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Londone Atidaryta Svarbi Konferencija
KONFERENCIJA PARŪPINS VOKIETI- 

JAI REIKALINGO KREDITO
VILNIUJE SUŠAUDYTAS KAREIVIS 

UŽ PASLAPČIŲ PARDAVIMĄ

SUTRIUŠKINĘ 12 BURIŲ

. J Vi

MacDONALD PERSPĖJA 
VALSTYBIŲ ATSTOVUS

LONDONAS, liepos 21. — 
Septynių valstybių konferen
cija vakar vakare atidaryta 
parlamento rūmuose. Anglijos 
ministeris pirmininkas Mac- ’ 
Donald pasveikinęs delegatus' 
juos perspėjo, jog konferen-į 
eija yra labai svarbi. Vokieti-j 
jų reikia gelbėti. Kiekvienas 
turi suprasti, kad jei Vokieti
jos finansai grius, nuo to skau
džiai- nukentės visa Europa — 
visos valstybės.

VILNIUJE SUŠAUDYTAS 
LENKŲ KARĖMS

VILNIUS (Lenkų okupuo
toje), liepos 20. — Vakar su
šaudytas lenkų kariuomenės 
korporalas S. Zymkolas, kurs 
vienam lietuviui pardavė sla
ptus lenkų kariuomenės doku
mentus. Suimtas ir pirkėjas 
lietuvis.

STOVI UŽ GALINGĄ 
KARIUOMENĘ

K

LONDONE KONFE
RENCIJA

LONDONAS, liepos 21. — 
Vakar Londone atidaryta sva
rbi Europai konferencija, ku
rių sušaukė Britanija. Konfe
rencijoje dalyvauja septynių 
valstybių atstovai, didžiumoje 
užsienių sekretoriai ir minis- 
teriai. Iš Paryžiaus atvyko ir 
Vokietijos kanclieris Bruening 
su užsienių ministeriu. Pary
žiuje kol-kas nutraukti veda
mi francūzų su vokiečiais pa
sitarimai.

Šios konferencijos tikslas y-' 
ra;

Suderinti Hooverlo "mora
toriumų” su Youngo planu.

Parūpinti Vokietijai ilgam 
laikui kreditų ir už tai iš Vo
kietijos gauti garantijas.

Parūpinti reikalingų kredi 
tų ir kitoms mažesnėms vidu
rinės Europos valstybėms.

Konferencijoje pilnai atsto-
t

vaujamos ir J. Am. Valstybės.
Galimas daiktas, šioj konfe

rencijoj bus iškeltas ir karo 
skolų mažinimo klausimas.

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Kada visam pasauly šiandie 
daug kalbama ir tariamasi a- 
pie ginklavimosi mažinimų ir 
pastovių taikų, Francijos karo 
ministeris Maginot stovi už 
galingos kariuomenės išlaiky
mų.

BRUENING YRA PAVYZ- 
DIS VALSTYBININKAMS

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Vokietijos kanclieris Dr. Bru-j 
ening pirm pradėsiant konfe-! 
rencijų su Francijos ministe- 
riu pirmininku vakar ryte nu
vyko j Notre Dame dės Victo- 
ires bažnyčių išklausyti šv. Mi
šių.

Tai įvyko kaip 8:15 ryte. 
Gryžęs iš bažnyčios nuvyko į 
Francijos užsienių ofisus, kur 
prasidėjo konferencija.

KUNIGAS PERSKRIDO 
UGNEKALNIO ŽIOTIS

STIMSON IR MELLON 
LONDONE i

SEWARD, Alaska, liepos 
20. — Žinomas Alaskos pasla
pčių tyrinėtojas kun. B. Hub- 
bard orlaiviu perskrido sker
sai veikiančio ugnekalnio A- 
niakchak žiočių. Orlaivį vai
ravo lakūnas Blunt.

CHICAGOJE, Šventasis Tėvas Meldžias Už 

Politinius NeregiusLIETUS IŠBLAŠKĖ 
KARŠČIUS

ROMA, liepos 20. — Svars-
Iš federalinio oro biuro pra- tant garbingos Katerinos La- 

neša, kad Chicagoj buvusius boure dorybes prelatų susirin- 
•karščius galutinai išblaškė lie- kime Šventasis Tėvas Pijus 
tus. šio sekmadienio vakare kalbėdamas pareiškė, jog Jis tenybė. 
kai-kuriose Chicago dalyse lie- meldžiasi už tuos visus politi- 
taus buvo ir perdaug. Vieto-'nius neregius, kad jie prare- 
mis užlieti namų rūsiai Ir pa- getų ir išvystų tikrųjų šviesų, 
tiltės. Vėtra išlaužė daug me- kad jie suprastų tai, ko nesu- 
džių. pranta ir įsidėtų į savo širdis

------------------ Dievo ir Bažnyčios skelbiamų-
APlPLfiŠTA BANKA sias tiesas.

Šie trys vyrai yra Bostono uoste federaliniai valdinin
kai. Iš kairės imant: W. W. Lufkin, uosto kolektorius; T. 
F. Finnegan, kolektoriaus padėjėjas; O. P. McKenna, mui
tinės agentas. Jie visi trys jau esą sutriuškinę dvyliką 
svaigalų šmugeliavimo būrių
VOKIETIJOS KATALIKŲ 
VASAROS STOVYKLOS

BERLYNAS. — Ir šįmet 
Vokietijoj atidarytos katalikų 
vasaros stovyklos, kas praei
tais metais davė gražių sek
inių. Šįmet katalikų stovyklo
se suplanuoti svarbesni daly
kai, atsižvelgiant į didį komu
nistų ir socialistų stovyklose 
veikimų.

Nuo liepos 30 ligi rugpiūčio 
6 d. Katalikų Studentų Sųjun
ga “Neudeutschland” išlaikys 
taip vadinamų išmėginimų sto
vyklų, kurioje vietos rasis po
rai tūkstančių asmenų, ši sto
vykla bus arti Oranienstein pi
lies. Kiekvienam asmeniui iš
laidos, neįimant maisto, bus 
13 markių.

Stovykloje bus įtaisytas al
torius, taipat scena ir kalbė
tojams sakykla. Taipat bus 
viena palapinė koncertams ir 
palapinė auklėjimo ir kultū
ros parodai.

ATLIEKAMA MILIONAI 
KRIMINALINIŲ OPE

RACIJŲ

NEW YORK, liepos 20. — 
Didžiųjam New Yorke sveiku
mo tyrinėjimų komiteto pirmi-

VOS NEUŽSIDIRBO 
KOMUNISTAI

me

‘'Gal jie neturi progos kaip 
mes pažinti, tirti ir branginti 
tų tiesų, kokių mes pažįsta- 

” sakė pabaigoje Jo Šven- 
‘Tad reikalinga už

juos melstis, kad jie praregė
tų.”

Aiškinama, kad Šventasis 
Tėvas turėjo minty fašistus ir 
tuos visus, kurie kovoja Šven- 
tųjį Sostų ir Bažnyčios moks
lų.

Vakar dienos metu 6 plėši-! 
kai apiplėšė West Side Atlaši
National bankų, 1601 Roose-j _____
velt road. Pagrobta apie 7,000 KOOPERACIJOS BŪKLĖ 
doterių. LIETUVOJ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ATSAKYMAS TIKTAI 
PER 8 METUS!

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 1923 m. sausio 3 d. Kauno 
miesto gyv. Pov. Moricas įtei
kė Kauno apskr. Žemės Tvar
kytojui prašymų jam kaip be
žemiai paskirti žemės iš buv. 
Naugardiškio dvaro. Šiemet 

; perdirbimo bendrovių apie 10 IV-20 Kaimo žemės tvarkyto-
i —i '*5 • • *1 • : * • ’i • j o 4-oi ii n 4* A OQ •nQo4'G

Kooperatyvų narių skaičius 
pereitais metais siekė apie 170

Sekmadienio vakare
lietui Englewood Celtic parke ,|ito koo^ratj^ priklaus.'- a- 
daug žmoni, susibėgo ant So- i pje tflkst _ prekybos koo.
k., platformos, kuri nuo sun-jperatyT1J apie w pien0
kenybės sulūžo. Platforma bu-1 , - , , • ■

tūkstančių. Iš to skaičiaus kre

įlinkas Dr. A. į. Rongy pa- \ -
reiškia, kad <oj šaly gydy- V° ***** ^tūkst. ir likusieji gairių kitų Jas atsiuntė 4129 Nr. raštų,

asmenų sužeista. kooperatyvų. “ XT-------J--------------tojai vieneriais metais atlieka 
apie vienų milionų kriminali
nių operacijų. Be to šimtus 
tūkstančių tų operacijų atlie
ka kiti asmenys. Tuo būdu pa
daroma invalidėmis ir žudoma 
tūkstančiai moterų.

BEDARBIAI REIKALAUJA 
DUONOS

HENRYETTA, Okla., lie
pos 20. — Keletas šimtų be
darbių anglekasių iš apylinkių 
atžygiavo čia ir, sustoję prieš 
valgomųjų daiktų krautuves, 
reikalavo maisto.

Gubernatorius Murray žadė
jo pagelbos šiems alkstantie
ms darbininkams.

8 ŽUVO ŽIBALO GAISRE

LONDONAS, liepos 20. — 
Vakar iš Paryžiaus čia atvy
ko J. A. Valstybių sekreto
rius Stimson ir iždo sekr. Mel
lon dalyvauti ekonominėje ko
nferencijoje, kuri prasidės šia
ndie vakare.

VEIKIA TARPTAUTINIS 
TEISMAS

HAGA, liepos 20. — Tarp
tautinis teismas pradėjo sesi
jų. Svarstomas Vokieti jos-Au
strijos muitų unijos klausi
mas.

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
ANGLEKASIUS

SĄMOKSLAS — PRASI
MANYMAS

CANONSBURG, Pa., liepos 
20. — Skaitlingas komunistų 
lriirys vakar užpuolė angleka- 
sių susirinkimų atviram ore. 
Apie 1*00 asmenų sužeista. A- 
reŠtuota 6 komunistų vadai.

NEW YORK, liepos 20. — 
Tomis dienomis čia laikraščių 
paskelbta žinia apie suseki

mų sąmokslo prieš Kubos vy
riausybę pasirodė prasitnany
mas.

BERLYNAS. — Prūsijos 
Seime diskusuojant evangeli
kų bažnyčios klausimu, vienas 
komunistų kai pablūdęs pra
dėjo pulti Šventąjį Tėvų dėl 
enciklikos apie ekonomines są
lygas. Jis sakė, i jog toj 
enciklikoj nurodymai esu "vei
dmainiški” ir "kriminališki.” 
Raudonasis sakė, jog Bažny
čios Galva imąsis dirbti sau 
svetimų darbų (mat, darbų ir 
ekonominius klausimus galį 
spręsti tik komunistai).

Kada seimo prezidentas jį 
perspėjo neburnoti ir nekry- 
pti iš temos, kiti raudonieji 
sukėlė baisų triukšmų ir ėmė 
grūmoti centro partijos naria
ms. Bet greitai aprimo, kada 
prezidentas pagrųsino juos aš
triai bausti.

MOUNT PLEASANT, Mi
eli., liepos 21. — Žibalo lauke 
staiga užsiliepsnojo viena ži
balo versmė. Keliolika žmonių 
sužeista. 8 mirė.

7 ŽMONĖS NUSKENDO

MILWAUKEE, Wis., liepos 
21. — Tomis dienomis šioj va
lstybėj maudantis nuskendo 7 
žmonės.

MEXIC0 MIESTAS, liepos 
21. — Karo departamentas 
sumažino algas generolams ir 
kitiems karininkams.

Savų kapitalų šių metų pra
džioj kooperatyvai jau turėjo 
apie 20 milijonų. Iš to turėjo

„ Ikredito kooperatyvai apie 10 Is kalėjimo paliuosuotas E.« , , ,, irml., prekybos kooperatyvai a- Piantkovski, 19 m. Praeito ko-l . , ., . ,.. . ; . .. , pie 5 mil., pieno perdirbimovo menesi teismas ji nubaudė , , . ,. , „ .., . Ibendroves arti pustrečio mil.
a ėjimu nuo me ų gi gy . ^ag jįęka — kiti kooperaty-

vos galvos uz piešimus. Nese-l . o , .. , ,. , , , .. , , vai. Svetimų kapitalų koope-nai susekta, kad jis yra nekal- , . ,ratyvai tuo pačiu laiku turėjog , • • • •apie 125 milijonus, tame skai
čiuje kredito kooperatyvai a- 
pie 60 milijonų, prekybos ko
operatyvai apie 15 mil., koo
peratyvų sąjungos apie 32 mil. 
ir kas lieka — kiti įvairūs ko
operatyvai.

BOMBAY, Indija, liepos 21. 
— Bangalore riaušių metu po
licija nušovė 11 žmonių.

NEWINGTON, Conn., lie
pos 21. — Orlaivio nelaimėje

PLATINKITE “DRAUGĄM jtavo du kariuomenės lakūnu.

PALIUOSUOTAS Iš 
KALĖJIMO

PAVOGTA DAUG KOJINIŲ

Nežinomi vagys įsilaužė a- 
valinių krautuvėn, 350 E. 47; f 
gat., pavogė 350 porų mote
riškų šilko kojinių ir 6 poras 
moteriškų avalinių.

JŠVYKO AMBASADORIUS

Ambasadorius Anglijai gen. 
Ch. Dawes iš Chicago išvyko 
į AVashingtonų, iš tenai-gi lei
sis į Londoną.

Prezidentas Hoover. pakvie
tė jį nutraukti atostogas ir 
gryžti į Londoną.

RASTAS NUŽUDYTAS

Apskrities miškely ties 22 
gatve rastas nušautas ir pa
mestas Frank Kutin, 18 m., 
2026 W. 22 place. Jis dirbo 
garadžiuje, 2226 So. Leavitt 
gat

MAŽINAMOS DARBO 
VALANDOS

NEW YORK, liepos 20. — 
Vietos požeminių ir viršutinių 
geležinkelių, taipat gatvekarių 
kompanijos vietoje šimtus da
rbininkų atleisti iš darbų tru
mpina visiems darbo valandas.

VĖL NUBAUDĖ “RYTĄ”

Kauno karo

kad Naugardiškių dvarų išpa
rceliavus ir jam žemės nepa- 
skyrus dėl jos stokos, prašy
mas ir dokumentai grąžinami.

Ir kų po visa to pasakyti 
apie mūsų įstaigų veikimų!..

“R.”

PAŠALPOS SAVANO
RIAMS IR NAUJAKURIAMS

Žemės reformos valdyba nu
tarė išduoti Lietuvos kariuo
menės savanoriams — kūrė
jams, gavusiems žemės, 2,000,- 
000 litų pašalpų Ir naujaku
riams 140,000 litų. Pašalpos

“R-” bus duodamos trobesių staty
bai. • •“R.”

Ties Karmelitais prigėrė be 
komendantas simaudydamas studentas žaiz- 

drininkas Povilas Morclflnas. 
Velionis studijavo teisių faku
ltete ir buvo jį baigęs, "R.”

1

"Ryto” atsakomąjį redaktorių 
p. K. Berulį nubaudė už pa
skelbimų, kad Marijampolės 
gimnazijos mokinys Dobrovol
skis ištremiamas iš apskrities 
ribų, 300 litų arba 2 savaitėm 
kalėjimo. Ši žinutė, kaip ne
atitinkanti tikrenybę, tuojau 
"Ryto” buvo atitaisyta. Dėl 
to "Ryto” atsakomasis reda
ktorius p. Berulis duoda Kra
što apsaugos ministeriui skun
dų, kad šių komendanto bau
dų panaikintų. "R.”

IŠJUNGĖ ŠVIESĄ, “ESĄ 
BAŽNYČIA DEGA”

Šiaulių elektros stotis, poli
cijos užklausta, kodėl ji nelai
mingų įvykių per Šiaulių Eu
charistinį Kongresų metu iš
jungė šviesų, atsakė, kad jai 
buvo pranešta esu bažnyčia 
dega. Jdomu, kas tai pranešė!

"R.’1

PIEDMONT, Ala., liepos 
20. — Siautusioj šioj apylin
kėj vėtroj 3 žmonės žuvo ir 5 
sužeistai

MILWAUKEE, Wis., liepos 
21. — Vienų tunelį užliejo va
nduo. 11 darbininkų vos išgel
bėta.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta; vidutinė te
mperatūra.

PINIGŲ KURSAS

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 KLAUSIMAI

nes ji suprato mokslo vertę. Visas moderni
nis gyvenimas yra paremtas naujausių išra
dimų mašinomis, todėl paprastiems darbi
ninkams gana sunku susidaryt žmogiškes
nį gyvenimų. Norėdami savo jaunai kartai 
atidaryti šviesesnės ateities galimybės, ten
ka ji mokyt. Negana pradžios mokyklų. 
Reikia siekti, kad visi lietuviai išeitų aukš
tesnius mokslus; reikia, kad turėtume daug 
lietuvių gydytojų, advokatų, dantistų, mo
kytojų, inžinierių, architektų, kunigų ir kL 
tokių profesijų žmonių. Tai mūsų kolonijų 
būsimi vadai, kuriuose bus sudėta visos tau
tos viltis.

“Labai gerai, kad mes gyvename lais
vės šaly — Amerikoj. Čia mokytis nieks 
nedraudžia, nevaržo. Nors galingieji pagal
bos neteikia, nei nežada, — bet žmonių 
darbininkų minios suprato mokslo praktiškų 
vertę gyvenime ir su noru leidžia savo sū
nus į Aukštojo mokslo katalikiškas mokyk
las.

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

SVEIKAS KŪDIKIO AUK
LĖJIMAS.

(Tąsa) 
Miegas. —

Augančiam 
kūdikiui yra 
begalo svar
bu pakanka
mai išsimie
goti. Jo svei
kata to būti
nai reikalau 
ja. Iki šešių 
metų am

Tų patį tenka pasakyti ir a- 
pie nešvara ir nedora persisun 
klišius krutamuosius paveiks
lus, kurie daro daug žalingos 
įtekmės į augančio kūdikio 
dvasinę ir fizinę esmes. Kūdi
kio protas, lygiai kaip ir kū
nas, reikia užlaikyti švariai, 
gražiai ir dorai.

Normalus, sveikas kūdikis 
auga svoryje reguliariai, turi 
šiltų, drėgnų oda, kvėpuoja 
lengvai ir tyliai, valgo noriai

FEDERACIJA IR BERNAIČIŲ KOLEGIJA

Apart kitų svarbių dalykų, kokie yra 
numatyti būsimoje A. L. R. K. Federacijos 
kongreso dienotvarkėje, yra ir Lietuvių Ber
naičių Kolegijos klausimas, kuriuo lietuvių 
katalikų visuomenė yra gyvai susirūpinusi.

Federacijos kongresas, kaip skelbiama, 
įvyks rngpiučio 24, 25 ir 26 dienomis, So. 
Boston, Mass. Šis kongresas bus jubiliejinis.

Daugelyje kongresų buvo daug kalbėta 
apie Bernaičių Kolegijos steigimų. Apie tai 
svajota ir planuota. Bet šių metų kongrese 
bus pranešta, kad kolegija turima ne tik va
karuose (Hindsdale, Ilk), bet ir rytuose jau 
nupirkta gražiausia vieta ir patogiausiais 
kolegijai rūmais. Toji vieta — Thompson, 
Lomi., prie trijų valstybių — Lonn., Mass. 
ir R. I. rubežftų.

Prieš pat jubiliejini Federacijos kon
gresų, būtent, rngpiučio 23 d., tikimųsi su
organizuoti gražų ir iškilmingų kolegijos ati
darymų, knrin yra pakviestas ir J. E'. Vys
kupas Petras Būčys, Marijonų Kongregaci
jos vadovas, šioj iškilmėj galės dalyvauti 
kongreso atstovai, būti dalyviais istorinio 
įvykio ir pasidžiaugti, jog Federacijos ju
biliejaus išvakarėse vainikuojama tasai dar
bas, prie kurio Federacija jau senai siekė.

Jei Amerikos lietuviai jau turi kolegi
jų, mes privalome būti dėkingi Federacijai, 
bet ypatingai Tėvams Marijonams, kurie tų 
naštų ant savo pečių pasiėmė, kolegijų su- 
orgamaavo, jai vietas ir patalpas įgijo, mo
kytojus paruošė. Jų darbų gerokai parėmė 
Kolegijos Rėmėjų draugija, kurios organas 
“Laivas” apie Federacijų ir Kolegijų taip 
tako:

“Amerikos L. R. K. Federacija pirmoji 
ėnrė rūpintis sukurti Amerikoje bernaičiams 
Aukštesniojo mokslo įstaigų — Kolegijų,

žiaus kūdikis privalo miego
ti dvvlikų valandų naktimis»

į ir primigti nuo vienos iki 
* dviejų valandų dienomis, ši 

“Amerikos lietuviams yra labai svar- hniego taisyklė turėtų būti 
bu sudaryti lengvesnes gyveninio sąlygas • kiekvieno kūdikio ilgu papro- 
savo vaikams. Bemokslis jaunuolis — tai‘ičiu jo augime ir jokiu būdu 
gėda tėvams ir pasaulio pašiepa. Reik mo-! nedaleisti, kad tas paprotys 
kvt, reik mokytis. j be labai svarbių priežasčių

metais * pakeistas bent vienų sy
kį. Einant septintus metus, 
miegas dienomis apleidžiama.daro

“Am. L. R. K. Federacija šiais 
savo metinį Kongresų Rytuose, Bos- į j

tone, netoli nuo naujai įgytosios Kolegijos. 
Kongreso rengėjai, girdime, norėtų suartin
ti savo metinį darbų su naujos Kolegijos a-

ŠV. PRANCIŠKUS.

Rašo Kun. Juozas Jasevičius.

(Tąsa)
III. Av. Pranciškai pas Popiežių.
Popiežius Innocentas Iii buvo žymus 

Bažnyčios ganytojas. Jis turėjo daug sun
kumų. Buvo daug karų tuo laiku ir įvai
rūs apkaltinai grjsrtio Bažnyčiai pavo
jais. Popiežius dažnai išeidavo į savo dar
žų pasivaikščioti ir apsvarsty ti Bažnyčios 
reikalas.

Karta .jam vaikščiojant savo darže 
ir Virtai nekalbant, pasirodė šv. Ptafc- 
ciškus su savo broliais. Jis tuojaus prisi- 
nrtmo prie popiežiaus, krito jam po kojų 
ir prašė leidimo įsteigti naujų vienuoli
jų, kurios nariai yra pasiryžę daryti tris 
įžadus: neturto, sk.'mt Lės ir klusUiuno. 
Popiežius jį išbarė, kad ne laiku prašė 
malonės ir liepė eiti šalin. Šv. Pranciškus 
paklausė Bažnyčios Tėvo ir ramiai atni- 
tolino.

Nakties metu popiežius sapnavo, jog

)r. A. G. Rakauskns 
uis w. Marąuette kiek jam reikia, viduriai išsi 
Rd. Grovehill 3262 ... . , , • ,tustina vienų ar du sykiu kas

dien; verkia jis tik tada, kuo
met jis yra alkanas, užgautas, 
arba serga. Abelnai jis būva 
linksmas ir lengvai patenkina
mas. Nustojimas apetito, sto-
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Reginald D White, aklas Didžiojo Kare vi...:;, 
ka gyvumo, neramumas yra j gan Francisco, Calif., ir jo ištikimas vediškas policinis šuo — 
tai simptomai, kurie rode, i ^icker, kuris yra vadovu aklojo kasdieninėse pareigose, šio- 
kad kūdikiui yra kas nors ne- ,njs dienomis, karščiui pasiekus 100 laiusnių, šuo uždėjęs 

karštų kojų ant aklojo rankų, davė suprasti, kad ir jam rei
kia dviejų porų šiušų. Aklas ištikimojo K.r~o .i: .o
patenkino.

bet labai geru daiktu yra pri
pratinti kūdikį vietoj to sykį

gerai. Nepaprastas veido rau
donumas arba išblyškimas, 
prakaitavimas, ypatingai gal 
vutės, vėmimas arba perdide- 
lis liuosavimas vidurių reika
lauja greitos gydytojo pagel
bės ir toji pagelba reikia pa- (

MUSSOLINI IR DON STURZO.
ar du sykiu dienos bėgy pri-

mokslo ir lietuvybės tvirtovę, kurių pradėjo poilsiui apie pusvalandį ,FirUpjnęį neį pusvalandžio nc-
į kurti A. L. R. Kat. Federacija. Jos pastari- P“ko. er V1S4 pruren uno atį<-teli0.jant. Susirgus kūdi-

- • • . v j. v iv. laikotarpi reikalinga ne nu*-’ gų, iniciatyvos dėka šiandie galime dziaug- > , .
, . i , . , , . I žiaus dešimties valandų nne-tis atsiektais darbais. _

[go. Bereikalingo sujudimo, y- 
č skaitant jausmus dilgi- 

ra būtinas reikalas, — darbuotojų žodis ne- nančias knygas pirm einant

tidarynio iškilmėmis, norėtų aplankyti naujų

žūvų, bet atsiranda tūkstančiai rankų, ku
rios padeda įkūnyti kilnųjį darbų.”

Visi lengvai galime suprasti, kad ne
lengva buvo kolegijų' įkurti, jai tinkamus mo
kytojus parinkti ir priruošti mokytojavimui, 

t daug kainavo kolegijai nupirkti ir viena 
j ir kitų vietų, bet nelengva bus ji ir užlai- 
• kyti. Del to visada bus reikalinga mūsų pla-

gulti, reikia būtinai vengti. 
Šios rūšies knygas kaip tik ir 
mėgsta augantysis jaunimas 
ir todėl dažnai, nuo tėvų ar 
savo globėjų pasislėpęs, jas 
skaito net iki vėlumos, kuo
met šie miega po sunkiam 
dienos darbui. Šis slapstymosi 
paprotys jau savain i yra blo-

kini, motina, nors ir apimta 
baimės, dažnai nusprendžia 
laukti kol vyras grįš iš darbo 
ir kų jis patars daryti, ar 
šauktis gydytojo pagelbos ar 
ne, nes prisibijo rugojiino iš 
vyro pusės, kad būk bereikalo 
mėto pinigus. Reikia atsimin 
ti, kad motina, nuolatos būda
ma prie kūdikio, kur kas ge
riau ir greičiau gali suprasti 
ir supranta jo trukumus bei 
nesveikatingumų, negu tėvas,
kurs, grįžęs iš darbo, mato linti iš šio pasaulio don Stur-

Jaudinanti ir daug ko panio 
kauti yra garsaus italų liau
dies partijos steigėjo don Liu- 
gi Sturzo situacija. Ištremtas 

•jis visų gerbiamas gyvena 
į Londone, pasišalinęs nuo vie
šoje gyvenimo ir atsidavęs

mūsų laikų diametrališkai 
priešingi asmenys. Dabar Mus 
coliui yra kumštis, lazda, da
bar. ta lazda triumfuoja..., bet 
Fontano žodis Napoleonui vi
sada pasiliks teisingų: “Vi
sada ilgainiui dvasia nugali

studijoms. Mussolino paskyrė kardų — prievartų”. Juk Inz- 
premijų už jo galvų. Ir ši gal-; da lūžta, visų pirma todėl, 
va, rodanti nepaprasdų origi- kad ji sutrūnija rankose tų,
nalumų, žibanti lotyno geni
jumi, iš tikrųjų verta premi
jos. .

Fašizmas nužudė Matteoti,

kurie, maišydami autoritetų 
su despotizmu, prie prievartos 
prijungia korupcijų.

Ateitis pamatys don Sturzo

čiosios visuomenės talka. Tųjų talkų sutelks
ne kas kitas, kaip mūsų vienybės centras, ka-įSas dalykas, o juo toliau, tuo 
talikiškosios akcijos vadovė - Feder. Tat, lakiau jis prigyja ir

labai gera, kad Federacija savo jubiliejinio 
kongreso darbuose kolegijos klausimui užlei- 
žia pačių svarbiausių vietų. Lietuvių kata
likų visuomenė aiškiai žino, kad ji nebegali 
apsieti be kolegijos, o ši be visuomenės pa
ramos.

nė ja jaunoje širdyje, Pripratęs 
būti “slapuku” iš mažens, šia 
savo blogų ypatybę kur kas 
labiliu sugeba panaudoti bren
dimo laikotarpy. Tuomet “su
gauti” jį nėra taip kngva, o 
sugavus, vargu be pavyks slė-

tiek apmalši-Į Pimosi paprotį pašalinti; giei- 
ir Jungtinių Gausiai tas bus tik pamoka

Prancūzai savo ožį šiek 
no. Pasitarime su Anglijos 
Valstybių atstovais nusileido ir susitarė su. būti kiek galint daugiau at-
Vokietija dėl paskolos. Spėjama, kad tas žing- j ogesniu.- Bet ne vien dargs- 
snis yra svarbus ne vien tik Vokietijos išgel-įn’us erzinančių knygų skaity- 
bėjime iš Finansinio bonkrūto, bet ir Europos,mas iki vėlumos kenkia nugan 
taikos atžvilgiu. •’č.iam berniukui ar mergaitei.

alyvų medis, puikiai užaugęs, ištiesė savo 
pilnas lapų šakas ir padarė kaip ma?.ų pa
stogę. Šioje pastogėje atsirado daug jau
nikaičių. Popiežius ankstį atsikėlęs, greit 
liepė apšaukti šv. Pranciškų pas save. Iš

. pradžių jis nenorėjo leisti šv. Pranciškui 
laikyti pilnos neturto dorybės, nes tais 
laikais žmonės nebuvo duosnūs ir jam at
rodė, jog Ims labai sunku neturte gyven
ti. Tačiau kai Šventasis prašė, popiežius 
jam ir jo broliams tarė: “Eikite Yiešpa-

; ties vardan ir Jo galybe mokykite atgai
los: visus. O kai Dievas padaugins jūsų 
įkaičių, grįžkite pas mane ir aš suteiksiu 
jums daugiau malonių.”

Garsus kardinolas Jonas noriai suti
ko su popiežiaus leidimu, sakydamas: 
“Tai galimas daiktas laikyti Evangelijos 
patarimus, nes pats Kristus parodė tai 

, savo pavyzdžiu.” Tas pats kardinolas nu 
kirpo jiems pAaukus nuo galvos ir tuo 
būdu priėmė juos į dvasi ninku luomų. 6v. 
Pranciškui, jis nei davė diakono šventini
mus.

Dabar visi broliai, karštai pasimeldę 
prie Apaštalų karsto, grįžo namuo į Asi- 
ižiaus miestų ir tenai uoliai skelbė atgai-

tačiau jam nepasisekė paša- revanšų, taikų ir gražų idėjų 
bei teisių revanšų.

Tarnaudamas teisei donJ! valandų ar dvi vakarais. zo. Ir tuo metu, kai režimas,
Žinoma,.išimčių visur yra. Jų užsmaugęs Italijos laisvę, lai-Į Sturzo aukštai iškilo politinės
randama ir čionai. Motina vi
sados buvo yra ir bus di
džiausiu kūdikio aniuolu-sar- 
gu ir todėl jos žodis kūdikio 
dvasios ir kūno reikaluose, 
jei tik jis nesipriešina Kris
taus paskelbtiems žmonijai 
draugijiniams dėsniam?, visa
dos turi būt lendantis.

(Bus daugiau)

SARSINKITĖS “DRAUGE’
(įt. Ijabai sėkmingai darbavosi. Žmonės 
juos mylėjo, nes matė, jog jie stengėsi di-
dinti Dievo garbę žmonių širdyse. Iš vi
sų pusių rinkdavosi jų klausyti. Tačiau 
broliai nesidžiaugė tuo. Jie dažnai palik
davo minias keliaudavo į atskirų vietų 
melstis, daryti atgailų ir rengtis prie toles 
nio darbo.

Labai daug jaunuolių norėjo įstoti į 
Šv. Pranciškaus vienuolijų. Bet kai nebu
vo vietos, reikėjo laukti, kol bus didesni 
namai ir savo bažnyčia, 'kur bus galima 
melstis, šv. Mišių klausyti ir laidoti savo 
brolius, kurie skyrėsi su šiuo pasauliu.

Šv. Pranciškus prašė vyskupo, kad 
jam duotų bažnyčių. Bet kai pas vysku
po nebuvo tam tikslui bažnyčios, tai šven
tasis suieškojo vietos pas benediktinus. 
Benediktinai leido šv. Pranciškui naudotis 
šv. Marijos Angelų koplyčia ir atidavė 
jam vious jos turtus. Nuo šito laiko, šven
tasis buvo labai dėkingai benediktinams.

IV. Parčmfcnlis.
Prie šv. Marijos Angelų bažnyčios 

šventasis tikrai įsteigė savo vienuolijų. 
Tad yra šaltinis, iš kurio plaukia tikroji 
žmonijos meilė. Namai buvo puikūs, gra-

kosi teroru, policija ir šanta- j akcijos arenoje, kaip vienas 
žu, iki tol, kol kentėjimo nu- iš labiausiai pasiryžusių ir 
varginta netekusi paginu kan- vienas iš baisiausių fašizmo 
trybės italų tauta paseks is- priešų.
panais, don Sturzo savo iš- j Italija ant rytojaus no savo 
trėmimo valandas sunaudoja j laisvinančios revoliucijos po- 
rinkimui intelektualinės me- puliarų partijos vado asmeny- 
džiagos, kuri turės atstatyti je turės būtinų tvarkai ir pu- 
nelaimingų šalį. Jis yra gal! siausvirai Įvesti intelektuali- 
pats garsiausis fašizmo prie-' ni vadų. Šis įsitikinimas dar 
šas. Tikrai, nėra kas už jį pa-‘labiau aiškėja paskaičius žy- 
grindiniau, giliau ardytų fašisĮmų don Luigi Sturzo straips- 
tų galvojimų ir politikų. Mu- nį “J^a Conimunaute Interna-' 
attolini ir don Sturzo, tai du j (Tųsa 3-čiam pusi.)

žiai ištaisyti. Bet šv. Pranciškus visados i 
primindavo savo broliams neturėti didelio I 
prisirišimo prie jų. Šv. Pranciškus visa- 1 
dos tenai gyveno, nes jam buvo ;>aties 
Viešpaties liepta toje vietoje būti ir jų 
globoti. Nuo brolių buvo reikalaujama 
tik apie Dievų kalbėti, melstis ir dirbti.

Visi broliai maitinosi savo rankų i 
darbu arba žmonių aukomis. Jie dir&la- i 
vo laukuose. Padėdavo ūkininkams arti 
žemę, javus piauti. Jie net tarnaudavo ki
tiems namuose, bet visados vengdavo gar-

teisingunio. Su teisingumu ėjo kartu ir 
nusižeminimas. Jie visai nenorėjo pasiro
dyti dideliais arba šventais pasaulio a- 
kyse. Visai nenorėjo, kad kas juos vadin
tų “šventais”. Vienas brolis atidarė namų 
Boiognoje. Kai žmonės pradėjo vadinti jį 
“šventu”, 'jis paliko visų ir sugrįžo na- 
muo. Mokydami kitns, dažnai prisipažin
davo ir prie savo nuodėmių, kad tokiu bū
du žmonės žinotų, kad ir jie nėra šventi.

Šv. Marijos Angelų bažnyčioje kartų 
Išganytojas liepė šv. Pranciškui eiti pas

bės ir valdžios. Vakare atiduodavo savo 
uždarbį perdėtinini. Jei nebuvo darbo, tai 
tada jie eidavo iš namų į namus rinkti 
aukų. Toks buvo pranciškonų gyvenimas 
vienuolyne;

Čia buvo priimami ir kiti kandidatai 
į vienuolijų. Bet prieš tai reikėjo išdalin 
ti visų kų tik turėjo pavargėliams. Nie
ko negalima buvo atiduoti saviesiems. 
Kartų jaunikaitis išdalijo savo turtų bro
liams ir seserims ir pribuvo prašytis į 
vienuolijų, Šv. Pranciškus išgirdo apie tai 
ir tuojaus atstatė kaipo ne.vertų būti vie
nuoliu. x

Šv. Pranciškus mokino savo brolius

popiežių Honorijų ir prašyti jai atlaidų. 
Šventasis tnojans tai padarė. Anksti atsi
kėlęs, jis pasiėmė vienų brolį ir nukelia 
vo į Perugijų, kur popiežius viešėjo. Jis 
buvo geras Bažnyčios valdytojas ir labai 
gailestingas neturtėliams.

Šv. Pranciškus taip į jį prabilo: 
“Šventasis Tėve, neseniai aš atnaujinau 
Jūsų bažnyčių šv. Mnrijos garbei, dabar 
prašau Jūsų šventumo suteikti jai atlai
dų.”

(Btrs daugiau)

f
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------Rašo prof Kampininkas. ■

Atvėpusiomis oro bangomis 
eina nano navynos. Kas turi
te akis — klausykite.

čiai) baigia statytis laivę, 
kuriuo važiuos ant vikeišino. 
Be Hamburgo, Genovos, Staru-

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, MIGH.
Aukštas svečias.

Detroito lietuviai laukia 
bulio, Atėnų, sustos ir Londo- auk§t0j0 i svečio, kuris čia at

1 nn l.’orl r%o civili 1*011, C L ftm nrt . .......... .. . .

jai pavyks padaryti su gerų 
žmonių pagalba.

X. Smarkiai susirgo Petras 
Kirilis. Liepos 15 d. nakčia 
pas ligonį lankėsi kun. A.

Amerike išsipildė karalienės .ne> pasižiurėjus, kaip an- Vyks rugpiučio (August) 9 d.
Miclialdos praraetva: “Mote-Į^ams Pat*n^a siunčiamas iš j g vyskupas Petras Bū- 

Sov. Rusijos sviestas su vaba-' »yg
lais - Haemapl.ya.U8 AVar | įUmadieBy> rugpiuao 9 d., 
burtoni, kokių niekur kitur g„ Jurgio bažnyjioje; kur 
nėra kaip tik Sibire. Hat, žiu klebonu yra klm. Ci.
vasarų, esant Sibire dide- žaoskas, ’ 10;30 valandą 

riškas rūbas nešioti, kirpti i"ems karščiams, tų vabalų ge- j p, vysk, P. Būdys laikys iš
plaukus arba paikiai juos šu- r°kai užderėjo. O kaip jų pa- kjlmjngųsias mišias (Rytų au
kuoti”. teko sviestan, kati bolševikai ęjgOnjįsjt Mišiose asistuos uk-

Anglijon, siunčia, ne jūsų bis- rainie{iai kunįgai. misias
giedos ukrainiečių choras. Po

“ pamaldų parapijos salėj bus
Anų dien sustojusios prie bankietas _ aukstojo sveH

priėmimas — pietūs. O vakare Ii 
7 vai. įvyks prakalbos, kon- į 
certas, kuriame dalyvaus ir |

rys pusiau apnuogins savo 
kūnų, bile tik vyrus patrauk
ti prie, savęs; negalima bus 
pažinti, katra ponia, katra slu- 
žauninkė. Ant galo pradės vy-

Praraetva Miclialdos nebus 
pilna, jei aš nepridėsiu to, ką 
ji praleido: Ir užstos prabiši- 
nas, saliunų nebus, ai e mote
rys ir vaikai lygiai su vyrais

ms.

vienos bučernės durų kalbasi 
dvi kūmos:

daugiau geis Snapso, alaus ir — Žinai, ką, misis, les nait
vai no, negu šlapi aisiais čėsais, 
liftd didesnis būtų butlege- 
riams biznis; ir moterys ir 
vaikai lygiais su vyrais rūkys 
cigaretus, nuo ko jie, prade
dant Džiulajaus mėnesiu, blo
giausiais čėsais pabrangs lc 
ant pekečio, o nuo Augusto mė 
nėšio žada da pabrangti.

Stalingrado (buvusio Petro
grado, Trockiogrado, Lenin-

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS.

Šiuomi pranešama Gerbia
mą jai Dvasiški jai, jog “Kuni
gi) Vienybės” metinis Seimas, 
sulyg nutarimo Centro Valdy

jsimelsti už jos sielą. X Labai girtinas dalykas.
, X Per paskutinį parapijos kad iš ryto atsilanko būreli^ 
'mitingą sutarta paprašyt pa- žmonių į pamaldas. Butų dar 
, rapijonų sudėt extra parapi- dailiau, kad jų būtų daugiau, 
jai dovanų būtiniesiems reika-j pasigendama jaunimo
lams apmokėti. Kiekviena Šei-i'^1-’ Tarpe ir£i >ra pamaldžių 

'sielų. Reikia tik, kad motino 
lės paragintų.

m yna priduos po $10.00. Uo
lesnieji tą nutarimą jau vyki-

Bublys. Ligonis nuvežtas katalbos, ims laikomus 4 d. rogpin-■B‘'lkla’ ka<1 lr vlsos kltosi 
fio (Augusi) mėn., 11 vai. ry- ]S<:'"."y"os neatsiliktų, nes tik '
to, Strand viešbutyje, Atlantic'v,S1.kartu na8tas ne5da"li’ len 
_ _ _ p-vai lašt nnkplsin.p Snvn Jnli

likiškon ligoninėn. Silpnas.

X P. Vitkus, kun. B. Vit
kaus, M. I. C. pusbrolis guli' 
ligoninėje. Bedirbdamas sun
kiai įsilaužė ar išniro nugar
kaulį. Kenčia didelius skaus
mus.

City, N. J. gvai jas pakelsime. Savo dalį 
malonėkite priduoti parapijos 
ofisan, ar komitetams. Šis rei
kalas reik pabaigt iki rugpiu- 

atminimas aiėn. pradžiai. Sugrįžęs 
galės pasidžiaugt

M. A. Pankus,
General, sekr.

mėnesinis mirties
ir pamaldos už a. a. Apoloniją J^ebonas 

X Liepos 22 d., trečiadieny-į Gaigalienę. Pažįstami ir ginti- parapijos gerumu ir savų rei- 
je, parapijos bažnyčioje bus nės prašomi atsilankyti ir pa- kalų supratimu.

turėjau baisų eksidentų. , ukraiBieJi, choras> ir draugiš. į 
-•Nu, nu, tel mi, iaikičiau kas pasilinksmiaimas. !

žinoti. Aukštam svečiui atvykus į 
- Les nait, pačiam midna..:Detroitg> padaryti g,,;

ti per miegą girdžiu, kad au 
zoj lig kas noisą daro. Išdžium 
pinau iš lovos ir pamačiau te- 
ribel tinksą. Iš po lovos kyšo 
du fytai.

— Vaje, ar tai buvo raberis?'
— Ne, tai buvo mano fcos- 

band. Jis pirmiaus išgirdo noi-
grado) laivų statymo ftktory jsą ir išdžiumpinęs iš lovos 
308 komunistinės buožės (tur-J trajino pasislėpti.

MUSSCLINI IR DON STUR- 
ZO.

(Tąsa nuo 2 pusti
tionale et le Droit de guerre”’, 
tilpusį “Nouvelle Journee”.

Don Sturzo ten paduoda 
trumpą pasaulio istorijos ap
žvalgą. Jis parodo, kaip iš
augo tarptautinės sąjungos i- 
d»\ja ir faktas. Kaip ir visos 
didžiosios moderniškosios idė
jos: laisvė, lygybė, demokrati
ja, solidarumas yra krikščio
niškos minties dukterys, taip 
ir ši. Žmonių protą ir širdį

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

žus automobilių paradas per 
miestą.

Detroitiečiai nekantriai lau
kia aukštojo svečio ir nepap
rastų iškilmių. . Rap. ATLIEKAME

KENOSHA, WIS.

jusi meilės įstatymo, senovės
politika; kurie nenori to jsta- rijomj vienuolyne 
tymo žinoti. Politika Mussoli- 
nio
diktatorių — tai Kaino politi 
ka.

>
su monarchija nuverčia 
senąjį režimą. Ir XIX šimtme-

Žinių — Žinios.
X Išvažiavo iš Kenoshos

klebonas kun. Al. Bublys, M.

I. C. Jis pabus kurį laiką Ma-

Chicagoje,

ten duos Marijonams reko- 
Hitlerio, Stalino ir kitų Iekeijas de5imt ir

tam sugrįž atgal į savo vietą.
’iKun. A. Bublį pavaduoja lai- 

Prancūzų revoliucija kartu kinai ku„ R Matulaitis, M. 
ir.i,L c.

, X Šv. Petro par. choras 
tis vėl jungia viduramžio tra- • ,narldai prie g L R
dicijas. Wisconsino apskrities

Gal būti, aš peikčiau don' ..Lietnyi, Kenos„( 26 liepos
Sturzo, kad tinkamai neparo- X Šv. Onos dieną', liepos
dė kaip 1914 m. karas tęsė 
revoliucijos darbą- Prancūzų

jos užvaldė tik per evangeli-I pergalė buvo laisvės pergalė. )Onog draugija Visos draugi. 
jos ukelbimą. Senovė yra bu- Centralinių imperijų pralai-'jos na'rgs praš0mos atlikti iš- 
vusi ‘tautiška” plačiausia to mėjimas padarė galą tam, kas pažintį iš vakaro, šeštadieny. 
Žodžio prasme. buvo biauraus senajame reži-\ je Išpažinties bus klausoma

“Didžiosios Azijos religijos, me; privilegijas, tautos reika-'nuo 7 vtd
rašo don Sturzo, nesiekė to- lų pavergimą kariuomenės gar Į gv. Petro parapija būti- 
liau rasės ar kastos ribų. Jos/binimui ir kastos interesams. naį nori pasiliuosuoti nuo ban- 
nebuvo tikrai intemaciona- Galima buvo matyti naciona-'j<o vergijos ir atrodo, jog tai 
linės. Tik iš žmonių brolišku- listinės idėjos evoliuciją, kuri .
mo idėjos išėjo jų unifikacija, dabar yra išnaudota tokio tur-
o ši negalėjo būti realizuota čiaus kaip Wendel, ar socia- 
kitnip, kaip uolaus religinės linio konservatizmo doktrinie- 
vienybės idealo dėka. Dar ir rių, kaip Maurras, ieškančių 
dabar milijonams žmonių la- atramos monarchinėj reakci- 
bai sunku šią broliškumo 'dė- joj. Štai dėl ko privilegijos 
jųnįpinti į savo šeiminį ir po- partija, nors ir atrodo politiš- 
litinį gyvenimą, kitaip sa-‘ kai nusiginklavusi, deda viltį 
kant, universalizuoti savo par- tokiose avantiūrose, kaip fa- 
ikuliarizmą”. ' šizmas. Ispanijos monarchijos
Iš tikro — senovės istorija žlugimas jai (tai partijai) tu- 

iki krikščionybės reiškiasi ri būti žiauraus nusivylimo 
lidžiam Biblijos Abelio ir Kai priežastimi, nes tai yra faktas, 
o vaizde. Marcei Semba t. — rodantis visišką nacionalizmo 
ipnas su Jaures išmintim klaidingumą. Ispanijos reve 
musių ir kultūringiausių so- Hucija, kad.ir iškelia kitų svar 

[cialistų partijos vadų, savo ^ių problemų, dėl kurių mes 
rtimiausiems draugams pata- sau nedarome iliuzijų, vis dėl-, 
ė studijuoti religijinę istori- to jį įrodo moderniškų tautų* 

ją ir skaityti bibliją. Ten yra charakterį: veržimąsi prie lais 
isas žmonijos išaiškinimas,. vgg Tie, kurie supranta pa- 
albėjo Sembat. Jis turėjo pa- vojų kitos rūšies ir kitaip ža± 
rindo. Del to tai vaizduotė Hngos suirutės — moralės ir 
nikų, kurie visai jauni būda- Socialės — turi ir pareigos 1 
ii mokėsi to dalyko, yra stipriau pasipriešinti tam di- j 

laug turtingesnė ir labiau įga- Jojančiam gyvuliško žmogaus 
inta suprasti paslaptingą tau- žemų aiatrų potvyniui, bet pa- 
U istoriją. * sipriešinti kitais būdais, negu

Puolęs ir užmušęs Abelį grynai paviršutine ir politine 
mainas yra tai visa, nepažino- prievartos sistema.

26, sekmadienyje, eis “in cor- 
pore” prie šv. Komunijos šv.

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus, Bilas,
Plakatus, Laiškus, .
Serijas, Konvertus,
Programas, Draugijoms Blankas,
Posterius, Konstitucijas,
Įvairius atsišaukimus, Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHTCAf.O, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

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

HITT AND RUNN Poor Bull Mav Be Doing His Si<htsfein< Erom An Intcrior Po ,ion for ihe Next 30 Dayrf BY HITT

■
'■/•‘įjfe t ■ .-ąjį '* • te-" • A'-iiak '-.-X.



9 draugas Antradienis, Liepos 21 .<L, 193J

CHICAGOS VARGONININKŲ DRAUGU A TR JŪS NARIAI
Chicaga su artima apielin- j Tikrai sakant, Chicagos lie

ke turi penkiolikę lietuvių tuvių muzikos tėvas. 
Rymo-Katalikų parapijų. Šių! Be bažnytinių giesmių, p. 
parapijų vargonininkai yra ■ Pocius turi parašęs galybę 
susibūrę į senui gyvuojančių dainų, kelias operetes. Jo dai- 

,Vargonininkų Draugijų. ' nas chorai mėgsta dainuoti.
_ . ,, . . Pav., kuris choras nemoka daiDr-jos valdyba yra pastovi, . ,,, . nuoti jo “Plauti linksma .išbūna po kelis metus. Susi

rinkimus daro kone kas mS-1 Juozas Brazaitis, 
nesis. Sulaukus vasaros, tini Juozas Brazaitis Vargoni- 
bendrų, šeiminiškų i»važiavi- uini;ų Draugijos sekretorius 
mų kur prie upės.

Turi patyrimo chorų vedime Po kiek metų lavinimos, nu-1 yra vargonininkas nuo mažo Parapijos choras buvo ir yra
ir bažnyčios apeigose.

Boleslovas Janušauskas.

Boleslovas Janušauskas yra 
vienas seniausių vargonininku 
(nors metais nėra senas). Jis 
pradėjo ir daug metų vargo
nininkavo Šv. Jurgio parapi
joje, kuri yra viena seniausių 
lietuvių parapijų Chicago j.

Pabodus vargoninkaiiti. bu
vo išėjęs j biznį: pastatė dide
lį garage, kelias gazolino sto-

, jau kelinti metai vargoni likau; 4*$' tatklt>čjęs k^e^ lu®tų, pu Kastas Sabonis yra pagarsė- 
Lietuvių tarpe yra taip, kad ja yvest Side, Aušros Vartų I f?raži4 rezidencijų 5e- jęg dainininkas. Atvažiavo iš

vyko į Lietuvą ir dainavo Lie- vaiko. Turi gražų baritono 
tuvos Operoje. Paskui vėl grį- įbalsų, kas vargonininkui rei- 
žo Amerikon ir dabar sekmin-įkalingiausia. Yra gražaus vei- 
gai darbuojasi Brighton Park,
Nek Pras. Panelės Šv. parapi
joje prie gerb. kun. Briškos.

Čia vargonininkaudamas su
tvarkė bažnytinį chorų, įstei
gė muzikos mokyklų, kurioj 
yra progos jaunimui lavintis, 
ypatingai dainavime.

Kastas Sabonis.

do, linksnio būdo, žmonių mė
giamas scenoje. Geras chorve- 
dis, vargoninkauja didelėje 
Dievo Apveizdos parapijoje 
pas gerb. kun. Albavičių. 

Nikodemas Kulys.

North Side, Šv. Mykolo pa
rapijoje, kur yra nuoširdus 
klebonas gerb. kun. J. Svirs-

visuomet geras, chore randasi 
narių, kurie gieda per dvi
dešimts metų, todėl ir virgc- 
nininkui smagu darbuotis, ke- 
da clioras yra tvirtas.

Nikodemas yra tykus, ra
maus būdo įsigilinęs į muzi
kų, didindamas savo repertua
rų, daug domės kreipia į mo
kinimų jaunuomenės, ypatin
gai turi gerą. pasisekimą mo 
kinime pianu skambinti.

Visa muzikos mokslų gavo

J. Rakauskas. v

Roselande, Visų šventų pa
rapijoje, prie gerb. kun. J. 
Paškausko, vargonininkauja 
dar visai jaunas vaikinas J. 
Rakauskas. Jis užėmė vietų, 
kada jo tėvas jau negalėjo dir
bti.

Rakauskas gerui groja po- 
pulerę (džiazų) ir klasinę mu-

(Tųsa 5 pusi.)

kiekvienas vargonininkas, be parapijoje pas gerb. i<un< ,verly llills, na, ir gyvena kaip 
grojimo vargonis, turi mokėti Draugelį. Juozas yra da jau- lietuviska.s iniiiomerius (tilc 
giedoti ir chorų vesti. Tad ir nas muzikas, iš pradžių moki- ne k°ki Para*ė komp. i
šioj Draugijoj yra vargoninin- llOsi prie gerb. Pociaus, Aleli Petrauska~)-
kų dideliais, ir mažesniais, 0 paskui studijavo ir bai-1 * ’as Janusauskas pei daug 
gabumais. \ ra solistų ir neso- gg garsiųjų American Concer- :uesididžiuoja dėl to, kad tui- 
lištų. Vienok parapijų chorai \atory. Tas duoda mumis vil-
visur yra dideli ir gieda po ties, kad gal kada pamaty- 
kelias nelengvas mišias ir ki-’bini ir jo naujų kompozicijų.
tus veikalus. į Juozas yra gero, jūmoriško , - - nmu-or « c< ™

Iparapija, jis padėjo, kiek gale- (MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didele knyga, paraše A. Jakštas 
400 puslapių kaina ................................................. $2.00

tingas. Jam vargonininkai bu
vo ir yra artimiausi draugai.

Kada Marquette Park orga
nizavosi lietuvių P. Š. Gimimo

Iš pačių vargonininkų taip- būdo, žmogus, su visais sutin 
pat yra susidaręs choras, ku- La, turi galybę draugų. Yra į(Jamas’ *r ckor9- 
ris prisideda prie bendrų
dėsnių iškilimų, k. t. 40 valau- pampijun mukiųjų ji

dų atlaidų, vargonų pašventį- mažojo chorų, Moterų Sąjun- t hieagojc, Kur 
irimo, gegužės 30 d. iškilmių, i gos choro, na, gir vyrų “Gro - Serk- klin- Labutis
Kartais, kur didesnis pugra- žybės“ choros. Tas sudaro1
bas, ir ten vargonininkų cho- dideli parapijoj veikimų. Nors

organizavo.

Pittsbugh, Pa.
Kastas, kiek teko sužinoti,

kas, jau šeštas metas vargo- j nuo gerb. komp. A. S. Pociaus, 
nininkauja Nikodemas Kulys. (Beethoveno koncervatorijoj

North Sides kolonija yra 
viena veikliausių Cbicagoje. Pirkite

Knygos dabar
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

di-'v»d«s ir vė. yra pilnas vargo- TOASK-AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke-,
alau-'choru- naraoiios didžioio ir ninkas jauniausioje parapijoj! duotis, 2o6 puslapių, kaina ..................................  $1.50,

,chorų, parapijos lojo ,...................... klebonauja BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c.
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.

Vladas Daukša.

Artistas Justas Kudirka.
Artistas Justas Kudirka var 

perdidele bet gonininkaudamas Dievo Ap-z
veizdos parapijoje, ant 18,

PILNAS EGZAMINAS 
$5J0 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taifl nenusiminkit, bet eikit pa. 

tikrą .peelalUtą, ne paa kokĮ nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums .ken
kia, ar kur Bkauda, bet pasakys patą 
po pilno tfiegzamlnavbno. Jus $1- 
taupyslt laiką Ir pinigus. Dauąellj 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jus 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradyoiul žmogaus keri 
uiinfumų.

Mano Radio — 8copo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Tl- 
aiškus bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo aUdengs man jueų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš palmak 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy- 
vum&B sugryš urna taip kaip .byve 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos. kraujo nėr- 
vų, širdies, reumatizmo. k’irminų, 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių 
jeigu turit kokių užslsenėjusią. įl«l- 
kerėjusią, chroniškų ligų. kur! ne
pasidavė net gabiam fieimynoe -gy- 

, dytojui, neatldėlioklt neatėję 
urane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

lnėjlmas Kuinas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Val&ndor' Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plat. Vakarais nuo 5 iki .7 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1

po put

ras gieda. Be to, per visokias kolonija nėra 
sukaktuves, jubilėjus, radio , veikli ir garsi, 
programus ir kitur vargom- Adolfas Mondeika
ninkams prisieina dalyvauti.

Ihibar norėčiau pažymėti į Cicero, tai taip kai ir Chi- 
kiek'vionų vargonininkų, kuris.ca8a> labai .arti. lodei ir ve:- 
priklauso :pi ie draugi jos ir ko-\ k^ma8 °tna išvien, bendrai, 
kioje parapijoj darbuojasi. j Ten yra Šv. Antano parapija, 

kur klebonauja sumanus ir 
! iškalbingas gerb. kun. Vaičiu-

Vladas Daukša, Vargonininkų nas. Jo darbštumu pastatyta * • ! « • . • Draugijos pirmininkas, jau ro- graži bažnyčia ir klebonija 
dos dvidešimts aštuntus metu y čia per kaikurį laiką vargo- 
vargonininkauja Town of La- nurinkai mainėsi, bet dabar 
ke Šv. Kryžiaus parapijoje jau, rodos, <itunti metai, kai 
pas gerb. kun. 'Skripku. Yra vargonininkiuja Adolfas Mon 
talentuotas muzikas, turi dide- deika. Jis yra linksmo būdo, 
lę Dievo dovanų — galingų Į draugiškas; pas jį visuomet y- 
tenoro balsų ir neapsakomų' ra svečių, dvasiškių, vargoni- 
muzikališkų klausą. Yra para-'įlinkų ir taip draugų. Visus 
šęs keletu bažnytinių giesmių vaišina, visiems mylimas. Jis 
ir liaudies dainų. Man geriau-(yra įsteigėjas vargonininkų 
šiai yra žinoma “Suk savo ra j bendro suvažiavimo dėl 40 vai. 
telį“. j atlaidų.

Šv. Kryžiaus parapija yra į Jau ketveri metai, kaip yra 
didelė, tad ir jos choras yra (Vargonininkų Draugijos iždi- 
vienas didžiausių. ninku. Būdamas tvarkus ir

Daukšai būnant ant vietos bizniavas, kasa pas jį žymiai 
per tiek metų, teko prisiau-.padidėjo. P-as A..Mondeika y- 
ginti jau kelintą karta choro ra daug metų vargoninin- 
narių, vienok via da užsiliku- įkavęe Lietuvoj ir Amerikoj, 
šių ir pionerių, kurie ir šian-į——————————
dien gieda. Be to, yra ir mažų-į
sis choras, kuriam Vladui rei-j 
kia vadovauti. Abu choru ge-; 
rai sumokinti. Tai patyriama 
per iškilmes — atlaidus. •

JAUNUOLIO LA1VIMAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

kreipė domės į dainavimų, ANGELO-AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
Jam, kaipo gražiabalsiui teno- -r p • -.n-
riui, buvo progų koncertuose, EIJC)iAEISTIJa IK DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c/ 
operetėse, tas jį da labiau pas-; 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.

NAUJIJJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
kaina .......................................................................— 75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina.......................................... .............. 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Pranas Jakštas, kaina................................................. 50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 

MMtan c Diena. Ant vandens į TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
per Ciierbonn?—6 dienos per Dremen

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

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

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

kun J. Bikinas, kaina.................................................  90c.

katino tobulintis dainavime. 
Po kiek laiko jis apleido Cbi- 
cagų ir išvyko Italijon lavin
tis.

Steinite kombinacija $250 
vertės už ...,

ADVOKATAI

Antanai Pocius.

Prof. Antanas S. Pocius var-. 
gonininkauja Bridgeporte, šv. 
Jurgio parapijoj, pas gerb. 
prelatų kun. M. Krušų.

P. Antanas Pocius yra gerai 
žinomas visiems lietuviams A- 
merikoje, ypatingai Chicago- 
je, kaipo senas ir pastovus 
šio miesto gyventojas, gilaus 
mokslo, muzikas, kompozito-'

. .» irius, neissememos energijos 
žmogus. Jis yra įsteigėjas Bee
thoveno konservatorijos, per 
kurių daug jaunuolių pasiekė (
muzikos mokslu >r šiandien *• . i
darbuojasi visuomenės labui, i 
Jis yra vargonininkų draugi I 
jos direktorius, L. V. “Dai-! 
nos” choro vedėjas, Šv. Jur-į 
gio parapijos chorų ir orkes- i 
tros mokytojas, vadas kiekvie- į 
nų didelių tautiškų iškilmių.

Gr
PASAULY LAIVAI

e i< i a u s i

BREMEN
EUROPA

Specialia trūkis iš Bremerlmren

TIK 7 DIENOS l LIETUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė Išplau
kimai Kerai žinomais 
Lloyd Rubininiais Lai
vais. Informacijų klau
sk l to pan bllo vietini 
agentą, arba 
130 W. rtanilolph. St 

Chicago, III.

NORTH O E R M A N

LLOYD

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALU06E

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

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

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

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

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

$189 vertės
$79 I

Radio su viktrola kombi
nacija už .... <j|

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

Radio 7 tūbų už 
3 šmotų parlor setas

“ž............ $49
Elektrinis refrigiratorius

............ $59
Kiniball mažai vartoti 

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

KLAUSYKITE KABIO 
PROGRAMŲ.

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

Ketvergais iš WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

J®. F. BraMį
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Majestic,
vuz ... ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Roaam '1502 Tel. Central 297!

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subato: 
— 6 Iki 9 vai.

A145 Archer Avė. Tel. Lafayette 733;

Namų Tel. Hyde Park 3395

JflHN R. BORO
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 211'

Tel e phone RandOhph *8727

2151 W. 22 St. C Dd/0 vs
Telephone Roosevelt 909.0 

Name: S Iki '4 ryte Tel. Repub. 440

Telephone Dearborn 0057

F.W.CTOUCIAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Strec
ROOH 14 si

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNtON AVI 
Tel. Roosevelt 8710

Vai., nuo 8 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Sercdas)

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

L A. DUS
ADVOKATAS 
:11 South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolph 0>i

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vs 
8241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 08

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subntos vaka

mrcLS

ik



Antradienis, Liepos 21 d., 1931
CHICAGOS VARGONININ

KAI

(Tąsa iš 4 pusi.) 
zikų. Yra linksnio būdo, opti
mistas. Gerai sekasi su elioru 
ir visoje parapijos darbuotė
je. , , t *•;*£;

Vargonininkavimo išmoko 
nuo savo tėvo.

Povilo parapijoje, prie gcrb. 
kun. StatkailS, dar nesenai ap
sigyveno vargonininkas Jonas 
Raila iš Grand Rapids, Mieli.

Matyt, yra draugiška'*. Jau

parapijoje, prie gerb. kun. Ur
bos, da nesenai pro f. Pociaus
išmokytas į vargonininkus K. 
Gaubis. Jis jau pirmiau visa 
muzikos moksli}, gavo pas prof.

prisirašė prie Vargonininkų {Pocių ir mokytojavo toj pačio-
Draugijos ir visur dalyvauja 
su vargonininkais. Tikimės, 
kad apsigyvens iv su visais 
darbuosis.

je mokykloje — Bcetliovcno 
koncervatorijoj. Bet, nebuvus

DRAUGAS

kun. J. Klorio, vargonininkau
ja da nepersenei 
iš Springfield’o 
liūs, simpatingas, 
su visais gražiai 
Visi jį myli ir gerbia. Veda
du par. choru: mažųjų ir di
džiųjų. Stasys Žylius į vargo-

atvažiavęs
Stasys Žy
dra ugiškas 
sugyvenus.

D A K T A R A I:

Juozas Raila.

West Pullman, Šv. Petro ir

Kastantas Gaubis.

South Chicago, Šv. Juozapo

vargonininkų nėra atsiektas i nininkus yra išmokytus Varg. 
muziko tikslas. , Draugijos pirmininko Vlado

Patekus vieton, kur lietuvių
dvasia buvo apmirus, prisiėjo
daugiau padirbėti, organizuo-j 
jant jauninu} j bažnytinį cbo-|
rų.

Daukšos.

Antanas Stulga.

Westville, Ilk, šv. Petro ir
Povilo parapija, kur kleboną u«

.t
AJA

Su naujo klebonu gerb. kun. 
Urbos pagelba, tikslas pilnai 
atsiektas.

JUOZAPAS
LAURINAITIS

LIUDVIKAS
PAKALKA

Apielinkių vargonininkai, ku 
rie priklauso

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

Ofito ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. J. J. KOWARSK1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 8o. Western Aveaue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2358 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 233*

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

Tek Lafayette 6791

Mirė Liepos 18, 1931, 41 metų 
amžiaus.

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

Paliko dideliame nulludlme 
motei) Zofiją po tėvais Rakaus
kaitė. 2 aunu: Juozapą., Rei- 
mondą, motiną Marijoną, tėvų 
Juozapą Ir brolį Simoną, bro
lienę Oną ir gimines.

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

laidotuvės Įvyks Trečiadieny, 
Liepos 22. 1931 iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas i fiv. Antano par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
primines, draugus ir pažysiamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Simai, Mirti
na, Tėvas, RroHs, Brolienė ir 
G iminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
I. J. Zolp. Tel. Blvd. 5203

Mirė liepos 17 d. 1931 tn. 3:30 
vai. vak. sulaukęs pusamžio. Ki 
lo iš Kžerėnų apskričio, Rimšų 
parap.. Girtėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulludlme 
moterį Mikaliną po tėvai Ro- 
manskaitę, 4 dukteris: Anelę, 
Vandą, Mikaliną ir Genovaitę, 
sūnų Liudviką,du žentu: P. Mc 
Donaid Ir J. Vogei, ir gimines, 
o Lietuvoj 4 brolius ir 1 seserį.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage avė. Laidotuvės į- 
vyks utarninke liepos 21 d. Iš 
Eudelkio koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažuyčią. kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Motcrts. difkfers, simns, 
žentai ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

Vargonininkų Draugijos 

Antanas Glemža.

ja gerb. kun. Bartkus, yra vi e-' 
na tolimiausių parapijų nuo' 
Chicagos. Bet vargonininkas, 
Antanas Stulga, yra Chicagos 
gyventojas ir dideliai draugiš- 

prie Chicagos j.as su vargonininkais. Todėl, 
i nors ir toli, vienok priklauso 
prie Chicagos Vargonini įkų 
Draugijos, na, ir pas jį vargo- 

! nininkai per 40 valandų atlai-Sv.

■ ■ .-■C

A. A.
BARBORA JONIKIENĖ

(Po tėvais Kvederattė)
Aleksandra Ir Ona Šturmai gavo iš Lietuvos telegramų liūdną 

žinią, kad Liepos 19 d. 6 vai. vakare, pasimirė Onos Šturmienės 
mamytė sulaukusi 76 metų amžiaus. Ji mirė Jovaišiškų kaime, 
riungės par. Telšių apskr.

A. a. Barbora paliko dideliame nubudime vyrą. Jnorą, 3 sū
nūs Dr. Stanislovą, Kazimierą ir Jaruslovą. 3 marčias, vieną duk
terį Agniešką, žentą ir anūkus Lietuvoje, o Amerikoje du sūnūs: 
Povilą ir Pranciškų ir marčią; dukterį Oną ir Marijoną ir du 
žentu: Al. šturmą Ir Mikutą Ir anukus.

Laidotuvės įvyksta šiandie Utarninke, Liepos 21 dieną 1931 
m. Plungės parapijos kapinėse. Pamaldos už a. a. Barborą įvyks 
Subatoje Liepos 2 5 d. 8:15 vai. ryto, Aušros par. bažnyčioje West 
Slde. Bus atgiedotos ekzekvijos ir gedulingos šv. Mišios.

Visų giminių, pažįstamų ir draugų nuoširdžiai prašome da
lyvauti šiose pamaldos^ ir pasimelsti už musų mylimos mamy
tės sielą. Jūsų atsilankymas taipgi suramins tnus tokioje sun
kioje valandoje.

Nors mes žinome, kad Visagalinčio Dievo parėdymu visi tu
rime mirti, bet kiekviena mirtis, o ypač brangios motinėlės, yra 
Skaudus smūgis. Jai gyvai esant visatp rupi n dm ės Jos gerove, o 
dabar lieka tik prašyti Dievo.- kad per Jo malonę .pžviestu jai 
amžinoji šviesa.

Nubudę:
Hunai, Dukterys, Žentai ir Marčios.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

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

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

Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS

L

f'

■

IAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų' 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikahngaa.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABO'RIAI 

Didysis Ofisas46054)7 South Hermitage Aveiroe
L,» T.hf"„a>. YARDS 1741 tr 1742

______________

DR. A. J. JAVOIŠ
Į Vai.: 2 Iki 6 po pietą, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Ned611oje pagal sutarti.

Indiana Harbor, Ind.,
Pranciškaus parapijoje, prie
gerb. kun. Bičkausko jau daugi

' Antanas Stulga da nesenai] 
užėmė vietų grįžęs iš Lietuvos,

metų vargonininkauja Anta
nas Glemža. Visa parapija ir 
apielinkė jį gerai žino, kaipo 
rimtų vyrų (da nežinotas); pri 
klauso veik visose draugijo-

dus dalyvavo “in eorpore”.

bet kolonijos darbuotė greit 
padidėjo, jaunimo veikimas at 

užaugo didelis choras,

se ir joms vadovauja. Para
pijoj yra chorai didžiųjų ir 
mažųjų, su kuriais jam reikia iI
(įauginusiai darbuotis, moki-l 
Inant bažnytinio giedojimo ir 
| dainų.

J. A. Glemža via Vargoni
ninkų Draugijos vicc-pirni. 

Anicetas šlapelis
Anicentas šlapelis pradėjo 

vargonininkauti šv. Kazimie
ro parapijoje, G iry. Ind., daug 
metų atgal. Panorėjęs daugiau 
mokslo įgauti, ypatingai dai
navime, išvažiavo Italijon pa
simokinti. Sugrįžęs da pavaži
nėjo po Amerika ir vėl grižo 
ton pačion parapijon, pas 
gerb. kun. Mari., kur dabar 
{sėkmingai darbuojasi savo se 
noje kolonijoje.

gijo,

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrą. moterų ir vaiką

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietą Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
Ukaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

su klebono pagelba, įsteigė va- Te, Hemiock 87oo
įsarinę mokyklų, kurioj molu-' 
] na lietuvių kalbos.
Į Antanas Stulga vargonuiin 
kavinio išmoko pas gerb. koni 
pozitorių A. S. Pocių.

Be suminėtų, prie Draugijo: 
priklauso da Broniu.', Laurai
tis ir Justas Balsis. Jie seniau 
buvo vargonininkai, bet dabar 
įėję į kitokį bizni. Vienok, su 
vargonininkais draugauja ir 
jų parengimose dalyvauja.

Šio straipsnelio tikslas yra 
supažindinti visuomenę su

Stasys žyHus.
AVaukegane, Ilk, Šv. Baltra

miejaus parapijoje, prie gerb.

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzic
Rez. 6622 So. \Vhipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutartį

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Victory 6891 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Res. Phono 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pitone 
Wentworth S000

DR. A. R. McGRADIE
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v. į

čio mėnesinis susirinkimas i-
vyks ateinantį trečiadienį, lie-

tuo, kur ir kokioj parapijoj į pos (July) 22 d., 8 vai. Ta
kas klebonai ja, kokie vargo-Į karė, Dievo Apveiždos parap. 

nininkai, kiek parapijų, ei.orų ! salėje. Visos kuopos būtinai

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, Btvd.
TeL Cicero 6S2 Tel. Keuzie 2450-2451

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKGL’IS

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ldetuvis Gydytojas ir Chi 
rurgas perkėlė savo ofisus į T 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Aibany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

ir Katalikų Bažnyčios laibi-{turi atsiųsti atstovus. Reikės j 

Ininku. Vaitv.tis ^svarstyti atstovų siuntimo i į, L DAVIDONISj Mi D>
VYČIŲ CHICAGOS APSKRI

ČIO SUSIRINKIMAS.

L. Vyčių Chicagos Apskri-

Seimų klausimas; reikės rink
ti komisija įnešimams. Be to, 
kviečiami susirinki man Centro 
Valdybos nariai, spaustuvės 
boardirektoriai ir kiti.

4919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 

Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

GRABORIAI: Ig. Sakalas, pirui.
Ofiso Tel. Victory 2687

Of. ir Rez. TeL Hemlock 1174

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACH AV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

AKIŲ GYDYTOJAI: DR. J. P, POŠKA

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliotais
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrginla 0036

DR. S, B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 

Rezidencija: 6 628 So Richmond Avė.
Tel. Republic 7868 

Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak, 
Nedėlioj pagal sutarti

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabą lš- 
dlrbystės.

OFISAS
•68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 

f SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel.

i Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musą patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidą užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t i B ik s z

4603 So. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 1277

A. PETKOS
LIETUVES GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
i Chicago, UI.

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS 6RAI1ORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7 581

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼ EDBJAS*
1650 Wewt 46th St.

Kampas 44th ir Paulina SU. 
TeL Boulevard 62*1 - 1411

Nubudimo 
prie manpa 
kai. 
negu kitur 
dykai.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt], Nulmu 
oataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
at si tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Spectale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

I Valandos nuo 10 ryto Iki
kare. Nedėliomis susitarus.

2 va-

KREIVA8 AKI8 ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
te akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

valandėlė kreipkitės 
patarnausiu stmpaU*-

Koplyfiia dėl fiarmenų

OF. 1133 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vaa. z-ro Of. 
Vai.: 1-6 po piet. Utarn. ir Subat 
2-9 vak. Šventadieniais pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

8eredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DR. G. SERNER

LIETI VIS AKIŲ SPECIALHBPAS

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6 600 S. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Iki 2 po pietų

6 iki L 30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. GOPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmctte 195 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
Ir Ketvergals vakare

DR, CHARLES SEGAL
I Perkėlė savo oftną po numeriu* •'

4729 SO. ASHLAND A VE.
SPECIJ AUSTAS

Dšiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai. ryto nuo 10—12 nuo 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedai tomis 10 Iki 11

3—4 P4

Telef. Midw*y 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
X-Ray

Oflsan ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th StTREET
Kampas Halsted. St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Vai.

—. .. .......... .................. -

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietą 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 iki 12 dieną



T

i DRAUGAS Antradienis, Liepos 21 d., 1931

C H I C A
ADV. A. ŠLAKIS PASKIR

TAS VALSTYBĖS PRO
KURORO PAGEL 

BININKU.

Oscar E. Carlstrom, Attor- 
ney General, laišku iš 16 d. 
liepos lietuvis adv. Antanas 
Šlakis paskirtas Illinois Vals
tybės prokuroro pagelbininku.

Pastaruoju laiku p. Rakštis 
lankė Cbicagos universitetą 
ir studijavo mokslus, kurie ri- 
šasi su aptiekorystės mokslu. 
P-nas Rakštis, patyręs biznie
rius ir pilnai suprantąs savo 
mokslo šaką, beabejor.ės turės

IŠVAŽIAVO V AKACIJŲ.

Town of Lake. — Pinčiai ži
nomas i biznierius J. J. Zolp, 
Vytauto spulkos sekretorius, 
išvyko su šeimyna vakaciją į 
Michigano valstiją. P-nas Zolp 
savo ofisą turi po num. 4559 
So. Paulina St.

APTIEKA NAUJOSE RAN- 
, KOŠE.

syti nenorėjo. Kun. Kriaučių-.kaip baloj ir prigėrė. Ar jis 
nas bandė sulaikyti tą darbą, ten įvirto pats, ar kas įstūmė 

— nežinia. Jisai rastas begulįsTame reikale jis buvo paskel
bęs prakalbas airišių Sacred 
Jfeart par. salėj prie 19 g-vės. 
Žmonės išgirdę apie tas pra
kalbas, labai nudžiugo. Manė, 
kad kun. Kriaučiūnas pritars 
ir parems tą sumanymą. Todėl 
į tas prakalbas žmonės bėgo, 
kaip ant ugnies. Pribuvo žmo-

šonu vandeny, perpus apsem-

Gerokai apdegė stogas ir 
sienos. Savininko ir gyvento
jo sudegė visi buvę pastogėje 
ir priangy daiktai. Gaisrui ki-!

MAŽIAUSIAS AUTOMO
BILIAMS GREITUMAS I

Ant Indiana valstybės vieš
kelio tarp Miehigan City ir

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)
tas. Valdiški tyrinėtojai buvo 1QS> gyventojai ramiai miego-'j
susiindomavę ir siūle $50 už j° ir tik, pašaliniams pakėlus ...... ...
leidimą jį piaustyti ir žiūrėti, • triukšmą, išbėgo iš degančio ar^ c^a vykinti įš- 

namo. Palikusi name viena se-

gerą pasisekimą naujoj vie 
toj. Viršuje jo aptiekos turi nią ir iš West Sidės. Prisirin 
ofisą’ Dr. Yuška. ko daug ir nekantriai laukiam.

------------------- prakalbininko. Pagalios kun
ŠIANDIEN BUS LIETUVIŲ Kriaučiūnas atsirado ir šitaip 

RADIO PROGRAMAS. {prabilo: “Vaikeliai, pirmą iš- 
i mokėkite aną, kuri pradėta, o

kiek jis dar būt gal ėjęs gyven
ti, jei ne ta nelaimė Bet ant 
to mes nesutikome. Tėvukas 
tatai buvo sulaukęs 110 metą 
amžiaus. Švogeris Jovaiša bu
vo sulaukęs 85 metą amžiaus. 
Jo tai duktė Elzbieta yra Iš
tekėjus už p. Praną Šatkaus
ką, Mildos teatro savininką. 
Aš štai dabar, ačiū Dievui,

nutė buvo išgelbėta gaisrinin
ką.

Manoma, kad namas buvo 
padegtas, nes pastogėje rastas 
“knatas.” “M. M.”

DAINAVO BERLYNO SIM
FONIJOS KONCERTE

sprendimą, kad visi automo
biliai važiuotą greitumu ne
mažiau 40 mylią valandoje. 
Tas reiškia, kad gali važiuoti 

greičiau. Kas be svarbios

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

ir
priežasties važiuotą mažiau 40 
mylią valandoje gali būt areš
tuotas.

Wm. J. Kareiva

Šį vakarą tarpe 6-30 ir 7:30 dar neišmokėta. Išmokėkit a-j pradėjau septintą uesetką me
lš stoties WGES (1260 kilocy- ną, tada pradėkit kitą. Ant'tą ir spėkos manęs neaplei- 
cles) ir vėl bus radio progra-' mano delno pirma plaukai už- džia.”
mas, kuriuos nuolatiniai duo-žels, negu čia bažnyčia sto-’ --------------------
da kas antradienio vakarą l’eo J sis.” To žmonėms buvo gana.! 
plės Furniture Co. krautuvės. '. Pakilę, mandagiai pareiškė, į ŠV. MIŠIŲ AUKA.

Kadangi Peoples Furniture i kad girdi čia ne Rusija, čia ne- 
Kompanijos duodami progra-' gali mus kontroliuoti ir kad

Lietuvos operos solistė Gra
žina Matulaitytė dainavo Ber
lyno simfonijos koncerte. Dai
nininkė atliko ariją iš Rimskio 
Korsakovo operos ir kelias 
Čaikovskio kompozicijas ir tu
rėjo didelio pasisekimo. “R.”

Savininkas
Del geriausios rųiies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREE5 VAH.EY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1889

CONTRACTORS

Tai vardas knygutės, kuri 
wai klausytoją labai mėgsta-! mes tikime į savo pasisekimą, tik išėjo iš spaudos. Apie tą 
mi, kaipo gražiausiai ir tvar-1 Po to visi ir išsiskirstė. O kun. knygutę vienas
kingiausiai išpildomi, todėl ir Kriaučįunas sėdo į savo “bo- 
šiandien galima pasitikėti, kad ' gę” ir su savo zakristijonuAptieka, kuri randasi po

num. 1900 So. Halsted St. pe
rėjo į naujas rankas. Ją nupir 
ko jaunas aptiekininkas J. P. 
Rakštis, kurs seniau turėjo 
aptieką kartu , su p. Bielskiu 
Marųuette Parko kolonijoj 
prie 67 st. ir Artesian avė.

bus gražus ir įdomus progra- i 
mas. Jo išpildyme dalyvaus i 
žymus dainininkas K. Sabonis, 
p-lė A. Ančiutė, S. Saboniutė 
ir kiti. Kalbės redaktorius M. 
Vaidila. Bus graži muzika ir 
kiti įvairumai.

SENIAUSIŲ GHIGAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI. '
MAGDELENA SERUNIENĖ. sakė, kad girdi niekuomet ne-1

(Dvaržackaitė)

žmogus taip 
išo kun. Juozui Jusevičiui: 
Gavau jūsą knygutę apie šv. 

Pocium nudardėjo namo. . Mišias. Labai malonu ją 
“Pirmas kunigas ant 18-to- skaityti. Prisiąskite dar 10. 

sios buvo kun. Pieža. Buvo*.duosiu kitiems dovaną.” 
tai labai geras pamokslinin- i Kita moteriškė taip rašo: 
kas, bet negalėjo sutarti su',** Apturėjau 3 knygutes apie 
žmonėmis. Buvo šiurkštaus bu Mišias, kurios man labai 

patinka.” ,do. Todėl jis visai neilgai ten

Du sykiu laimė šyptelėjo.

“Iš Aštuonioliktosios ke-

AUTOMOBILIŲ SAUGU
MO PATIKRINIMAI

REALESTATE
Statau naujus namus ir so 

□us priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

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

(Tąsa)
‘Pšegralem”, pasakė lenkas.

“Į Chicago mes atvykome 
1879 metais. Tąsyk, žinoma, 
dar nebuvo čionai lietuvią ku
nigo ir noroms nenoroms pri
sėjo turėti santikius su len
kais. Lenkų Švč. Trejybės baž
nyčia buvo uždaryta, o kaimy
niškoj bažnyčioj Šv. Stanislo
vo Kostkos klebonavo kun. Bo 
žinskis. Su šiuo tai lietuviai 
ir turėjo reikalų. Bet lenkai 
rūpinosi gauti ir Švč. Trejy
bės bažnyčiai kunigą. Apylin- įnas 

kės lenkai šventomis dieno
mis rinkdavosi ir laikydavo 
pamaldas kadir be kunigo. Pa 
galios šie lenkai gavo už kle
boną lietuvį iš Pennsylvanijos

butų tikėjęs, kad lietuvis taip 
grynai galėtų lenkiškai kalbė
ti ir būti tokiu prakilniu žmo
gum.

Sv. Petro ir Povilo Dr-ja.

“Lietuviams bendrauti su 
lenkais nebuvo jokio malonu- 
m6. Ir rūpinosi, kad tik grei-

no vyras buvo gavęs inžinie
riaus darbą prie Holy Name 
katedros. Ten išdirbo septy
nis metus. Po to Mt. Green- 
woode prie 109 tarp Kedzie ir 
Crawford pirkome penkis ake- 
rius žemės. Tąsyk tai buvome 
ant aukso maišo užsisėdę. Bet 
to mes nežinojome. Jei bula-

Iš tikrąją ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama 
apie svarbiausia mūsą tikėji
mo tiesa — Šv. Mišią auka.

Šią knygučią galima gauti 
kiek tik nori ir labai

Šią savaitę automobilių sau
gumo važiuojant patikrinimai 
bus atliekami veltui šiose vie
tose Chicago j .-

Homan avė., tarp Warren 
ir Madison.

Tel. Yarda 6423

j, W. ZACHAREWICZ

903

REAC ESTA.TE 
Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

1288 Early Avė. 9 kamb. našias 
Fair Oaks gat., tarp Broad- lotas 37^x125. pigiai nuo sav. 

way ir Sberidan. Ui »3.600 6 kamb. namas, 4220

Logan Sąuare, sale Logan
paminklo.

Stony Island avė., tarp 78 
ir 79 gat.

Ashland avė., tarp 68 ir 69. 
gat

Už
Iowa St. geram stovy. 
2530 No. Sawyer Avė.

Oiesecke,

Pigiai geras 7 kamb. senas plytų 
bung. k. v. S. už 39,150. eąulty 34.- 
000, kainavo 310,800. 2842 N. Nat
chez avė., 6500 W. Sav. 2942 No. 
Natchez Avė.

Nuslunčlame pinigus Lietu
von paStu J dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legallSkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

Reik tuoj parduot. Naujas 7 kamb. j 
plytų rez. taillų maudinė. 1-mam ;

■ Grant parke, priešais Field »u*ste toiietas. aslos su karpetais. 
nifriai ... ’ . sienos kanvasuotos, 2 karų gar., pie-
F ® muzieją šiaurės pusėje. va. krūmai, gera trans. mokyklos,

“Drauge” 2334 So. Oakleyi .___ ___ ,____ 2______ : storai. 3834 w. ei pi

Avė., arba pas kun. J. Jusevi-
Majoras Cermak ragina vi-

, „i Parsiduoda ar išsimaino vaaarn. x. - sus automobilrą savininkus pa- ežero 55 mall s v. nu0 chi-
cią, Šv. Kryžiaus Ligoninėje ^uoti savo mašinas patikrini- ca*08- is ak., 18 kamb. hoteiis. ge-

2700 W. 69 St., Chicago, UI.

GAISRAS ‘iŠ KNATO”

mui. Ekspertai pasakys, 
kurioms mašinoms trūksta.

Joniškis VI-29 d’., apie 24

3140 N. Menard avė.ras biznis.ko-------- -----------------------------
| Du lotai po 30x109 pėdų, ant W. 

75 PI. arti Hermitage are. Yra pa-

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

AUTOMOBILIAI

čiau kaip nors nutraukus su me turėję kantrybės tą žemę 
jais ryšius. Mums išrodė, kad 'ilgiau palaikyti, tai vėliau bu-1 vai. Šiaulią gatvėje, Truš, na-i 
lietuvią North Sidėj jau yra j tume už ją gavę didelę krūvą me kilo gaisras. Atvykę ugnia

gesiai gaisrą likvidavo.

PLATINKITE •‘DRAUGĄ’

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

gerinimai. Skirta aptams, Storams ir 
bizniui. No. 2 key lotas stovi prie 8 
p. r. kamp. lotas. No. 3 S. pusės, } 
vak. nuo Hermitage tinka dėl swltch- 
track. 343 pėda. W. C. Mlelko 408 
So. Cllfton avė., Park Rldge Tel. 
453 R.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 
34.60 už vežimą.

Yards 5055

Pigiai 6 kamb. plytų bung. arti 
bažnyčių, mokyklų, gera transp. 
Kreiptis 5111 Milwaukee avė.

Pirm piricimo naujo karo. Širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais įtai
symais. sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

Rendon geras kambarys, SU' Del bekernė ir Luncheonette. 32 -
. . 500, Jjnkėti 31.250, Likusi pagal iS-

visais patogumais, tinka vie- galę. jrengim,ų už 35.000. sr su.. 
j • •! • -i gyv. kamb. 6447 N. Clark St.Tiam ar dviem vaikinam arba ---------------------------------------

• , y . • • ' Parsiduoda Great Danes, Chapionmerginom arba ženotai porai. Bioodune, taipgi sūnyčiai. Eddy Gro-

Yra ir telefonas, 1 floras 6940 h°"-J?ote''8 fiG?uni Tavern’ Fred°- ’ nia, Wls. Rt. 84.
So. Maplewood Avė.

PlgiaJ 5 kamb. bung. 2 karų gar., 
puikiai ištaisytas. Mokyklos, bažny
čios. 37,679. įmokėti 31.000. 5548
Henderson St. Pal. 4313.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

NAMAI OAK PARKE — 6 kamb.

riausiam stovy, visi moder. patogu
mai. Naujai ištaisytas viduj ir lau
ke. New Century aliejinis illd., di
delis Šviesus, sausas belzm., mieg.

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

užtektinai, kad savo dr-ją t pinigą;
steigti. Kadangi Mt. Carmeiy “Laimė buvo šyptelėjusi ir 
mes jau buvome palikę Šv. Pe-! anĮru kartu. Mano vyras buvo 
tro ir Povilo dr-ją, tai suma-|gavęs džianitoriaus darbą prie 
nėme ir čia tokiu pat vardu Į Chicag0 Universiteto. Tai toje 
dr-ją steigti. Susirinko pas apylinkėje ant Drexel avė., ne
muš 12 vyrą ir įsteigėm šv. bulvaro, buvome pigiai 
Petro ir Povilo dr-ją. Pirm. • nusipirkę puikų namą. 
buvo išrinktas mano vyras Jo-1

To namo vertė taipgi šuo-
Izas. Tai buvo pradžia spiesti '’a’s 0 11168 nenūjau-i
lietuvią jėgas. ,tėrne ir pardavėme pigiai.

“Kai susilaukėme aut Bri- ^tsitik° pa«al priežod>- “Pa 
dgeporto lietuvių kunigo, tai da7k man-6 žinan‘>> ° aS tave

nonotnroin kn/vntn
bnes žinoma atsižadėjome len-

1V. , . , , , kų. Anais laikais, kada arkli- Tėvas sulaukė 110 metą am-dziaugti negalėjo, sake, kadv ; aiais strytkariais reikėdavo siaus,tai esąs šventas žmogus ir zi-1, , . I___ . , j x . __ keliauti, tai trukdavo apie po-1
rą valandą iš North Sidės į'
Bridgeportį atvažiuoti. vo tenla vl81ems m„„,s ;|

mūsų vės tada dar nebuvo iilygin-, 9n]aukti Jlgiausi(>
tos. Tai kartam prieš kalnelį amHanSi gulaik5
arklys strytkario neužvežda- 4_ 
vo. Tada vyrai iššokę, iš užpa
kalio stumdavo. Aišku, kad to . T- • v ,visus. Jtsai buvo nuvykęs pas

kun. Stučko. Lenkai juo atsi-'- » - 1

noma
Jenkas

mane, kad tai grynas
yra.

“Atsitiko taip, kad
ankrelė dviejų metą amžiaus 
pasimirė. Graborią paėmėm 
lenką, nes lietuvio nebuvo. Ta
sai klausia, į kurią bažnyčią 
kreipsimės. Pasakėm, kad ži
noma į Švč. Trejybės bažny-
čią, kur yra lietuvis kunigas. 
“Ką'T kunigas Stučko yra lie
tuviai!” nustebęs lenkas suri
ko. Žinoma, kad lietuvis atsa
kėm. “Jei kun. Stučko yra 
lietuvis, tai aš jusą dukterį už- 
dyką palaidosiu,” atrėžė len
kas. Maniškis ir lenkas grabo- 
rius nuėjo pa skun. Stučko. 
Maniškis priėjo ir pradėjo lie
tuviškai tartis apie laidotu
ves. O lenkas graborius tik 
klauso. Paskui nusigrįžęs mur
mtelėjo: “Pšegralem”. Vėliau

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance R«*noval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Ya-«s 3408

Mėsa, Del, gTOC., mod. ftkSčlerlal, 
ledo maž. garas listas, pigi renda.
Pelno nuo 375 iki 3100 sav. Pamatyk.
Priežastis — nelaimė. Sale vartotojas 
už 31,500 sav. Pigiai. 7304 Cottage..
Orovc-______________________________________Mažai Jmokėji. Geros išlyroa Sav. i

W. Leghorn viščiukai. 60c. V,™ B°-.C,yleP J?ftk P*r.k’ i Namų Statymo Kontraktorlus
50c. 2708 E. 75 St clld 9374 J. arba Harr. 6200 !<>«• . gutau ,VB,riau8,U8 namu. prieinama

i kaina

porčlal, 2 karų gar. ^cemento ftoras ir ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
vanduo, medžiai, krūmai, gėlės, mo- i* 
kyklos, Storai, teatras, “L” Ir strytk., j 
basai. Išvažiuoju. Ižvažluoju. Pigiai. M. ZIZAS

I 9 sav. 
Cockereis clld 9374 J. arba Harr. 6200 loc. 

109.
i Viščiukai —. 8-10-12 savaičių, dl-------------------------------------------
džiųjų veislės Tom Barron 8. C. Bal- 6 kamb. mod. namas

“Nors mums nebuvo lemta 
turtą susikrauti, tai bent bu-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus.

mano forničins ir kitokias dalykus.
tėvas. Jei ne nelaimė, tai jis 
butų savo amžiumi nustebinęs

Ūmesnėms lietuvių kolonijoms
•buvo vargas pasiekti savo baž-1

žentą Jovaišą ant farmos Wis-

1 ak., tinka 7217
tieji Leghorn, išauginti dėllmul prieš vištų farmai. Sav. 148 ir 50 Avė. į 
siunčiant Užaiaakjfc. Atvirute prane- Box 571 Mldlothlan, III. 

katnaa. Box T. American ChlckŠime 
i Fnrm Zeeland, Mich.

Orocernė, geros atakas, 
kurencijoa. Priežastis liga. 
cher avė. po 8 ▼. ▼.

per kon- 
3667 Ar-

' Meat Market senai {steigtas biznis. 
Pigiai tuoj perkant. 4948 Chicago Av.

Oas stotla plov. Ir gryz. Itatrymal. 
gera vieta. Pigiai. 1145 Roosevelt Rd. 
Canal 6558 «

i Šiušių šapa, nauja, gera vieta, pl- 
Musų patarnavimas yra grei gi renda. pigiai. 6406h no. ciark et.

tas, geras ir nebrangus.

consin valstijoj. Ten jis kaz- į
nyČią. Iš tos tai priežasties i
mes ir daugelis kitų kraustė-Į miiimiiiimmniitiiiiiiiimiiMimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiili
mės apsigyventi ant Bridge- 
porto.

“Del parapijos ir lietuviško 
judėjimo mes daugiausia dar-' 
havomės kai apsigyvenome Aš 
tuonioliktosios g-vės kolonijoj. 
Kai mes ten gyvenome, tai 
ten ėjo pats karštasis veiki
mas už steigimą toje koloni
joje parapijos. Žmonės buvo 
tuo reikalu labai užsidegę ir 
priešingą nnomonią nei klau-

I.
S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5626

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

Del Oroc. gera vieta, apartmentl- 
nių namų apyl., geras atakas, fkšč., 
tinka porai, pigi renda, it, gyv. 
kamb. 3360. 1476 Balmoral Avė.

Equlty naujame 5 
bung. 3500 greitam pard, 9233 Black- 
stone Avė. Kreiptis vak. ar ned.

Telef. Republlc 6398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio, 
kamb plytų ' Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREET

Mozart St 4337 — namas 6 k<nb. 
belzm.. 5 kamb. atikai Vieta 2 karų 
gar. Greitam pard. 34,700. Tel. Laf. 
6266.

Pilone Vlrglnla 3054

Roomlng house, 10 kaprt).. gerai 
lėto'ntšluotas, pigiai. 23 VVaverly Ct.

JOSEPH VILIMAS
Mes pervežame daiktus iš ir j Kotelis — Hammond. md. si 
kitus miestus. * • kamb p*,n*, ’renrU* ““ a v r,e8k

41, nuoi. biznis, 317,000 cash ar 
318,500 Išmok. Tweedle, 4750 Calu-

lllllllia met. Hammond, Tel. 3888

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

Parsiduoda I kamb. plytų bung. 
lotas <7x125, k. v. mod. 38.800, cash 
31.000. likusi 3<0 mėn. su nuoš. 
10721 Avenue O.

5 ksunb. Kellastone bung. fum. 
fe., stikliniai mleg. porčlal. 2 karų 
g&r., brukuota Jėla, nėr asezm., arti

Už geriausia pasiūlymą langų už- mokyklų Ir geroz Iransp. 1462 W. 71 
dangalų Storas. Turim kitą bizn|. St. 
šauk Laks Vlew 9751, 4008 8outh- —, 
port Avė. 1

Parsiduoda trekas su 8 metų veži
mo kontraktu. 1182 W. Harrison St.

Saldainių, ice-craam, cigarai, d- 
gareėal, laikraščiai prie Benryn, Ci
cero Ir Oak Park. Pigiai <200 Roo- 
aevelt Rd. Oak Park, III.

NAMŲ

4556

STATYMO KONTRAK
TORIUS

S. ROCKWELL ST.

lapos Telef. 

Hemlock 2887

Pigiai — rez. mod. su inelgotn, 8x3 
kamb., 2 maud. gar. Celotex Insule- 
cija. 38,200. 8av. išvažiuoja 5327 No. 
O ak Pk. avė. Nevrcastts 2631.

JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republlc 5688

Parsiduoda bnčernė, geroj

Pardavimui 5 ak. Ir namai 3225. 
Keletas puikių Urmų prie gražių e- 
žerų. Talp-gl gert sodai greitam par
davimui. Klausk paaiškinimų F. 8. 
Vahue, Altegan, Mich.

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WE8T 69th STREET

Pigiai — 2 ir I-člas lotas Į šiaurų 
vietoj, lietuviu ir lenką angy- nw> 75 8t ant 8angamon et. sav. A.

. . -D. . McDonald. 1172 W. Ferry avs. De-
ventoj apylinkėj. Biznis išdirb troit Mich.
tas per keturis metus. Kaina 
pigi-

Pigiai parduosiu 8 metų 2 flatų

1814 Wert 47 Street ”* ” C,ntr*'ava Agentų nerelk.

Tel. Vlctory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH 8HAOZDAR, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščie- 

riai. Įvedame elektrą 1 najmus Ir 
dlrbtuvėa
MSP 8. HaMed St. 9 Angštie




