalsted Str. Ponas Rakštis y- 
ra mūsų parapijoj augęs, pa
rapijinę mokyklą ėjęs. Žmo
gus mandagus ir visiems žada 
gerų patarimų veltui duoti. Pa 
remkime jį savo atsilankymu.

Ponas Rakštis pirmiau turė
jo vaistinę Marąuette parke.

Rap.

PASLAPTINGAS PIKTA
DARYS PADEGE “LIET
ŪKIO” KOOPERATYVĄ

Ponia Bankevičienė gavo iš 
Lietuvos laiškutį su liūdna ži
nute, kad pradžioj birželio mė-

Bažnytines apeigas atliko Pirm. paprašė visus sustoti ir 
kleb. kun. A. Baltutis, asistuo- pagerbti mirusį narį. Po to 
jant kun. J. Jusevičiui ir F. pirm. paaiškino, kad velionis 
Juškevičiui. Iper 18 metų priklausė dr-jai nėšio mirė jos močiutė Varnai

Choras iškilmingai giedojo (ir paliko moterį, kuri dabar čių kaime, Batakių parapijoj, 
“Veni Creator”, vadovaujant pati randas ligoninėj, du sūnų Tauragės Apskr. 
p. B. Janušahskui. Solo giedo-iir penkias podukras. Palaido-i Reiškiame užuojautos p. 
jo p. M. Janušauskienė, akom- ;dotas iš 6v. Agnieškos (airių) Pnnkevičienei jos liūdnose va- 
ponuojant smuiką p-lei H. Pro bažnyčios šv. Kazimiero kapi- landose.1 .sevičiutei ir vargonais. Maršą' nėse. Draugija 
taipgi grojo vargonai ir smui- priklausė, 
ka.

Įspūdingą pamokslą pasakė 
kun. Baltutis.

išmokėjo kas

Dabar visi ir visos nariai 
turi sumokėti po $1.00,

I Piktadarys paėmė iŠ kasos
i 300 litų pinigų ir esą mėginęs 
išlaužti nedegamąją spintą, 
(joje padaryta keli nubrėži
mai). Be to, išlaužtas vedėjo 
stalas, bet nieko nepaimta. Vė
liau piktadarys keliose vieto
se papilė žibalo, padegė ir už
rakinęs duris, niekieno nepa
stebėtas, prasišalino.

Kiek padaryta nuostolių, 
dar sunku apskaičiuoti. Pre
kės daugumoje nukentėjo lik
viduojant gaisrą. Prekės bu
vo neapdraustos. “M.”

ir Polly Moran. Indomus ir 
juokingas veikalas.

| Oriental teatre dabar eina 
■ veikalas “The Secret Call.” 
dalyvauja garsūs artistai.

McVickers Teatre eina vei
kalas “A Free Soul,” daly
vauja Norma Shearer ir kiti 
gabūs artistai.

Roosevelt teatre tebeina la-
bai indomus ir įspūdingas vei X'.’ 
balas “The Viking.”

United Artistą teatre eina 
veikalas “The Smiling Lieu- 
tenant.”

REAL ESTATE
1288 Early Avė. 9 kamb. našias 

lotas 87V4X125. Pigiai nuo sav.

Už $3,500 5 kamb. namas, 4220 
Iowa St. geram stovy. Giesecke, 
2630 No. Sawyer Avė.

VI-29 d., 4 vai. vak., stovė
ję Lietuvos Banke sargybiniai 
pastebėjo iš uždaryto “Liet
ūkio” kooperatyvo veržiantis 
kamuoliais dūmus. Sargybiniai 
tuoj davė žinią ugnegesiams, 
kurie atvykę gaisrą greitai li
kvidavo. Ištyrus priežastį, pa
aiškėjo, kad tai keršto darLas. 
Piktadarys gerai žinojo koo
peratyvo apystovas, nes pirm 
padegus, nežinomas piktadaris 
šeimininkavo su parinktais ra
ktais po sandėlį. Ieškojo ben
zino, bet jo neradęs, panaudo
jo žibalą.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais {tai
symais, sport Ęoyal tekiniais ir ki
tais IStobullnlmals, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

i
Pp. Bankevičiai yra “Dr-

'augo” ir “Laivo skaitytojai.

I Mūsų parapijoj lietuvaitės
Knygų patikrinimas palik-.dažnai susituokia su lenkais. 

.tas metiniam patikrinimui. i
Apie šeiminišką išvažiavimą! 

pranešimą darė komitetas, 
kad liko gražaus pelno.

Pirm. pranešė, kad paėmė

Palydovais buvo studentas 
S. Šambaras, studentas H.
Bridis ir jaunosios brolis. Pa
lydovėmis p-lės S. Bikniutė,
S. Janchiutė, Akademijos stu-
dentė ir A. Gudaitė baigusi'f* pa‘> darz? kitam Seirainiš- 

.kam išvažiavimui 23 d. rug-

Lietuvaitės, susipraskite.

LANKĖSI DR. K. AMBRO 
ZAIČIO SESUO.

I AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper- 
• tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 

j 1329.

SIMLA, Indija, liepos 19.— 
Indiečių vadas Gandhi tariasi 
su Indijos vice-karaliumi.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chięagos teatre dabar eina 
indomus veikalas “Politics,” 
kur dalyvauja Marie Dressler

Akademiją.
Puota buvo jaunosios tėve

lių rezidencijoj, 6924 S. Fair- 
field Avė.

piucio.
Nutarta surengti 

vakarą ir kiekvienam

“Draugo” Redakciją atlan- ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
rudeninį i P-11* ^arij°na Mašinaus-: —-------------------------------------

nariui
Puotoj dalyvvo svečių: kun. l”35?8“ p0 du biIietu’ kurįuos

A. Baltutis, kun. J. Jusevičius, turi parduoti ar sau pasilai-
kun. F. Juškevičius, kun. Ka-Įkyti’ Bausm®s nebus. Bus ar
tauskas, naujas Marąuette Par I 
ko asistentas, pp. Janušaus- ir5s uz du blhetu 
kai, taipgi Crane ir Western! Į susirinkimą atsilankė
& Southern Life Insurance 
Co. bosai: Mr. C. Bverson, 
Mr. Mecky ir Mr. Jordon, ir 
jaunavedžių giminės bei drau
gai.

Konstancija, nors da jaunu-

kienė iš Dayton, Ohio, kuri 
dabar vieši pas savo gimines 
Chicagoje. Jinai yra žinomo ' statau™™įru^ms 
Lietuvos veikėjo ir Darbo Fe

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius

namus prieinama 
kaina

ne narys vakare, vistiek tu Aeracijos vado dr. K. Ambro-! 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. i
— w •» « a/vAYisv O t Tolsfon&s Hemlock 552S

dabartinis mūs kleb. gerb. 
kun. P. Vaitukaitis ir pakvie
tė draugiją dalyvauti parapi
jos piknike, kuris bus 2 d. 
rugp., Vytauto parke ir kvie
tė dalyvauti parapijos susirin

zaičio sesuo. P-ni Mašinaus- 
kienė savo brolį užkvietusi į j 
Ameriką atvykti ir mano, kad ; 
jis sesers pakvietimą priims.

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS

CICERO, OL.
Pataisymas.

tė būdama, bet pasižymėjo kil-i kime, pikniko reikalu, 24 d. PraeitQ .<I)rauge..
niuose darbuose. Daug kartų- liepos, parap. svetainėj. Kvie-1,., .. , iy. » .6 i.- . .. 7. , tilpo žinute, kad Strelciunų šei------------ i__i-------------------- timai priimti piknike darbuoti suomenę linksmino savo gra
žiu balseliu bei lošimu. Kas 
ją matė “Nervuose” ir “Liur 
do Stebukluose”, visi gėrėjo
si. Ji ir vedus žada nepasi
traukti nuo visuomeninio dar
bo.

Jonas yra talentingas vyras, 
lankęs ilgoką laiką Marijonų 
Kolegiją. Rašo dien. “Drau-, 
gui”
tu.”

tis išrinkti šie darbininkai: 
J. Balsytis, U. Ustatienė, M. 
jBankevičia, V. Samis, J. Gu- 
dionis, J. Blankus.

Baigus susirinkimą, dar pa
sakęs jome nuvykti ir į “Dr
augo” pikniką.

myną išmainė namą ant far- i 
mos. Tai netiesa. Strelčiunai 
perka farmą Cider River, 
Mich., o namą išrendavo.

Draugai, įdomaują, kur yra 
mano farma, gali atvažiuoti 

{važiuojant keliu iš Chicagos 
42, paskui jis įeina į 41 U. S. 
41 keliu važiuoti per Milwau-

. . . . v ,, i Labai nemalonų įspūdį da- kee lig Menomenee, Mich., iš
skyriuje. “Gal as klys- lr5 choras> kuris d;<!

< no (per
Menominee imti 35 State ke-

. ,v. , n9 LPer “Draugo” pikniką) lią’, nustatyti miterį ir va-.
.. U ^U?.aV.e ?yya.Pra surengė savo išvažiavimą į ko- žiuoti ežero pakraščiu 25 my-' 

t. uogautieji katalikai ir uo- kius ten smilty?U8 Indiana liag ligi Wall state pir. |
us "vynaimai. a ®^a^ 11 šteite. Rodos, jau nebuvo kitos mas kelias po kaires. Ten ir 
^^!anC,ja’ wnepaliaBklt dar' dienos, tiktai ta, kada “Dr- rasi Strelčiunų farmą
buotis

I/ai Dievas laimina jus nan
augas” pikniką rengė.

' Apie Cider River, Stephen- 
T . , Daugelis parapijonų pasi-1 Son daug yra lietuvių nuo se-

,larue gyvenime. i jūsų e , piktino . tokiu choro elgesiu, nai apsigyvenusių ir pasitu-! 
lai uva pi mei s ir ai [Įj£UOĮ; vieni kitus pasiraginus rinčių, tiktai esama lenkiškos' 

rne3, ' įremti katalikiškąją spaudą, ligos.
Į da atkalbinėjama nuo važia- Tjr . . . , . . ’
vimo į “Draugo” pikniką Ka. ap6«yvena,u pats, ta.
keletas pilnų automobilių bū- daUg,aū Para^slu- ! 
tų atvažiavę į “Draugo” pik- Pelix Strelčiunas,
niką, būtų parėmę mūsų spau- 1511 S. 48 Ct., Cicero, UI.

ir lai-

Svečias.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Susivienijimo Brolių ir Se
serų Lietuvių draugija laikė 
pusmetinį susirinkimą liepos 
12 d., mokyklos kambary.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Blankus, nutarimus iš pereito 
susirinkimo perskaitė rašt. J. 
Grišius.

Ligoniai — J. Mačulaitis, 
gulėjęs Illinois Central ligo
ninėj; turėjęs nulaužtą koją, 
dabar randasi namie.

Stays Pūkis buvo Cook 
County ligoninėj; turėjo ope-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiNiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

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 prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John* J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
MMunmmuBMMnuiiiuiiiiiniiiiiiiiHiii

OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prtslnamlaualos.

2452 WBST S9th STREET

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

$4.50 už vežimą.
Yards 5055

Roomlng flatas 8 kamb. naujai 
ISt., uždaryti porčiai, pigi renda, ge
ra vieta, pigiai. 4101 No. Lincoln 
Avė.

Del bekernė lr Luncheonette, $2.- 
500, Įjnkėtl $1,250. Likusi pagal iš
galę. Įrenginių už $5,000, št. fili., 
gyv. kamb. 5447 N. Clark St.

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

Mėsa, Del, groc., mod. fikščierlai, 
ledo maš. geras listas, pigi renda. 
Pelno nuo $7 5 iki $100 sav. Pamatyk. 
Priežastis — nelaimė, šalę vartotojas 
už $1,500 sav. Pigiai. 7304 Cottage 
G rovė.

9 sav. W, Leghorn viščiukai, «0c. 
Cockerels 50c. 2708 E. 75 St

Viščiukai —, 8-10-12 savaičių, di
džiųjų veislės Tom Barron S. C. Bal
tieji Leghorn, išauginti dėlimul prieš 
siunčiant. Užsisakyk. Atvirute prane
šime kalnas. Box T. American Chick 
Farm Zeeland. Mich.

Grocernė, geras atakas, per kon
kurencijos. Priežastis liga. 3667 Ar
cher avė. po 6 v. v.

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

I <Meat Market, senai {steigtas biznis. 
Pigiai tuoj perkant, 4948 Chicago Av.

Bekernė pardavimui, 2 vyrų ša pa, 
$2,000 cash ar išmokėjimo, tuoj 
pervesim. 3445 W. North Avė.

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlc 6688

JOHN YERKES
Plumblng & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
bOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenis lr fikščie-

rlal. Įvedame elektra { najmus ir 
dirbtuvės.
912# S. Halsted 81. 2 Aukštis

h
A|A

JUOZAPAS
LAURINAITIS

Mirė Liepos 18, 1931. 44 metų 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskr., Jur
barko parap., Montvilo kaimo. 
Amerikoje išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterĮ Zofija po tėvais Rakaus
kaitė. 2 sunu: Juozapa. Rai
monda. motina Marijona, tėvą 
Juozapa ir brolĮ Simona, bro
lienę Ona ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1327 So. 
48th Ct. Cicero, Iii.

Laidotuvės Įvyks Trečiadieny, 
Liepos 22. 1931 iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas Į Sv. Antano par. 
bažnyčia, kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio siela- 
Po pamaldų bus nulydėtas Į fiv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Simai, Moti
na, Tėvas, Brolis. Brolienė Ir 
Giminės. •
laidotuvėse patarnauja grab. 

I. J. Zolp. Tel. Blvd. 620$

Gas stotis, plov. Ir gryz. Įtaisymai, 
gera vieta. Pigiai. 1145 Roosevelt Rd. 
Canal 6556

Roomlng houae. 10 kapfb.. gerai
išfo'-nlšluotas, pigiai. 26 Vaverly Ct.

Pooming. house. 23 kamb. renda
$75, pigiai. 316 So. Aberdeen St

I Hotelis — Hammond, Ind. 31 
kamb. pilnai Įrengtas ant S. V. vlešk. 
41, nuol. biznis^ $17,000 cash ar 

i $18,500 išmok. Tvveedle, 4750 Calu- 
met. Hammond, Tel. 2386 

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

rh

LIUDVIKAS
PAKALKA

Mirė liepos 17 d. 1931 tn. 2:20 
Vai. vak. sulaukęs pusamžio. Kl 
lo Iš Ežerėnų apskričio, Rimšų 
parap., Girtėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
moter) Mikalina P<> tėvai Ro- 
manskaltę, 4 dukteris: Anelę, 
Vanda. Mikalina Ir Genovaitę, 
sūnų Liudvika.du žentu: F. Mc 
Donald lr J. Vogei, ir gimines, 
o Lietuvoj 4 brolius Ir 1 seserĮ.

Kūnas pašarvotas 4606 8o.
Hermltage ava Laidotuvės J- 
vyka utamlnko liepos 21 d. Iš 
Eudelkk) koplyčios 8 vai, bus 
atlydėtas Į šv. Kryžiaus parap. 
bažuyčla. kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už veilonles sie
la- Po pamaldų bus nulydėtas 
{ šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečlakne visus 
gimines, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laMotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, dukters, sūnūs, 
žentai Ir glmkiės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Tel. Yards 1741

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

Reik tuoj parduot. Naujas 7 kamb. 
Plytų rez. taillų maudlnė, 1-mam

RKO TEATRUOSE

State — Lake teatre dabar 
rodomas veikalas “The Mirac 
le Woman.” Dalyvauja Bar
bara Stanwyck; ji vaidina 
taip, kad vieni sako, kad ji- 
šventa, o kiti — išdykėlė.

Palace teatre dabar duoda
ma įvairi programa ir visiems 
patinkami vaidinimai.

REAL ESTATE
2 flatų mod. plytų namas, elejtt. 

refrig. Rock Island transp. $12,600, 
Vienas morg. 8938 Hermltage, 1-mas 
floras, Cedarorest 2492

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

va, krūmai, gera. trans. 
Storai. 3834 W. 61 Pi.

mokyklos.

Parsiduoda ar Išsimaino vasarn. 
prie ežero, 55 mali., š. v. nuo Chl- 

i cagos, 15 ak., 18 kamb. hotelis, ge
ras biznis. 3140 N. Menard avė.

Pu lotai po 30x109 pėdų, ant W. 
75 PI. arti Hermltage avė. Yra pa
gerinimai. Skirta aptams, štorams ir 
bizniui. No. 2 key lotas stovi prie 8 
p. r. kamp. lotas. No. 3 š. pusės, J 
vak. nuo Hermltage tinka dėl swltch- 
track. $43 pėda. W. C. Mielko 408 
So. Cllfton avė., Park Rldge Tel. 
453 R.

Roadhouse, 12 kamb., 75x126, vi
si Įtaisymai, gera vieta, aliejaus sto- 
tia Pas. Par., $5,000. 8111-15 Ir-
ving 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 “lr lau
ke. New Century aliejinis šlld., di
delis šviesus, sausas belzm., mleg. 

| porčiai, 2 karų gar. cemento floras lr 
vanduo, medžiai, krūmai, gėlės, mo
kyklos, Storai, teatras, “L” Ir strytk., 
busai. Išvažiuoju. Išvažiuoju. Pigiai. 
Mažai {mokėti. Geros išlygos. Sav. 
1179 So. Cuyler avė. Oak Park. Eu- 
clld 9374 J. arba Harr. 6200 loc. 
109.

6 kamb. mod. namas 1 ak., tinka 
vištų farmai. Sav. 148 lr 50 Avė. 
Box 571 Mldlothlan, III.
________________________________ «.

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

nių namų apyl., geras atakas, fkšč., 
i tinka porai, pigi renda, st., gyv.
kamb. $860. 1476 Balmoral Avė.

Eąulty naujame 5 kamb. plytų 
bung. $500 greitam pard. 9238 Biack- 
atone Avė. Kreiptis vak. ar ned.

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

Namas pardavimui ar rendai #nt
Rock River, prie geno kelio, geras 
šulinys. Kemmeter Brlck A Coal Co. 
Je'ferson. Wls. Tel. 207

2 flatų, $5 p. lotas, 5-6 kamb., 
gar. $11.500, elektros refrig., 8023 
Morgan St. Sten. 4464

i Parsiduoda 6 kamb. plytų bung. 
lotas 67x125, k. v. mod. $8,800, cash 
$1,000, likusi $10 mėn. su nuoš. 
10721 Avenue G.

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.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
I ir patarnavimo, šau
kit

GREEJT VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8THEET
Tel. Boulevard 1389

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago 
Telefonas HEMLOCK 8880

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Ya’^s 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničiu8 ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

i Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestas.

5 kamb. Kellastone bung. fum. 
š., stikliniai mieg. porčiai. 2 karų 
gar., brukuota Jėla, nėr asesm., arti 
mokyklų lr geros transp. 1492 W. 71

i Bt.i_____ ________________ ___
1 Pigiai — rez. mod. su inelgom, 6x3 
kamb., 2 maud. gar. Celotex lnsule- 

Įcija. $8,20#. 8av. išvažiuoja 6127 No. 
Oak Pk. avė. Neovcastio 2531.

Pardavimui 5 ak. lr namas $295. 
Keletas puikių farmų prie gražių e- 
žerų. Talp-gl geri sodai greitam par
davimui. Klausk paaiškinimų F. 8. 
Vahue, Aliegan, Mich.

Parsiduoda 50 ak., fttt. žemė, ge
ri budlnkal, elektros šviesos, 2 n.*11.
Į miestą, gyvuliai, mašinos. Percy 
St. cialr, Mauston, Wls

TARMA PARDAVIMUI.
24 akeriai, 10 akerių dirba
mos, 200 vištų, prie šteitavo 
kelio, netoli nuo didelių mies
tų, labai daili vieta. Kas ne
gali ar nenori šapoj dirbti, te- 

i nepraleidžia šios progos. Kai
na $1,800. Įmokėti $1,000. Li
kusi lengvais išmokėjimais. I

J. DERMEmS 
R. 3 Bot 101, Caro, Mich.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKŪRčiy 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu Į dvi savaites, tele- 
gramu Į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuva

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
lr pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiama nuo ugnlea 
tarnado; taipgi automoblllua

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, BĮ.
TeL Yards 4669
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