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BROOKLYNE NELAIMĖJO NEI SH ARKE Y NEI W ALKER
LONDONE VALSTYBIŲ KONFERENCI 

JA BAIGIASBEPAVYKIMO
Franci ja Yra Priešinga 

Nusiginklavimui
KONFERENCIJA BE 

PAVYKIMO
NETURI NORO NUSI

GINKLUOTI

LONDONAS, liepos 23. — 
Septynių valstybių konferen
cija šiandie uždaroma. Išsprę
sta kreiptis į valstybių banki
ninkus gelbėti Vokietijų tik 

100 milionų dolerių kreditu
90-iai dienų.

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Francijos vyriausybė praneši
me T. Sąjungai apie savo iš
laikomas ginkluotas jėgas pa
reiškia, jog Francija esanti 
pakaktinai nusiginklavusi ir 
todėl ji priešinga dar daugiau!

MECHANIŠKAS RADIO POLICININKAS CHICAGO JE
NUBAUSTAS 15 METŲ

Gydytojas Dr. T. J. Ney, 
7010 Stony Island avė., krimi
naliniam teisme už atliktų kri
minalinę operacijų, nuo ko jo 
auka mirė, nubaustas 15-ai 
metų kalėjimu.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
DAUG SVAIGALŲ

Kitokiai pagelbai, kaip tai pažinti ginklavimąsi, 
ilgiems kreditams, arba pas- Vyriausybė pažymi, jog nie-
kolai, pasipriešino Francija. Ir 
ji laimėjo. Francijos ministe-

kas negali Francijai garantuo
ti apsaugos nuo priešų. To-.

ris pirmininkas Lavai pareiš-į kiam atsitikime ji visados tu-1
kė, kad Vokietija nereikalinga 
pagelbos, jei ji nenori pripa
žinti politinių garantijų.

Vokietijos delegatai nusimi
nę. Šiandie gryžta namo. Ko
nferencija ryte atlaikys pilnų 
sesijų ir bus uždaryta. Paliks 
tik ekspertai patvarkyti karo 
skolų “moratoriumų.”

’ri būt pasirengusi gintis nuo 
užpuolėjų.

REIKALAUJA SVETIMŲ 
ŠALIŲ PINIGŲ

FRANCIJA NENORI KEISTI 
NUSISTATYMO

LONDONAS, liepos 22. — 
Septynių valstybių konferenci
joje pradeda kilti nesusiprati
mai, iš ko gali išsivystyti pa
vojingi Europai nesutikimai.

Pilno delegatų posėdžio me
tu Francijos ministeris pirmi
ninkas Lavai pranešė, jog Fra
ncija iš savo nusistatymo kaip 
gelbėti Vokietijų neišmeta rei
kalaujamu iš Vokietijos poli
tinių garantijų ir neatmaino 
jokių sąlygų.

NEPATENKINTAS NUO
LATINIAIS VARŽYMAIS

BERLYNAS, liepos 22. — 
Vokietijos prezidentas von Hi- 
ndenburg vakar pagaliau reiš
kė nepasitenkinimo, kada jam 
imta nešti pasirašyti vis nau
ji nepaprasti išsprendimai, 
parėdymai ir visoki gyven
tojams varžymai. Jis pažymė
jo, jog tais varžymais nebus 
galima ilgai valdyti Vokieti
jos.

BOLŠEVIKAI PRAMATO 
PAVOJŲ

/MASKVA, liepos 23. — So- 
\?Getų laikraščiai išnaujo ima 

pulti kapitalistinę Ameriką. 
Girdi, Amerika vienijau su 
Europa, gi ši vienybė atkreip
ta prieš Rusiją.

Kartais per radio paduodama koki nepadori praneši
mai arba vartojama nepadori kalba. Kaltininkai už tai 
traukiami teisman. Pirmiau šiuose atsitikimuose buvo sun
kenybių gauti liudininkus. Dabar išrasta prietaisa, kuri 
užrekorduoja per radio sakomas kalbas. Šie rekordai teis
me liudys prieš kaltinamąjį. Čia atvaizduojama ta prie- 
taisa. Ją ims naudoti federalinė radio komisija.
SAUGODAMAS SAVO PA

RAPIJĄ ŽUVO KUNIGAS

BERLYNAS, liepos 22. — 
Vokietijos vyriausybė parėdė 
visiems gyventojams, kurie tu
ri daugiau virš 5,000 dolerių i 
vertės svetimų šalių pinigų,1 
ar kreditų, taipat perlaidų, Ii- • 
gi liepos 29 d. tai visa pavesti • 
valstybės bankai arba jos j-. 
staigoms. Turį gi mažiau 5,000 
dol. svetimų pinigų bus pa
kviesti paskiau tai visa patie
kti bankai.

PATI PASIRENGUSI 
GELBĖTIS

BERLYNAS, liepos 22. — ' 
Vokietijos vyriausybės sluogs-' 
niuose nesidžiaugiama Londo
no konferencija. Vokiečiai abe
joja apie kokias nors naudin
gas išdavas. Tad vyriausybė 
yra pasiruošusi pati viena sa
ve gelbėti šiame nepaprastame 
finansiniame persilaužime. Vo
kietija ypač negali tikėtis Fra
ncijos pagelba.

SINDIKALISTŲ STREIKAS 
ISPANIJOJ

MADRIDAS, liepos 23. — 
Kol-kas nenumalšintas sindl- 
kalistų streikas Seville ir ki
tuose miestuose. Dažnai įvyk
sta riaušės. Seville ir kitur 
prieš streikininkus veikia ka
reiviai.

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Indo-Kinijos provincijoj Ila- 
tinh vienam miestely yra ne
didelė katalikų kiniečių (anna- 
mitų) parapija, kur klebona
vo jų tautietis kun. Khang. 
Šįmet gegužės 2 d. į tų mies
telį Įsiveržė komunistai plėši
kai. Pirmiausia jie ėmė ieško
ti kunigo Khang. Šis pasislė
pė nedidelėj savo bažnyčioj. 
Susibėgo katalikai ginti savo 
vadovų.

Tada komunistų plėšikų gau
jos vadai žmonėms padavė rei
kalavimų: arba išduoti kunigų 
arba jie apiplėšių ir sunaikin
sią miestelį.

Žmonės atsisakė išduoti sa
vo vadovų ir raudonieji plėši
kai buvo besirengę plėšti na
mus. Kad išvengti tos nelai
mės ir apsaugoti savo žmonių 
namus ir gyvastis, kun. Khang 
varu išsiveržė iš parapijonų 
tarpo ir drąsiai išėjo priešais 
piktadarius. Tuojaus buvo nu
šautas tik dėlto, kad jis buvo 
tikros krikščionybės mokslo 
skelbėjas.

Po to komunistai žmonėms 
grųsindami išsinešdino iš mie
stelio.

Indo-Kinijų valdo Francija. 
Pranešta, kad po to įvykio ten 
nemažas raudonųjų skaičius 
išgaudyta ir nugalabinta.

TROCKĮ PUOLA STALINĄ

ATSISTATYDINO NAU
JAS KABINETAS

SANTIAGO, Cili, liepos 22. 
— Vos vienų savaitę išgyva
vęs atsistatydino Cili respub
likos kabinetas.

Du plėšiku dienos metu klas
tingai įsigavo į milionierės na
šlės Mrs. M. W. Deering na
mus, 2645 Sheridan road, E- 
vanstone. Penkis asmenis su
varė į kambarį, apgriozdė vi
sus kampus. Keturias valan
das dirbo. Pagaliau nuvažiavo 
pagrobę nemažai parinktinų 
svaigiųjų gėrynių.

TAIP IŠSPRENDĖ ATLETINĖS 
KOMISIJOS TEISĖJAI

BROOKLYN, N. Y., liepos 23. — Įvykusiose vakar čia 

boksininkų rungtynėse kaip Sharkiui, taip Walkeriui paskel

btas lygus laimėjimas. Nelaimėjo nei tas, nei kitas. Teisėjai 

taip išsprendė, kad didelis Sharkey neparbloškė mažo Wal- 

kerio.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SULAIKYTI NETIKRŲ SI
DABRINIŲ PINIGŲ PLA

TINTOJAI BEI PADIR-
' BĖJAI

PIRMAS MĖGINIMAS SU 
FUNIKULERU

Padarytas pirmas mėgini
mas pasikelti funikuleru į kal
nų. Važinėtis pirmieji mėgino 
burmistras p. Vileišis, in?. 
Reisonas, inž. Joklmas, Rogi-

SIŪLO PRAILGINTI “MO
RATORIUMĄ”

AVASHINGTON, liepos 23. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green parei
škia, jog vieneriems metams 
pripažintas karo skolų “mo
ratoriumas” negrąžins gerbū
vio nei Europai, nei Ameri
kai. Pasibaigus “moratoriu
mui” kils dar blogesni laikai. 
Anot jo, karo skoloms “mora
toriumas” turi būt prailgin
tas keleriems metams, arba tu
ri būt sumažintos karo sko
los, jei negalima jų visai pa
naikinti.

NEW YORK, liepos 23. — 
Trockio sekėjai šioj šaly sklei
džia jo raštus, kuriuose jis 
puola Rusijos diktatorių Sta
linų. Vadina jį biurokratu, a- 
titolusiu nuo bolševistinio so 
cializmo.

MAŽINA ALGAS

Šiomis dienomis Tauragės 
mieste buvo sulaikytas bepla
unant netikras 1 lito sidabri- 

Milionierė našlė yra Euro-1 nes monetas. Tauragės m. gy- nskis» Chodosas, prof. Žilrns- 
poje. Namai yra tarnų globo-! ventojas Pilypas Jonas. Kri- kas’ prof KoluPaila, kirpėjas 
je.

NESULAUKTA BOM- 
BAVIMO

Medekša ir kiti. Į kalnų užsi
kelti kaštuos 10 centų ir že
myn 5 centai. Funikulero pa-

minalinė policija sąryšy su tuo 
■ sulaikė ir Pilypo žmonų, kun 
tas monetas padėjo platinti.
Be to, iSaiškinta, kad minėti stat.™as kaštuoja apie 200,-

' ' i • < t t “r-*, ««
------------ pinigų platintojai turėjo arti-

Stateville kalėjimo, arti Jo- mus santykius su Pagėgių mte- 
lieto, viršininkas Hill gavo sTa- stelio gyventojais Končaičiu 
ptų pranešimų, jog paskirtų Henriku, jo sugyventoja Bag- 
valandų kaliniai bombuosių donaitė Antanina ir Lauru Jo- 
vienų kalėjimo sienų. Į apv- nu, paS kuriuos padarius bu

tuose kratų rasta visi įrankiai 
pinigams dirbti.

Pinigų platintojai ir jų “fa
brikantai” su kvota ir rastais 
įrankiais perduoti teismo tar
dytojui. “R.”

linkės sutraukta apie 50 vals
tybinių poliemonų. Sargai ap
ginkluoti kulkosvaidžiais. Bet 

“ko panašaus neįvyko. Kalėji
mo viršininkas spėja, kad jam 
pranešimas buvo pramanytas.

MONTREAL, Quebec, Ka
nada, liepos 22. — Ant Ka
nados geležinkelių visiems ta
rnautojams, kuriems į metus 
mokama virš 3,500 dol. algų, 
algos sumažinamos 10 nuoš.

IŠGELBĖTA 6 ŽUVI
NINKAI

000 litų. ‘R. M

DAR NAUJI UŽDRAUDIMAI

Vidaus reikalų ministeris 
uždraudė į Lietuvą įvežti dar 
du vokiečių laikraščiu, būtent, 
“Koenigsberger Ilartungscho 
Zeitung” ir “Ostpreussische 
Zeitung.” Pirmas uždraustas 
Įvežti neribotam laikui ir ant
ras — vieneriems metams.

PRIEŠINGI MAŽINTI 
ALGAS SUDEGĖ LENTPIŪVE

AMERIKOS SENATORIUS 
PAS HINDENBURGĄ

Einant majoro Cermako pa
skelbtu ekonominiu planu, vi
siems miesto tarnautojams ir 
darbininkams išspęsta sumaži
nti algas dviejų savaičių ne 
apmokamomis atostogomis. 
Municipalinio teismo viršinin
kai paskelbė pasipriešinimų 
šiam majoro planui.

Birželio 26 d. Marijampo
lės apskr. Liubavo bažnytkai
my įvyko gaisras, kurio metu 
sudegė pil. Ramanausko Juo
zo lentpjūvė su netoli buvu
siomis mašinomis ir kitu inve
ntorium. Nuostoliai siekia 70,- 
000 litų. Lentpiūvę neapdraus
ta. “R.”

BERLYNAS, liepos 23. į— 
Vokietijos prezidentas von ITi- 
ndenburg audiencijon priėmė 
Amerikos senatorių Swanson.

PASIRODĖ DIDELE 
ANGIS

DAUG AUTOMOBILIŲ
-----”— i NEGERŲBOSTON, Mass., liepos 23.! ________

Už 136 mylių nuo pakraš-Į patikrinant automobilius su 
<ShĮ išgelbėta « žuvininkai, ku-' '8ekama> kad apie 85 nuo5, yrtt 
ne paklydo Atlantiko miglose. „eatatinkalm} važinėti miesto 

gatvėmis.

VISOKIŲ ESAMA AP
GAVIKŲ

SANDUSKY, O., liepos 23. 
— Erie ežere žuvininkai pa
galiau pagavo ežero “siaubū
nų.” Pasirodė, kad tai angis

UŽGESINTA ŽIBALO 
VERSME

MOUNT PLEASANT, Mi- 
ch., liepos 23. — Anų dienų 
užsiliepsnojęs versmėje žiba
las pagaliau užgesintas. Mirė 
8 žmonės.

Apskaičiuojama, kad Chica- 
goj yra 790,500 šeimynų, gi 
235,000 asmenų gyvena pavie- 

t. y. be šeimynų.mui,

Už pergreitų automobiliu 
važiavimų Evanstone areštuo
tas Chicago miesto advokato 
Seztono padėjėjas P. OT)on- 
nell. i i _

Clark gatvėje gatvekaris su
sidaužė su automobiliu. Sužei
stas važiavęs automobiliu L. 
W. Shanesy iš Winnetka.

SANTIAGO, Čili, Uepos 23. 
— Sudarytas naujas ministe 
rių kabinetas. Jo priešaky yra 
F. G. Gana.

Virbalis, Vilkaviškio apskr. 
Jomarkai Virbaly sumažėjo, 
bet įvairūs vertelgos jų metu 
nemažėja. Sustoja kur susimo
kėlių būrelis ir lošia trim kor
tom. Kortos kartais pasirodo 
visos juodos, kartais raudonos 
spalvos. Dažnai pasižiūri kai
mietis, kaip lošikas lengvai at
spėja spalvas išlošdamas po 10 
litų ir nesusilaiko nepamėgi
nęs. Mėginimas jam visada 
brangiai kaštuoja, nes niekad 
neišlošia. Paprastai, aplošę 
kaimietį, susimokėliai pasiša
lina, bijodami, kad aploštasis 
nepasiskųstų policijai.

“M. R.”

vadinama Phyton, 18 pėdų il
ga ir sverianti apie 100 svarų. 
Neišaiškinama, iš kur ši angis 
pateko į ežerų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ma 
ža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

$10.00
4.86
3.92
5.23

13.91
19.27

«
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“DRAUGAS”
Ueln* kasdien, Uakyrus eelunaaientne

FRBNOMBRATOs KAINA: Metame — H *. Fa- 
Bei Metų — *1.60. Trims Mėnesiams — *1.00. Tie—m 
INbmM — Tte. Knropoje — Metama |7.*R Fueel Ma
to* r- *4.00, Kopija .o*e.

Bendradarbiams Ir koreenondentai— raita* bbkRf 
■na. Jei nepraftoma tai padaryti Ir neprlalnadlama tašo 
tikslai pakto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 11:0* —L

■keikimų kainos prlsbinflasMe pareikalaras.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

Dabar, kad vėl sėdima prie bendro stalo su f 
Europos politikais, Amerikos atstovai turėtų 
jiems priminti aiškiai savo nusistatymų už 
nuolatinės taikos įsteigimų, nes tol, kol Euro
pa bus nuo galvos iki kojų apsiginklavusi, 
kol didžiosios valstybės neatitaisys padarytų 
skriaudų mažesnionis, tol nebus gerovės; o

Labdarybės Skyrius. LABDARIŲ PIKNIKAS.

NE SAU DIRBAME.

“'fie labdariui lando ir lan- 
do, prašydami aulu)” — to-

kol viena kitai rengsis keršyti, kol atsisakys lkių kalbų dažnai tenka išgirs
ti. “Tai tikri ulmgai” — kiti 
pasako. O kiek yra mūsų tar
pe tokių, kurie tuos “ubn-

UTHUANIAN DAILY FR1END
PakKkbed naW». Ks—p< day.

«— **.**, Tbree Months —- *1.00. One Montk — 7*a 
Barope — One Tear — 17.00. Mx Months — *4.00 
Copy — .*>o.

to “DRAUOAT* MrtoBi kast rnaalka 
raOee en epplleaKea.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

kooperuoti ekonominiuose ir finansiniuose da
lykuose, tol negalės išsigelbėti iš to krizio, ku
ris jas taip skaudžiai palietė.

Tat, liūdnos pasaulinio karo pasėkos, ku- gus”, biauriai iškolioję, per 
rioe vėl didžiules pasaulio valstybes suvedė duris išvaro. To pasakymo į- 
prie bendro stalo kritingame momente, tore-įrodymui būtų galima paminė
tų būti gera pamoka ateičiai ir, rodos, netik ti išvytųjų “ubagų” vardus 
kalbos, bet visi darbai privalėtų jį vesti prie,ir tų, kurie juos išvijo. Bet
nuolatinės taikos užsitikrinimo.

Bet, visi matome, kad vis dar ne tuo
keliu einama. Tautų ir valstybių tarpe tebe-

to nedarysime, nes jie tai pa
darė neturėdami geresnio su
pratimo, gal įsikarščiavę. Tie-

įvertina, tepamėgina jų vietas 
bent trumpam laikui užimti. 
Tuoj, manoma, savo nusista
tymų pakeistų, nes pamatytų, 
jog labdario — kolektorių 
darbas, kaip jis yph gražus, 
taip ir sunkus yra. Nelengva 
yra eiti j svetimus namus ir 
išmaldos prašyti. Bet, kada 
atsimenama našlaičių ašaros, 
vargšų ištiestos rankos mal
daujant duonos kųsnio, pa
miršti sunkumus, nugali kliū
tis, pats darbas malonūs pa
sidaro. \

Jei kas yra pavalgydinęs

Labdaringosios Sųjungos 
centro piknikas buvo liepos 18 
d., Birutės parke. Buvo nori
ma išmėginti naujų dalykų, 
būtent piknikų ruošti šešta
dienyje, ko nei viena mūsų pa-1 
lapija nei organizacija nėra 
dariusi. Tačiau šis išmėgini
mas negeriausia pavyko. Nors 
diena ir gana graži pasitaikė, 
tačiau žmonių nedaug teatvy
ko. Pasirotlo, kad šeštadieniai L
tam netinka. Žmonės užimti —• 
vieni bizniais, kiti namų rno-’. 
ša, treti pirkimais ir kitokiais 
šeimynos rekalais.

O vis dėlto, nežiūrint anks-!
Count Charles de Chani- 

-run, kuris Prancūzijos pas-
viešpatauja kerštas ir neapykanta. Jų vadai siog net įsivaizduoti negalima,

DIENOS KLAUSIMAI

atmeta Kristaus mokslų, kuris tikriausius ke
lius pasaulio taikai nurodo.

Kad susilaukti visiškos pasaulyje gerovės į

kad yra tokių mūsų tarpe, 
kurie taip drįstų padaryti.

T
Mūši) Labdaringosios Sųjun

AR PASIMOKĖ?

Pasaulinis karas prasidėjo 1914 m. Šį mė
nesį sukanka septyniolika metų. Karas pada
rė milžiniškus nuostolius, milijonus žmonių iš
žudė, be galo daug demoralizacijos žmonijon 
inešė. Ir šiandien, praėjus keliolikai metų, 
tebejaučiama pasaulyje toji didelė našta, ku
rių karas jam užkrovė. Europos valstybės at
sirado ant bankruto krašto. Valstybių atsto
vai, šiomis dienomis susirinkę Londone prie 
bendro stalo, svarsto, kaip išgelbėjus Vokieti
jų ir kitas centralines Europos valstybes nuo 
visiško ekonominio susmukimo.

Tai pasaulinio karo pasėkos.

Čįa\iar norime priminti ypatingų Jung
tinių Valstybių rolę Europoje 1917 ir 1918 m. 
ir šiemet. Anais metais Jungtinės Valstybės 
siuntė Europon skaitlingų, gerai apginkluotų 
armijų, leido dideles pinigų sumas, kad san
tarvininkams padėjus sutriuškinti Vokietijų 
ir jos talkininkus, o šiemet tos pačios Jung
tinės Valstybės pasiuntė delegacijų, kad Vo
kietijų' užtarus ir išgelbėjus iš to didelio fi
nansinio krizio, kurį ji dabar pergyvena. A- 
merika Europoje vaidina tos gerosios mo
tules rolę, kuri viena ranka savo kūdikį už 
prasikaltimų baudžia, o kita — glosto ir ra
mina.

Reikia pasakyti, jog Amerika visada bu
vo taikos. šalininkė. Ir į pasaulinį karų ji įs
tojo tik dėl to, kad ji manė tuo savo žygiu 
visiškai sulaužyti militarizmui ragus, paliuo- 
suoti pavergtusias tautas, teisingai rnbežius 
nustatyti. Tiesa, vokiečius pasisekė nugalėti, 
bet militarizmui sprando nenusnko, nes Versa 
lio sutartyje daug klaidų, ir sąmoningų ir ne
sąmoningų, pridaryta, kaip rubežių nustaty
me, taip ir reparacijų mokėjimo paskirstyme.

Taikos sutartį darant, Amerikos atstovai 
tiesiog buvo prigauti. Po laikui tų suprato.

ir taikps, reikia atnaujinti viską Kristuje. gos veikėjai — kolektoriai, 
Tat, Katalikų Bažnyčia pasaulio taikai daū-'ar “ubagautojai” (kaip juos 
giausia yra padariusi ir daugiausia padarys-'vadinsi, taip nepagadinsi), ne

PASTABĖLĖS.
paiso to, kaip kas juos vadi
na, kokiais žodžiais kolioja, į 
namus priima, ar išvaro 
viskų ant gero priima.

Į
Labdariai vienų dalykų ži

no, kad jie ne sau dirba, o 
savo artimui; dirba tiems savo 
broliams ir sesutėms lietu
viams, kuriuos sunki gyveni-

ŠV. PRANCIŠKUS.
. Rašo Kur. Juozas Jusevičius.

(Tąsa)
Šv. Pranciškus joms nedavė jokių 

regttlų, o. tik patarė laikyti pilno neturto 
įžadus. Pati Klara sustatė sau mažas re
gulas. Ji meldėsi su savo draugėmis, dir
bo paprastų namų darbų ir tarnavo- ligo
niams. Ji gyveno iš daržo vaisių ir iš

maldų, kurias broliai pristatydavo. Aš 
kitos pusės, seserys meldėsi už bi’oliue. 
Jos kad ir negalėjo kartu skelbti Dievi> 
žodžio, tačiau jos lydėjo brolius maktomis.

Šv. Klara gavo leidimų nuo popie
žiaus Inocento UI laikyti neturto dorybę 
taip, kaip šv. Pranciškus patarė. Tai bu
vo 1215 metais; Šv. Klara buvo išrinkta 
perdetinė, kad ir -nenorėjo tokių pareigų. 
Kai popiežius G tegeriu* IX liepė .jai įgyti 
nuosavybę ir žadėjo palinosuoti nuo pir
miau padarytų įžadų, ji jam taip sakė: 
“Šventasis Tėve, aš niekados nenorėsiu 
būti paltuos uotą nuo Jėzaus Kristaus seki
mo.”

alkstantį, priglaudęs pastogės Į Čiau suminėtų kliūčių, labilu- kil tas eiti ambasadoriaus pa- 
neturintį ir matęs vargšo Irių piknikas įvyko. Visi.pik- reigas J. A. Valstybėse vietoj 

niko darbininkai, kas prie ko- Paul Clandel. Šis paskirtas 
kių darbų buvo apsiėmę, savo ambasadorium Vokietijai.

gerai išpildė. Dirbo '

įr
džiaugsmo ašaras, tas visų sa- 

’vo amžių neišsižadės lubda- 
Įringojo darbo.
i Šių vasarų mūsų Labdarin- 
Igoji Sųjunga daug kliūčių 'r 
'nepasisekimų turėjo. Gal kam 
.jau galėjo ateiti į galvų, jog

Lietuvoje jau tiek, matomai, katalikų per
sekiojimas įsisiūbavo, kad katalikų veikėjams 
ir veiklesniems kunigams nebejauku ten gy-j 
venti ir pavojų susidaro. Tai •patiriama iš vie-1 
no jauno kunigo, kuris pastaruoju laiku į A- ‘ 
metikų atvyko. Jisai buvo valdžios priverstas1
apleisti Lietuvą. Kalbant su juo patiriama,1 m0 nažta prigl8g5> dirba vis„
kad štais laikais ne vien katalikų, ™»,paluirštiemg našlaičiams. Jie 
kitų srovių veikimas yra varžomas. Ne tik 
šiaip jau susirinkimai ir kalbos, bet

pareigas
daug ir nuoširdžiai. Jie verti . ? 
pagyrimo ir pagarbos, nors jie '’l
ne dėl garbės dirba.

iul-isi ‘O- -* •- rr.-

Labdarių veikėjai prašomi 
paruošti tinkamų sumanymų 

Nors ir ši parengimų nega- ateities veikimui. Ateina ru-
tas labdarius pakridvs, atgra- ...... I.— . ° - Įima priskaityti prie pilnai pa- įduo. netcim..

žino, kad labdaringasai dar-
1F bas, tai kilniausias darbas pa- 

mokslai bažnyčiose yra varžomi, pertraukom^ lyje M to |abdariai su di. 
, .r už juos kunigai tardomi. Kiekvienas dau- 'džiaB8itt pašventimu jį dir- 

g.au pasižymėjęs veikėjas nuolat esti šnipais ,)a> Bfpaisydallli aSlrilJ žolk,. 
apsuptas, raštai cenzūruojami, namai kva- j dė,„ėsi0 j

tonu. Būt,) gera, kad savo laiku iStremtiįsai'nuovargį Tag ..BŽsikpyrimas'> 
iš Lietuvos kunigas (mat, ir Lietuvoj tauti-1I. lir paliko lietuvių labdarių or-
ninkai pradės taip elgtis, kaip Meksikoj) ap-l kujd sav0 darbais
važiuot.) Amerikos lietuvių kolonijas ir gyvuyrn -ynii; k||ti tiek daug naS. 
žodžiu papasakotų apie tai, kas šiandien de- ir naSlaiiili aSanJ vra nu- 
dasi Lietuvoje, kaip tautininkų vyriausybė' gluos&Bri kBli Imtuvams šau__ . _ Iv • • 1 _ 1 - 1 • I . - 1 • _ 2 _ • T • _ I

sys juos nuo darbo, visų orga
nizacijų išardys. “Nes kam 
ir besidarbuoti, ir organizaci
jų palaikyti, jei visuomenėje 
nerandama atatinkamo prita

kas pamano. 
Tačiau labdarių veikėjai ne
nuleidžia ir nenuleis rankų. 
Ar geri ar blogi laikai, ar vi
suomenė daugiau, ar mažiau 
jų darbų remia, visvien jie 
dirbs, nes to darbo visada yra 
daug ir visada jo bus daug. 
Kuo blogesni yra laikai, tuo 
platesne vaga labdaringasis 
darbas privalo būti dirba
mas, nes tada vargšų yra 
daug didesnis skaičius.

Tat, labdariai ne sau dirbu.

rimo daui

ui"
sisekusių, bet vis dėl to jis at-,da išanksto pradėsime 
nešė naudos. Kuopos ir jų vei- ti apie platesnį veikimų orui 
kėjams davė darbo, o darbas atvėsus, tikrai geras pasek-

mes turėsime.
Žinokime, gerbiamieji lab

dariai, kad nuo veikimo visa 
mūsų organizacijos ateitis

-------- -— i priklauso. Jei tik vienų kitų
Labdaringosios Sųjungos darbų apleisite, į vienų kitą 

centro susirinkimas įvyks tre- susirinkimų neatvažiuosime, 
čiadienvje, liepos ”29 d., 8 vai. tuoj pajusime, kad organiza- 
vakare, Aušros Vartų par. sa-'cija s'lpnėja.
lėj. Visos kuopos ir draugijos' Tat, skaitlingai atsitanky- 
yra prašomos prisiųsti savo kime į centro susirinkimų.

organizacija palaiko gyva.
T. P.

CENTRO SUSIRINKIMAS i

atstovus ir prirengti savo vei
kimo raportus. Tolimesnės 
kuopos, kurios dėl kurių nors 
priežasčių atstovų prisiųsti 
negalėtų, savo raportus pra-

Labd.

TRUKDOMAS ŪKININ
KAMS LAIKAS

Pilviškiai, Vilkaviškio apsk.
Jie dirba kilnų krikščioniškų somos prisiųsti raštu priini-' bekonines kiaules

persekioja katalikus, kurių pastangomis Lie- ligoninę pastatė, planuoja! ir tautiškų darbų, kurį visuo- ninko arba centro sekretoriaus geležinkelio stoty nevisada iš- 
tuvai nepriklausomybė iškovota. į prieglaudas statyti. , menė prašoma remti. uidresu. Centrui rūpi žįnoti, mokami pinigai pažadėtu lai-

Tie, kurie labdarių darbo ne Labd. i kaip eina veikimas kuopose, ^n. Buvo atsitikimų, kad ūki-
■ -------~------ ' ---------~' ninkama išIšrodo, jog Ispanija dar negreit susitvar- keliolikos kilo-

• tų Ordenų ir ten sustatė nuostatus dvasinio to Tos baisenybės įvyko tik šiomis dienomis, kongresų jau žino ir Bostono Kardinolas O’-
crdeno narių gyvenimo. Šiomis dienomis ten Tai mat prie ko veda socialistų ir komunistų Į Connell. Jo Eminencija laišku kun. P. Vir

ti -i..-. -.zvlbn t •____ t______ ■-_______ _____ l-til... mai,J.-iii Rr.ulr.nrv liuliix-iu iirti' l.-lanr,nin Rn_! įvyko minios demonstracijos ir riaušės, reika- agitatoriai. Jie griauna Ispanijos respublikų 
laujant majoro ištremti Jėzuitus iš Ispanijos.' įį pat pamatų. Šiandien riaušininkai griauja 
drąsino sudeginti šv. Ignatijaus vienuolynų.
Tik įsiaišymas Barcelonos gubernatoriaus iš
gelbėjo Jėzuitų namus. Carunna mieste riau
šininkai sunaikino San Jose de la Montana

vienuolynus 'ir bažnyčias, o rytoj griebsis 
griauti pačių valstybę.

vienuolynų. Riaušininkų malšinimui guberna-

Taigi šv. Klara visame. norėjo sekti 
šv. Pranciškaus pėdomis, nes ji gerai ži
nojo-, kad tik tuo būdu ji galės išlavinti- 
savo sesutes vienuoliškame gyvenime ir 
būti kitiems idealu. Del to visomis jėgo
mis stengėsi laikytis šv. Ptaneiškaus dva
sios savo vienuolyne.

Pats popiežius Gregorius IX gerbė jų 
ir pripažino, jog tik šventoji gali taip da
ryti. Jo įpėdinis Iriocentas IV būtų pas
kelbęs jų kaipo šventa tų pačių dienų, ku
rioje mirė, jei kardinolai nebūtų prašę 
palaukti, nes tai būtų per greit.

Taigi matome, kokios dvasios buvo 
šv. Klara. Šv. Klaros kaimynai gerbė jų 
ir sekė jos pavyzdį. Jų akys visailos buvo- 
atkreiptos į tų sl§nį, kur vienuolynas sto- 
vėjo> nes jie matė tenai Dievo galybę sa
vo tarnaitėje.

VI Av. Vranciškus Pagonų Tarpe.
Šv. Pranciškus labai norėjo nešti 

’ Evangelijos mokslų į visus kraštus. Jam 
buvo gaila turkų, kurie kariavo prieš 

: Kristaus sekėjus. Del to jis pasiryžo eiti 
’ir skelbti jiems Kristaus tikėjimų.

Su ta mintimi jis ir iškeliavo su kry
žmintais į Syrijų. Jis pasiėsiė sh savimi 
keletą brolių. Jie taip-gi norėjo nešti E-

A. L. R. K. Federacijos jubiliejinis kori

mas tuo, būk negautas kiaulių 
j rūšis paskirstymo sąrašas, 

mauskui, Bostono lietuvių par. klebonui, bu- -jeį kiaulių surūšiavimas taip 
: iniųjį Federacijos kongresų laimina ir prita- įigaį užtrunka, tai ar negalė- 
įia, kad kongresų atidarant J. E. Vyskupas'tų “Maisto” b-vė priklausan- 
Fetras Būrys laikytų iškilmingas pamaldas. f.įUį, flkininkams pinigus paš- 

Federacijos kongresas, kaip buvo skelbta,' tu pasiųsti kiekvienam į na- 
ivyks rugpiučio 24, 25 ir 26 dienomis. Jo die- mus. Didelis būt ūkininkams 
notvarkėje numatyta daug svarbių reikalų. palengvinimas. “M. R.”

vangelijos mokslų į visų pasaulį. Kai Sy- 
rijoje nebuvo didelio karo, šv. Pranciškus 
iškeliavo į Egiptu. Iš čia jis norėjo pa
bėgti į turkų pusę ir susitikti sultonų.

Taigi jis surado popiežiaus pasiunti
nį ir prašė jo leidimo pereiti į kitų Niliaus 
pusę, kai1 stovėjo priešų kariuomenė. Po
piežiaus atstovas nusistebėjo ir paklausė 
šv. Pranciškaus: “Ar nežinai, kad sulto
nas duoda auksinį dukatų tam, kuris at
neš jam krikščionio galvų.*” Taigi, jis jam 
patarė būti atsargiam, nes tai gali būti 
Dievo įkvėpimas eiti į priešų pusę, arba 
velnio gundiniinas. Jis įspėjo šv. Pran
ciškų neatnešti gėdos Kristaus šv. Vardui 
savo pasielgimu.

To šv. Pranciškui užteko. Jis labai 
norėjo šganyti sultono ir jo žmonių sielas, 

rarba mirti už Kristaus garbę. Jis tuojau* 
išėjo su savo broliu llhuninatu.

Jrnodu tuojaus buvo pagriebti turkų 
kareivių ir kai nemokėjo kalbos, tai tur
kai labai juodu kankino; mušė, laužė ran
kas ir jau buvo pasirengę visai nužmlyti, 
jei šv. Pranciškus nebūtų pradėjęs šauk
ti: “Sultonai, sultonai!” Kareiviai paėmė- 
ir nuvedė juodu pas sultonų. Su juo buvo 
galima susikalbėti prancūzų kalbu.

Šv. Pranciškus tuojaus jaut paaiškino 
savo atėjimo tikslų, būtent, skelbti jam 
Evangelijų. Sultonas nusistebėjo šv. Pran
ciškaus uolumu, drąsumu ir net pradėjo 
draugiškai kalbėti apie šv. Evangelijos 
vertę.

Paskui jis liepė palaukti keletą dienų 
ir uždraudė kareiviams jį mušti. Šv. Pran
ciškus, matydamas sultono prielankumų, 
jam tarė: “Jei tu ir tavo žmonės priims 
Kristaus tikėjimą aš visados su tavimi 
pasiliksiu. Jei abejoji apie jį, įsakyk savo 
kunigams ir mau eiti per ugnį, kad ži
notum kelio tikėjimas yra vertesnis ir 
šventesnis”.

Sultonas nusijuokė ir tarė šventąjaiu: 
“Aš netikiu, jogiiuano kunigai norėtų su
degti liepsnose, kad apginus savo tikė
jimą”

Taigi šv. Pranciškus tarė: “Ar žo
di garbinti Kristų, jei aš vienas pereisiu 
per ugnį visai nepalylėtas. Bet jei aš su
degsiąs priskaityk tai mano nuodėmėms. 
Jei aš išliksiu sveikas, išpažink, jog Kris
tus yra tikras Dievas ir viso pasaulio at^ 
pirkėjas.”

Toliau Fioredet’o raštuose ramiame, 
kad sultonas atsisakė priimti Kristaus

tikėjimų, sakydamas: “Pranciškau, su 
mielu noru aš priimčiau Kristaus tikėji
mą bet dabar negaliu. Jei žmonės žinotų 
apie tai, jie užmuštų mane, tave ir visus 
tavo draugus. Kai tu dar turi daug dar
bo ir aš turiu savo reikalų, aš nenoriu bū
ti tavo ii- savo mirties priežastimi. Tai
gi dabar mokyk mane, kaip aš galėsiu 
būti išganytas, o aš iš savo pusės taipgi 
dirbsiu.”

Taigi šv. Pranciškus jam tarė: “Ma
no Viešpatie, dabar aš tave paliksiu ir 
keliausiu į savo šalį. Kai mirsiu, su Die
vo pagalba aš prisiųsiu pas tave du savo 
broliu, kurie tave pakrikštys ir būsi iš
ganytas. Taip man Dievas apreiškė”.

Toliau mums paduodama kad po šv. 
Pranciškaus mirties susirgo sultonas ir įsa 
kė visiems laukti dviejų brolių šv. Pran
ciškaus drabužiuose. Kai juodu atsirado, 
jis labai džiaugėsi, sakydama*: “Dabai’ aš 
žinau, kad Dievus prisiuntė savo tarnus 
mane išganyti, kaip šv. Pranciškus žadė
jo.” Pagaliau sakoma, jog jis priėmė ti
kėjimų, buvo pakrikštytas ir mirė.

(Bus daugiau)

I
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Prašau Į Mano Kampelį
------------Rašo prof Kampininkas.—

Kaune kaip kitos karalystės, 
taip ir Rasiejaus bolševikai 
turi savo atstovybę. Kaip ži
nome, bolševikai patys netiki 
j Dievų ir kitus verčia netikė-

riarkas yra patsai Šventasis 
Tėvas.

į Skaitlingiausia krikščionių 
i dalis Palestinoje — tai stačia-
! tikini. Jie visi yra tikri pales- 

Mano radio bangomis po se-dantiška nėra turi išlikti, ba tinie{iai Jy prie5aky yra sta. 
novai kilnojasi navynos iš vi- pnatot, kad » visokios noglos {iat;kilJ Jeruzal5je.
-O pasaulio. Kas turi akis, ga- muSija ir prie smerties veda. . Jy kunigy h. vicnuo|iy (arp,.
Ii klausyti. ------------- . •, . , , .• t . yra ir graikų tautybes vyrų.

Pereita antradieni Čikagon r, , .. . x. . . ...v v ® Palestiniečiai šiais labai nepa- 
(i West Side) užvažiavo bu- , , . .. ,. • j. , . „ . lenkinti. Jie nori nuosavu dva
rys italioniskai — žydiškai — siškiij
bolševikiško kraujo čigonų ir
cigonukų net iš Kalifornijos. ‘ Katalikų Bažnyčios teisės 
Mat, čigoniškai — bolševikiš- Šventoje Žemėje negerbiamos,

t i. Todėl parsigabeno iš Af- jka palitikė labai tinka šių die- 8i Bažnyčia turi daug įtakos 
likos beždžionę, iš kurios, a-jr.ų gyvenimui; patapai jų pali bet stačiatikybė to visa turi 
not senio Šliupo, žmogus esąs'tikės člunku ir kanivolik mul- daugiau ir stovi pirmoje vie- 
kilęs Kol bolševikų atstovybė kių kišenes. ^°je* Tai dėlto, kad ilgais
beždžionę garbino, buvo orai t, Sustoję ant 24 stryto kampo simtmečiais Turkija stačiati- 
ale kai tik atstovybė pradėjo rodė aprėdytam troke juodą kianis leido laisvai darbuotis 
jai bolševikiškų mokslų, skie-,grabų, kuriame sakė esu sūdė- savo rejkalais, kad tuo būdu 
pyti, beždžionė, sakoma, pasiu nti da tebgyvenančių Kalifor- Pane,gh katalikus. Stačiati- 
to ir ištrukusi iš atstovybės'nijoj Munės ir Bilingso člun- kiams buvo leista sa™ buvei- 
puolė kandžioti Kauno “bur- 'kai. Troko šoferis pasakė turėti pačiam. Konstanti- 
žujus” — pirmiausiai užpuolė štrosnių prakalbų, ragindamas noP°^y’ S* katalikams nebuvo 

galima to daryti. Jeruzolėsjin kliuvusių tarnaitę.

Išvengę beždžionės dantų, 
kauniečiai dabar šneka: esą, 
imi į rankas bolševikiškų AB 
C. ir šiur tavo kraujų užkrės 
pasiutimo liga.

Lietuviško — “tautiško” na 
rodo biskupas, čystai lietuviš
kai sakant, Vabaliauskas pei
są vo organų, Bruklyno “V.”, 
paieško asablyvai dievobaimin 
gų tautiškų kunigų tautiškoms 
parapijoms tverti.

tavorščius užvajevoti visus 
49 Amerikės šteitus. Tada Mu- katalikus Turkijoj atstovavo 
nė ir Bilingsas nekentės stroš- katalikiškos Europos valsty-
nių mukų, jų člunkai bus iš- bės. Tokiu budu dar ir šiandie
imti; jie paliks Amerikės kara visose ^ventose vietose vyru
liais ir visiems bus bolševi- *r P^rmenybę turi ne kata- 
kiškas pakajus.

Subėgę italai, žydai ir lietu
viai tavoršciai kuone suklau-plėstinoje yra lygi ateivių pa- 
pę griaudžias ašaras liejo, du- dėčiai. Visi Rytų katalikai y- 
savo ir strošnias apieras dėjo. la nusistatę turėti vien savo. 
Suskaičius pasirodė net 3 dol. tautų vyskupus ir kunigus, 
su centais, kurių neužteko nei taip pat nuosavas liturgijas, 
visų dešimties bolševikiškų ei- t‘i liturgijos tenai katalikams

lijos, Nsambya misijos, Kam- 
pala.

Ugandą palietė baisi žiogų 
rykštė. Jų misija ir vienuolija 
neapsakomai daug nukentėjo. 
Pirm poros mėnesių visas apy
linkes užpuolė kirmėlaitės.

beliko jokio žaliumyno, nei vargšai gyventojai sau pagel-
'j žolės šaknelių. Visa augmeni- jbos laukia ne iš kur kitur, tik 

iš misionierių. Pramatomas ba 
das, kada issibaigs maisto iš
teklius.

ja išnaikinama. Visose apylin
kėse dėl galybės žiogų buvo 
trukdomas susisiekimas gele
žinkeliu ir automobiliais.

Žiogai patekę į namų vidų, 
Nuėdė jos visų daržovių, ypač I sunaikina kilimus, langų už 
gi bulvių, lapus.
kurios išlaiko

ti pas autorių, “Draugo” kny
gyne, arba per “Draugo” age 
ntus.

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.

Cbicago, Ilk
KELIONĖ PO EUROPĄ.
Šimtai lietuvių šiemet vyks 

is. Vienuolės.[laidas ir visokius audinius, aplankyti Lietuvą. Keliautojai i 
vaikelių prie-:Gyventojai žiogus kovoja laz- visu keliu pamatys nematytų 

glaudų ir teikia pagelbos raup . domis ir kitokiomis priemonė- dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
suociams atskiriose ligoninėse, Imis. Bet tokia kova yra lygi Į Tas viskas yra labai indomu 
nebežinojo kas joms pradėti kai kovoti jūros bangas. ’įr malonu.
toje nelaimėje. Kada kilę he- j šiandie visos apylinkės iš 
tūs išnaikino kirmėlaitės ir, naikintos. Nebuvo galima šį- 
imtasi išnaujo lauko darbo. i tų apdrausti nuo tos baisios 
staiga ant visų apylinkių už-! rykštės.
telėjo galybės žiogų. Kur zio-1 V ienuolės nebežino, kokio |ir Įspūdžiai.” Knyga papuo- 
gų spiečiai praslinko, ten ne- rytojaus sulauks, kada visi šta paveikslais. Jų galima gau-

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas. Jo knyga 
vadinasi “Kelionė po Europą

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje. Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlte Išvalys «isl- 
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus. neprt- 
leis ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

likai, bet stačiatikiai.
T i
Lotynų katalikų padėtis Pa ■

Puikus laisvoms galvoms Igonų ir cigonukų vakarienės yra svarbiausias dalykas, kaip 
šansas. Ypač tiems, kurie yrah-okundai apmokėti. mufys svarbiausia yra lotynų
išėję tokius mokslus, kad šiais------------
čėsais nėra spasabo iš probi- Su tuo ir baigiu. Visus vin- i 
šaunų receptų biznis daryti. šavoju ir prašau tėmyti, kada 

Bijotis nėra ko: laisvamany- mano radio vėl lagadniai kam 
bės papis Šliupas paseno, nei nors taip sakant brūkštels 
vieno nepakars varpnyčioj. O'prieš plaukus.

liturgija.

MISIONIERIŲ VARGAI.

Įvairūs Straipsniai.
KRIKŠČIONYS ŠVENTOJE 

ŽEMĖJE.

Palestinoje ir Sirijoje, ku
ri osdvi turėtų būt skaitomos 
kaipo viena šalis, gyvena pen
kios skirtingos krikščionių- 
dalys. Jos visos evoliucijos ke
liu yra iškilusios iš mūsų Vieš 
paties įkurtos bažnyčios Šven
toje žemėje. Trys tų krikščio
nių dalys yra katalikai, gi dvi 
— nekatalikai.

Krikščionybės pradžioje' 
krikščionių centras buvo Jeru
zalė. Greitai jo vietų užAnė 
Antiochija. Tik 451 metais Je-

Kada duodi aukų' misijų rei
kalams, tuo būdu ne vien ap- 

' turi dvasiškų malonių, bet pri 
sidedi prie vargų mažinimo 
misionieriams svetimose šaly
se.

; Misionierių gi vargai tikrai
Katalikų Bažnyčios vienybėm dideli. Išteklingas gyvenimas

Šiandie Sirijoj krikščioni/^™ nežinomas- Kiekvienai
katalikus sudaro melkitai (jie n,a,sto dalimi ’ie turi dalintis i
paprastai neteisingai yra va- 8U ,ais ™r«Sais< “"T*
dinarai “graikais katali. fke‘bia WeT°

Antai Dieviškojo žodžio ku-

rjizalei gražintas tas centras, j ronitų ir sirijonų yra apie 360,' 
įkūrus ten mažų atskiriu pat-į(XX). Jie turi kas sau nuosavus 
riarkatų. Tai atliko Chalcedo- patriarkus su Antiochijos pa
nų santaryba (vyskupų šuva- triarkų titulais. Tarp jų ma- 
žiavimas). Po to įvykio nema- Ižas skaičius yra įsimaišusių

“graikais
kais”), maronitai ir sirijonai. .
Nekatalikus sudaro: stačiati- nlgams’ Techny' lai5kUj
kiai ir jokobitai. ' pranešta iS ū«anda’ BritlJ Tal'‘

domos rytinės Afrikos. Rašo 
Melkitai, maronitai ir siri- pranciškonė vienuolė Motina

jonai turi nuosavas hierarchi- M. Kevin iš Šv. Teresės vienuo 
jas, nuo savas liturgijas ir nuo 
savus bažnytinius įstatymus 
(kanonus). Stačiatikiai turi 
melkitų liturgijų, gi jakobitai 
— sirijonų.

Pačioj Sirijoj melkitų, ma-

I

I

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muacular rheu- 
matic acheą&paine,apply Mua- 
terole, the "counter-irritant”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

t PROBAK BLADĖ)

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

in Kraft Cheese.

žas krikščionių skaičius pašli
jo monofizitų kreivatikybėn. 
Nuo to laiko pradėjo gyvuoti 
jau dvi krikščionij dalys: kata 
fikai ir kreivatikiai (šie pas
tarieji jakobitai, kurių vado
vu buvo Jokūbas el-Baradai).

I’enktųjam ir šeštųjam šimt 
mečiais iškilo nauja krikščio
nių dalis, tai taip vadinamieji 
maronitai. Maronitai 1182 me
tais išnaujo susivienijo su Ka
talikų Bažnyčia.

1053 metais visi Rytų krik
ščionys sudarė schizmų ir tuo 
būdu atsimetė nuo Katalikų 
Bažnyčios. Tik pradėjus 17 
šimtmečiu jie dalimis ėmė 

gryžti katalikybėn, ty. Romos

armėnų, dar mažiau lotynų ka
talikų.

Pačioj Palestinoj padėtis vi
sai kitokia. Palestinų apgyve
na apie 660,000 magometonų,1 
apie 150,000 žydų ir tik apie 
88,000 įvairių rūšių krikščio
nių, iš kurių apie 40,000 kata
likų. Šiuos katalikus didžiumo 
je sudaro lotynų katalikai.' 
Nyki mažuma yra melkitų, ! 
maronitų, sirijonų ir armėnų. 
Šie visi pastarieji neturi savo 
vyskupų ir priguli patriarka- 
lių vikarų valdžiai. Lotynų ka 
talikų priešaky yra Jeruzalės 
arkivyskupas, kurs turi gar
bės patriarko titulų, kadangi 
tikrasis lotynų katalikų pat-

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

C1TICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

'CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

Hltt and Runri — Better Add Another Thousand to the “Policy Before SecinĮ This Guy? BY HITT
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SVETIMŠALIAI AMERIKOS REVOLIUCIJOS VADAI. jeigu amerikiečiai būtų pra-itiuį testamentų, kuomet išvy-

Kongreso Aktas Įsteigė “U-mas draudė nešjoti ginklus, 
nited States George \Vashin- Tos grupės nedalyvavo kovo

se, bet pilnai prisidėjo prie A- 
merikos nepriklausomybės, 
duodant aukų ir prižiūrint su
žeistus kareivius.

Prancūzų {vadai.

Francija teikė pagalbos ko
lonijoms armija ir laivynu. 
Yorktowne, AVlashingtone ar
mija susidėjo iš 9,000 ameri
kiečių kareivių ir 7,800 fran
cuzų kareivių po Count de

gton Bieentennial Connnis- 
sion.” Šio komiteto svarbiau
sia užduotis yra tinkamai po 
visų šalį daryti pienus pami
nėjimui Jurgio Wasliingtono 
200 gimimo sukaktuvių, ku
rios išpuola 1932 m. Komitetas 
pradėjo tyrinėti Revoliucijos 
dienų įvykius, kad visiems per 
stačius "VVasliingtono darbus.

Komiteto nariai nustebo, 
kuomet pamatė^ kiek daug
svetimtaučiai tomis dienomis Rochambeau. Prancūzų Jaivy- 
prisidėjo prie šalies apsaugo-lnas l)0 komanda Count de

lošę karų.
Žydai vadai.

Laike Revoliucijos Ameri
kos kolonijose buvo mažai 
žydų, bet ir jie pasižymėjo. 
Kontinentines armijos karei-

ko iš Amerikos. Jis pavedė
meniškomis sunkenybėmis ’ ’, 
tad dabar ta priežastis atsar-

jjeffersonui parduoti turtų giau vartojama.
J. A. Valstybėse, ir tuos pi- Gegužės 13 dienų, Darbo Se- 
nigus paskirti plikimui ir ikretorius, Wįlliain N. Doak, 

'kalbėdamas geležinkelių darbipaliuosavimui vergų
Kazimieras Pulaski buvo su

liūs garsaus Count Josepli 
vių ir ofieierių sųrašuose ma- j Pulaski Kuomet jo tėvas mi-

mus, tikėtų į mūsų įstaigas ir 
jas užlaikytų. Bet labai daug 
čionai atvyksta imigrantų, ku
riems visa tai nerūpi. Kiti at
vyko visai nelegaliai. Galiu sa 
kyti, kad apie 400,000 ateivių

ninku seime, papasakojo, atvyko nelegaliai. Ir mes ban- 
kaip valdžia stengias išvaryti dome tik tokius ateivius depor

tome žydiškų pravardžių. Ma
joras Benjamin Nones, kuris'j
atvažiavo iš Fruncijos 1777 m.

rė, jis bandė užimti jo vietų, 
is apleido savo šalį ir išvažia

jtiras.se prie Cliesapeake >Bay 
sulaikė pagelbų nuo Cormva-

žvdų kovojo Charlestoįvn, S. 
C'., po komanda kapitono Lu- 

Georgia valstijoj
du Baron von Steuben, Ame-j tik devyniolikos metų. kuomet j ^or^eea^ Sheftal suoiganiza- 
rikos revoliucinės armijos ka-:prisirašė prie Amerikos arini

jimo ir išsivystymo.

Vokiško kraujo vadai. Ilis jr „,,lavt, aBglalnB pl.io sa.

Kiekvienas Amerikos štu-jVO vedėjo prieiti, 
dentas yra susipažinęs su var-į Mnrųuis de Lafayette, buvo! ^,in^on’

vo Amerikon birželio mėli., 
prisidėti kaipo paprastu ka-'1777 m su kįtu lenku> pulkį 
reiviu, buvo pavadintas žy- nįnku Katkausku. Jis turėjo 
dų tautos Lafayette . Jis tai- su savj,u jaį^^ Wasliingtonui 
navo generolo Lafayette ii ge- nuo Franklino. Jis buvo piv- 
nerolo Waslnngtono štabuose. Is kavalerijos vadaa Ameri. 
Trys žydai nešė Baronų de ko> y-liau suorganizavo 
Kalb, kuomet jis krito kovoj. Lpula,ki legion4” tam tikslui

ateivius, kurie čionai nelega
liai atvyko arba kurie dėl kitų 
priežasčių yra deportuojami. 
Tarp kitko,jis sakė: — “Mū
sų valdžia teikia visiems iš 
svetimų šalių žmonėms viso
kių progų ir tokių įstatymais 
apsaugų, kokių teikia savo pi
liečiams. Ir tik nuo jų prašo, 
kad jie užlaikytų musų įstaty-

tuoti. Per dešimts metų val
džia išdeportavo 92,157 atei
vius, kuomet net 95,147, kurie 
buvo paskirti deportavimui, 
patys liuosnoriai išvažiavo. 
Nuolat prižiūrėsiu, kad šios 
šalies imigracijos įstatymai 
būtų pilnai užlaikomi.”

F. L. I. S.

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

Pietuose, pulkas

i vo ir apginklavo vienutę ir Ii
reivių lavintoju. Benjamin jos. Neužilgo jam pavesta ka- Pos ni®Ib m- J18 paskn-
Franklinas jį prikalbino prisi-1 reivių pulkas. Jis gynė Virgi-
dėti prie Amerikos kovų. 
Franklinas tomis dienomis at
stovavo kolonijas Paryžiuje. 
Von Steuben rado, kuomet at
vyko į šių šalį, pulkus liuos- 
norių kareivių, nemokintų, ne
apginkluotų ir visai netinka
mų stoti kovon su gerai išla
vinta Anglijos armija.

Von Steuben tuojau pradė
jo sunkų darbų — organizuo
ti kareivius. Jani pilnai pasi
sekė. Iki šiai dienai Amerika 
vertina tų jo pagelbų.

Vokietija davė ir kitų ko
voms generolų, revoliucijos pul 
kams vadų baronų John de 
Kalb. Jis atvyko su Lafayettu 
1774 m. atsiveždamas milita- 
riško patyrimo, kuris buvo ne
apsakomos vertės VVasliingto- 
no armijai.

Labai daug vokiečių buvo 
pačioje Amerikos armijoj. Be 
to, keli specialiai vokiški ba
talionai po vokiečių vadų ko
manda. “Vokiškas elementas”

nijų ir žymiai prisidėjo prie 
Yorktown kovos.

Kuomet Francuzų Bastilija 
puolė, Lafayette, kuris irgi bu 
vo sugrįžęs Francijon, dalyva
vo Francijos revoliucijoj iri 
pasiuntė VVasliingtonui raktų 
Bastalijos, kaipo dovanų. 

Airių vaidai.

Pirmas airis atvyko Ameri
kon 1621 m. Atvažiavo į Mas- 
sachusetts valstijų. Ir kuomet 
prasidėjo revoliucija airiai gy
veno jau Naujoj Anglijoj, Pen- 
nsylvanioj ir kitose kolonijose.

Airiai imigrantai iš Ulster 
buvo pirmieji “kovoti netik 
Amerikos, bet ir jų priešų An
gliju”. Savannali kovoje 1779 
m. airių pulkai tarnavo po 
komanda savo tautiečio Count 
Diliom Ketvirta dalis Konti
nentines armijos ofieierių bu
vo airiai arba airių kilmės. Iš 
keturių pirmųjų VVasliingtono 
paskirtų generolų, net du,

tas Commissary General of 
Colonial Troops iš Georgia. 
Kuomet britai paėmė Savan- 
nali, Sheftal buvo suimtas ir 
pasodintas laive. Karui užsi
baigus, jam paskirta dalis že
mės.

Tarpe garsiausių žydų inri-

iuosnorių j išleisdamas savo $50,OGU. Sa- 
vannali kovoje legionas ataka
vo britų pulkus, kur Pulaski 
mirtingai sužeistas ir kelio
mis dienomis vėliau mirė. Tai 
buvo spalio 11 d., 1779, mirė 
sulaukęs 31 metų.

F. L. I. S.

KILANTIS DEPORTAVIMŲ 
SKAIČIUS.

Kas tik skaito dieninius lai
kraščius, gerai žino, kad Dal
im Departamentas dabartiniu 

mc liaym Salomon, imigrantas laiku veda tam tikrų kovų
' iš Lenkijos. Jis dirbo su Ro- 
bert Morris, kolonijų finansų 
vedėju, ir lošė svarbių rolę 
finansuojant revoliucijų.

Kiti vadai. tiek daug ateivių neisdepor- 
Du, kurių vardai artimai su- tuota. Per pirmus šio imigra- 

rišti su Jurgiu Washingfonu, cijos meto dešimts mėnesių, 
yra Tadas Kosciuška ir Kaži- taį yra nuo liepos iki balan- 
mieras Pulaski. Viršui minėta džio mėn., išdeportuota 14,- 
d raugi ja pažymi šiuodu vyru 585 ateivių. Tikimos, kad šiais 
kaipo lenku, bet lietuviai pri- metais skaičius išdeportuotų 
pažįsta Kosciuškų kaipo lietu- pasieks net 20,000. Iki šiam 
vį. laikui, 1930 metai, su 16,631

Kosciuška, pilnai prityręs išdeportuotų, laiko rekordų, 
inžinierius, pasižymėjo apsau-j Nelegalis Įvažiavimas, arba 
gos darbe. Jis sumanė pienų įėjimas, yra svarbiausia prie-
Saratogai ginti, ir taip apsau

buvo labai stiprus net keliose į f"!nerolas Montgomery ir Ge
nerolas Montgomery ir Gene
rolas Sullivan, buvo

kolonijose. Pennsylvanijoj tre
čia dalis gyventojų buvo vo
kiečiai. Istorija net rekorduo- 
ja ginčus Kongrese kaslink 
vartojimo vokiškos arba ang
liškos kalbos kolonijose, nes J,f ainiai taP° net J

airiai.
Jackson, Polk, Moore, Rutled- 
ge/Calhoun ir kiti airiai buvo 
garsiausi vadai Carolinos val-

buvo įvesta kad vokiška kal
ba būtų vartojama.

Daug vokiečių gyveno Val- 
ley of Virginia ir iš ten paėjo

A. V. prezidentais. Charles 
Carroll, pašauktas pasirašyti 
po Nepriklausomybės Dekla
racija. Kuomet jis rašė savo

daug liuosnoriy kareivių. Ma- vard* I>° ‘l'W»raeija, pašali- 
žanie mieste, Vi’oodstock, Vir- n,s i,llogus Jam Pas“k5: “tau
ginia, Peter Muhlenberg, pri
žeria, baigės savo pamokslų, 
sausio mėn., 1776 m., žodžiais 
“yra laikas pamokslams, ir 
laikas poteriams, bet irgi yra 
laikas karui, ir kad toks lai
kas jau atėjo”. Jis numetė ap
eigų rubus ir stovėjo prieš sa
vo parapijomis kontinento ar- Į 
mijos pulkininko uniformoje, j 
Net 400 vyrų prie jo prisidėjo.'

Philadelpliijoj, Cliristopher 
Ludwig, kepėjas, tarnavo prie 
“Powder Committee” ir vė
liau jis paskirtas visos armi
jos kepėju. Su Yorktown pa
sidavimu jis vienų dienų iške
pė net 6,000 svarų duonos 
Cornwallis armijai.

Kuomet reikėjo apsaugoti 
Jurgio VVasliingtono gyvastį, 
jam paskirta sargyba iš vo-! 
kiečių kareivių.

Kolonijose buvo labai daug, 
Seetarians, Mennonltes, Qun-; 
kers, Dunkards, Seven-Day: 
Baptists ir kitų, kurių tikėji-

nėr ko bijotis pasirašant pra 
vardę po šiuo dokumentu, neš 
yra daug Carrolls, tad nežinos 

■katras iš jų pasirašė.” kuomet 
į jis vietoj Carroll, pasirašė 
Carrollton. Tomis dienomis 
iš tikro buvo pavojus tiems, 
kurie pasirašė po deklaracija;

Knygos

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenuaiinlnklt, bet eikit p*a 

tikrą spactellstą, ne pas kok} nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugaila 
kitų daktaru negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks- 
oilngumų.

Mano Hadlo — 8copo — Haggl. 
X-Kay Koeutgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologl&kaa egzaminavi
mas kraujo aUdengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tad Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ūma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos. kraujo nar
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užstsenėjusią, jal-

Kc- ' kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėję pas 
mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

ln ėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plet. Vakarais nuo S Iki T 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 

po pist

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

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

liuotis, 256 puslapių, kaina ................................... $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Masei na, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

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

prieš ateivius, kurie nelega
liai atvyko į J. A. Valstybes.

Deportavimas tokių ateivių, 
ir kitų deportuojamų, labai 
sparčiai eina. Praeityje niekad EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

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

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

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

mų drama, kaina  ............................ ........................ 25c.
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 
'TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

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

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

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

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

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

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

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

žastis. Daugiau kaip pusė de-'į
gojo VVest I’oint, kad tas su-į portuojainų ateivių išdepor- 
iaikė anglus nuo Hudson u-Įtuoti todėl, kad nelegaliai at- 
pės. Vėliau jis tarnavo vyriau-1 vyko. Antra priežastis — 
sil inžinierium pietų armijoj,.! “gaiįnia tapti visuomeniška
laikydamas tų vietų iki karo sunkenybė’
pabaigos. V ashingtonas šutei- Praeityje, imigracijos valdi
kė jam “Colonel Engineer” ir 
vėliaus “Brigadier General” 
titulų.

ninkai mėgo visokius deporta
vimus pažymėti “visuomeniš
komis sunkenybėmis”. Bet ka

Thonias Jeffersonas buvojdangi labai daug žmonių krei 
Kosciuškos geras draugas ir pėsi į teimus, kurie pripažino, 
juom Kosciuška paliko pasku-!kad daugelis nebuvo “visuo-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WA1TCHES BROLiy RAŠTINĖJE.
62 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

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

“Draugas”
Į 2334 So. Oaklcy Avenue

$2.00

Chicago, Illinois.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington 8t. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN '
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
195 W. Adams St Rhl $117

Telephone Raadolph 8727

2151 W. 22 St 6 iki 9 v&k.
Telephone Booaevelt >0>0 

Name: 8 Iki 8 ryte Tel. Re pu b. 9808

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
XOOU 1481

Nuo 8:30 iki E vai. vak.
Local Office: 1900 S. VNION AVĖ. 

Tel. Rooaevelt 8710 
Vai., nuo S Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredaa)

A. A. ALIS
ADVOKATAS,
11 Seuth La Šalie Street 

Room 1791 Tel. Randolph 0881
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
1141 S. Halsted St. Tel. Vlctory OEM 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Suhatoe vakare

aiLLr*S UNCLE

jtiras.se


Ketvirtadienis Liepos 23,1031
■ ■ ■■■III.— I ■ ........................I II I —

DRAUGAS

1
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, IIL _ lietii-balsavimo diena. Visi 

viai eikite balsuoti.
X Balsuokite prieš suvieni

jimu parkų, prieš bonus ir 
prieš taksų kėlimų'.

Radio AŽ.
X Dr-ja Dievo Motinos So

pulingos liepos 26 d. Herkers
darže, Lyons, III., turėjo šau-i Nepaprastas bruzdėjimas.
nu Basket piknikų. Svečių at-( . . . ....‘ „ . . . Vėl kila įvainų spėliojimųBuvo ir dvasios! , ,apie numažinimų taksų nuosi lankė daug 
vadas klebonas H 
nas.

J. Vairi u-
&

• nejudinamų savasčių. Tas jau
„ , eina senai, bet dabar yra nau-X Sekmadienyje, liepos 26,. .. ...., _ , v , - jas dalykas. Yra perėjęs biliusd., Bergmąns darže bus musų .... . . . . , ,’ , . vaistuos legislaturoj kų buvoparapijos piknikas, kuriame j „ of f ” .. sumanęs “Texs Payers Coun-šv. Antano dr-ja turės lietuvis .,,, . ,, .. :eil” — suvienyti parkų tary-ko midaus. I j,, .. .... bas: iš trijų padaryti vienų.X Mūsų parapijos pikniko ** .■ • • . • , -i - 'Tame, esą, pasidarys mažiaugaspadines ir aukų rinkikes m . ... .... . .. A 2 , ... išlaidų. Tas atsilieps ant taktui! sugavusios šimtų stebėti- į.... .... . . sų. Liepos 28 d. tas parkųnų paukščių pikniko pietums. ‘ .„ , T , . i klausimas eina balsavimui.X Buck Jonės suharmom-1 .......... ... . , . , . . . .. Visi piliečiai balsuotojai daly- zavo naujos mados polkų, ku-,. _ , Ivaukite.nų pats Jonės su savo orcnes-1

iki • Prie to kai kas daro daugtra bubnuos ir soks, parapijos ; »,
iknike ^painiavos. Sako, bus uždėta

P1X*MQSU klebonas ir A.'’'300-000 bon,i Pirkimai kokių 
Valančius, Cieeros Žemaičių ; sen>l namų. Tikrenybė, to 

patrijarka, dainuos žemaičių nebus- Balsavill,as bus tik už

įvairias pamaldas. Jis nesigai
lėjo bažnyčiai sunkiai uždirb
tų pinigų. Jis norėjo matyti 
bažnyčių aprūpintų visokiais 
reikalais, pats pirmas duoda
mas aukų. Velionis buvo la
bai gražiai palaidotas katali
kiškose kapinėse. Amžinų jatn 
atsilsį.

Parapijos piknikas.

Parapijos piknikas įvyko lie 
pos 19 d., parapijos darže. 
Diena buvo graži, nors labai 
šilta. Žmonių susirinko labai 
daug. Pelno padaryta gra
žaus. Prie to pikniko daugiau
siai pasidarbavo p. Antanas 
Mockevičius, kuris daug ti- 
kietų pardavė, ir nemažai au-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kumpas Halsted. St. 

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

SO. BOSTON, MASS.
Gražus išvažiavimas ir dar šis 

tas.

Chicagos dienrašty “Drait-
ge” iš Bostono žinelių retai 
kada matosi. Tiesa, jame ne
senai matėsi dr. Vyšniausko 

kų surinko. Daug pasidarbavo i straipsnelis apie naujai susi- 
taipgi p. Jurgis BagačiunasJ tvėrusių lietuvių Profesiona- 
Klebonas ir komitetas taria lų įr Pramonininkų sųjungų. 
širdingai ačiū visiems už au- Apie šita sųjunga ir aš noriu 
kas, už pasidarbavimų ir tie- kalbėti.
ms, kurie buvo atėję į pikni- ( josįos tiksiu aš čia neminė- 
kų. Kitas piknikas įvyks rug- LįUj nes apįe tai, sakau, jau

binmų, parap. piknike.
X Mūsų vargonininkas A.

suvienijimų parkų. Tame rei
kale šaukiamas niass-niitingas

Mondeika sugrįžo iš atostogų. 1S‘ Vl,kal'*’ Sv- Antan0 Pa
sakosi gerus laikus turėjęs ir, svetainėj. Bus kalbėtojai jvai- 
daug žuvelių iš Crooked Lake/1* Beikal» aižkins P>a-
ištraukęs. Tarp žuvelių istrau ,fiai- kad ™ " aP-
kė ir “mažų” 20 svarų čere-i s“vo kišeai“8- 0 tas 
pokų.

X Ponios Juškienė ir Pet-

kišenius. 
kiekvienam aišku. 

Susirinkimų šaukia Taxs

DAKTARAI:

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery Ir Vaiky Llgy

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

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

Ofiso Ir Ilez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. Eoul. 5914

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

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

Nedėlloj susitarus

Tel. Canal <764 I Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS

piučio 23 d.
Visi prašomi prisidėti

prie ateinančio pikniko.
Koresp.

ir

DR. J, J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2103 WEST 63 STREET 
Kertė So. Wcstern Avenue

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2 359 So. Leavltt St. 
Tel. Ganai 2330

Valandos: 2:4 iio pietų ir 7-9 v. t 
Nodėlioj pagal susitarimų.

rošienė sako, su pagelba Cliar-1 Pavers Council ir vietos Lie- 
lio Petrošiaus, parveš dyvnų uvių Improvement_kUubas. 
žvėrį, kurį paaukavo ponas1
Artis, parapijos piknikui. Į 

X Liepos 20 d. Alexian'
Brothers ligoninėj mirė Juo-J ________
zapas Laurinaitis, 44 m. am- Lajl{įotuvės Vincento Balčiūno, 
žiaus. Iškilmingos laidotuvės
įvyko trečiadienyje, liepos 23 a- incentas Balčiūnas 
d., Šv. Antano bažnyčioje. ,mirė liepos 14 d., šiame niies- 

X Mūsų visos radio stotys Juozapo ligoninėje, po
reiškia likusiai moteriai irĮyunkio» operacijos palikda- 
vaikeliams giliausios užuojau- jn,as * seseri L brolį Ameri- 
tos jų liūdesio valandose. seserį Lietuvoje.

X Gerb. kuri. Juškeviniaj Įspūdingos laidotuvių apei- 
dar vis Buffalo apielinkėse gos įvyko liepos 18 d., Šv. Ka- 
tebesilsi. Įzimiero bažnyčioje. Kleboną

Pilietis.

swux ctn, iowa

KENOSHA, WIS.
Žinutės.

X Pereitų sekmadienį šv.
Onos dr-ja turėjo gražų pikni
kų Wasliingtono parke. Žmo
nių buvo pusėtinai daug. Pa
baigoj užėjo didelis vėjas ir 
lietus. Draugija tikisi turėti 
šiek tiek pelno.

X Šv. Onos dienų Ručine 
bus “Lietuvių Diena”. Orga
nizuoja S. L. R. K. Anier. Wis- 
consino apskritys. Iškilmės 
bus Midway Parke, 6 mailės į
šiaurę nuo Racine. Ten šuva- nuotaika, o lietuviai vis rinko- 
žiuos visų AVisconsine esančių !si ir rinkosi, 
parapijų chorai. Visa iškilmių • Tik ne barzdočiai ir ne rai-

ankščiau “Drauge” buvo ra
šyta. Čia paminėsiu tik gra
žy jos pasirodymų liepos 12 
•d. išvažiavime.I
( Oras tų dienų buvo gražus.
IGamta kiekvienų į save vilįo-.i
i jo. Rodos ji kvietė nors valan-i 
tlžiukei palikti surukusius- mie' 
sto runius ir dulkes, ir išva
žiuoti į laukus, pasigėrėti 
gamtos grože, pakvėpuoti ty
ru oru.

Ir į šitų išvažiavimų važiavo 
kas gyvas. Pirmiausia nutrau
kė busas su skaitlingu Lietu
vių Piliečių benu. Paskui jį 
mašina po mašinos rinkosi 

' publika.
Iš dvidešimt penkių pučia

mų krūtinių — aidėjo muzikos 
akordai. Onas pildėsi iškilnių

GYDYTOJAS. CHIRURGAS 
IR GB8TETRIKAS

Gydo stalgius Ir chroniškas tlgas 
Tyrų, matovų tr vaikų

• DARO OPERACIJAS
Ligonius pritina kasdieną aro 

platų Iki P vai. vakare. 
Nedėliomis Ir aereuomls tik 

likai no susi tams 
Oflaaa Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prcspect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kcdzie
Rez. 6622 So. Whlpple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kct.

Phono Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGŽAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. WOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

A. L DAVIŪ0N1S, M. D,

S

programa bus po pietų.
X Šv. Petro parapija sulau

kė naujo parapijono. Sekma
dienyje apkrikštytas Viktoro 
ir Onos Mockų berniukas. Jis 
gavo dvigubų vardų: Viktoras'

t i lietuviai rinkosi į miško 
aikštę alaus — midaus gerti. 
Tai ne sendVės lietuvių puo
ta. Čia rinkosi gražiai pasi
puošę lietuiai ir lietuvės.

4916 SO. MICHIGAN AVENUE-s 
,T«1. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki II valandai- ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Važiavo jie gražiomis mašino
mis; čia pūtė nes ragų, bet va
rinį instrumentų ir gėrė ne sal

(Tųsa 6-ųjam pusi )

- 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 

Nedėlioinis pagal sutarti

Ofiso Tel. Vlctory (898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A, ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. IIALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki S po pietų, 7 iki i vak.

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Cliirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2984 Washington 
10-18. 2-4, 7-9 12-2, 4-4, Blvd.
Tel. Cicero 6«2 Tel. Kedzle 2460-2481

DR. S. A. DOWIAT
GTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 We«t 12 PI, 
Tel. Ctcreo 2888

Nedėilomla
Susitartu

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 
Virginia 0036

DR. S. BtEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

X Ponas Longinas ir Ona kum Jurgis Česna atlaikė švj 
Švėgždai susilaukė gražaus ir Mišias, asistuojant dviem ku-
svelko sūnelio. Liepos 19 d. nigam iš katedros: kum J.itojas linkėjo jam laimės ir 
krikštijo vardu Robertas Ja-|Berger, kuris buvo diakonu,!geros sveikatos.

-Pranciškus. Susirinkę gimines 
ir dabartinis klebono pavaduo

GRABORIAI:

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. 1L4LSTED STREET.

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofisas 2201 West 22nd 8treet 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 \ Cor. 8o. Leavltt St. Tel. Canal 6228 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
plet. L'tarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimu.

mes. Sveikiname mūsų senų jF kun. J. Fitzpatriek. subdia- 
biznierių. jkonu. Klebonas pasakė pa-

X Mūsų klebonų aplankė mokslų. Daugybė žmonių daly- 
kun. James Predrick, St. Cliar varo laidotuvėse.
les, įstaigos kapelionas. Velionis buvo geras parapi-

X Cieeros Onos šauniai dar Jonas ir pavyzdingas katali- 
buojasi parap. piknikui. j kas. Jiy mylėjo bažnyčių, jų

X Mūsų geri ir darbštūs! Jankė šv. Mišių aukoje ir per
vyrai: J. Šileikis, Vaitkus ir _________________________
Matekaitis dabar gražiną par.
mokyklos vidų — pentuoja.

Klebonas dėkingas yra ypač j 
minėtiems vyrams už gražų ir 
uolų darbų. '

X Ponas Bičkauskas sako, i 
kad ir į ši parap. piknikų at
gabens bačkų trunko.

X Pranas Zajauskas, senas 
mūsų biznierius, vėl Havanos 
cigarų parap. piknikui užfun- 
dijo. klebonas dėkoja,

X Mūsų <kji bštūs Bulvariš- 
kiai Patronini, Ratiliai, Mar
tin, Baltadnoniai, Dovidoniai,
Šukiai, Krasauskai, Naniškia’ų'l 
Andersonai, Kvederai, Olišaus 
kai ir kiti smarkiai ruošiasi 
prie parap. pikniko liepos 26 | 
d.

X Nedėlioję, liepos 26 d., i Į 
parap. piknike bus visi Cice- ' j 
ros politikieriai. Jie kalbės, l'J 
aiškins apie viskų.

X Liepos 28 d. Ciceroje bus

X Liepos 25 d. šv. Onos dr- 
jos narės eis išpažinties 7 vai. 
vak. o rytojaus dienų per šv. 
Onų eis visos “in corpore” 
prie Šv. Komunijos.

J. F. RADIIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus I

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1A- 
dlrbyatės.

OFISAS
668 West 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsl&anktl, o mane 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl. 
Tel. Cicero 8927

DENTISTAI
Phono Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 8treet

Rezidencija: 6628 So. itlchmond Avė. 
Tel Republic 7868

Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak. 
Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6(59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

1

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South. Hermitage Avenue 

Fwi Telefonai: ^ABDS 1741 ir VU&

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
UKTUTIS GRABOKIUB

o f t » » r'

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Hl.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Serodoj pagal sutartį

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Kctvergaia vakare

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė groži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel Roosevelt 7612

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECiJ AUSTAS

Ir Vyrų Ligų 
•12 nuo 2—4 tH 1

Telc. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

Džiovų, Moterų 
Vai.: ryto nuo 10

pietų: 1—8:3<» vakare 
N<ul< lioiiiiM lo iki 12

Telef. Midvvay 2880 ‘

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR IAJDOTUVIŲ

VEDAI AS

1650 VVest 461h S t

L11H1IVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 IV. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

Rampas 4»th tr Pavilne Rta. 
Tel. Boulevard 5298 - 1418

■ullodirae 
prie manės,

nagu kitur 
dykai

valandoje kreipkitės 
patarnausiu almpatlA-
l. gerai Ir pldaa

Koplyčia dėl termeaų

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST 11 lt h STREET
Kampas Wahash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gezas, X-Ray, ete.

vi

DR. MAURIGE KARN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 320 0

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 Iki 12 dienų

i



Ketvirtadienis liepos 23, 19316 DRAUGAS

PIKNIKAS
RENGIA

ŠV. JURGIO PAR.

NEDĖLIOJĘ,

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

Pradžia 1 vai. po pietų. Įžanga 50c.

Visus savo brolius ir seseris parapijonus ir parapijones Šir
dingai kviečiame j šį piknikų. Kviečiame kaimynus ir visus Šv. 
Jurgio parapijos prietelius ir rėmėjus. Būsite viešingai priimti. 
Turėsime užkandžių, gėrimų, gerų muzikę, linksmus šokius jau
nimui. Taigi iki malonaus pasimatymo LIEPOS 26 DIENĄ 
VYTAUTO DARŽE.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

C H I C A G O J E
RADIO PATOGUMAS. nys jau pradeda įsisiūbuoti

------------ prie ruošimosi didelėms iškil-
Kuomet praeito antradienio mėms, kurios bus rugsėjo 20 

vakare, tuoj po vakarienės lie- d. Tų dienų bus bankietas Si
tus lijo, kaip iš viedro, todėl, dabriniam parap. jubilėjui 
nebuvo patogu nei išvažiuoti, paminėti. Dabar kiekvienų 
nei į teatrų nueiti. Bet atsisė-, draugija deda pastangų, kad 
dus prie radio galėjai labai | sudarius po 100 dol. dovami 
linksniai ir patogiai tų laikų Į per bankietų su pasveikinimu 
praleisti. Nes kas antradienio
vakarų yra duodami labai

parapijai Įteikti.

X Jubilėjinis bankietas į- 
gražūs ir žingeidus lietuvių^ rugs5jo 2(> d Meldažio
radio programai. Praeito an-(.sfl]aje> Ruošiama nepaprasta 
tradienio programas, gal būt, 
buvo ypatingai parengtas, nes 
jis turėjo daugiausiai klausy
tojų, kuomet dėl blogo oro 
žmonės buvo pasilikę namuo-

programa.

LIETUVIŲ VALANDA.

Pereitam sekmadieny, liepos!
19 d. buvo ir geras radio pro- j 
gramas iš stoties WCFL, kuri',is susiind‘omavo
davė Jos. F. Budriko krautu noro matyti jos paveikslų. Tai

pgi viršuje yra jos paveikslas, 
Buvo pranešta, kad už dvie-j imtas dienoje, kurioje ji mi- 

jų savaičių, t- y. rugpiueio 2 (nėjo savo 70-tas gimimo su- 
d. yra rengiamas radio daini- kaktuves.
ninku piknikas Birutės darže, P-nia Serunienė savo pasa- 

Justice Parke. Žaibas. kojimų baigė šitaip:
“Per ilgų savo gyvenimų 

daug mačiau, daug patyriau, 
daug esu vargus. Ne kartų 
buvo užėjusios ir šviesesnės

ve.

PRANEŠIMAI

zababonai. Ta ir pasidavė jo 
“šviesai” ir ji pasidarė uoli 
laisvamaniška davatka. Ji sa
vo brostvos paėmė ir parišo 
šuniui po kaklu. Žmonės tų 
pamatę, davė kunigui žinių. 
Mat 'jau tųsyk buvo lietuvis 
kunigas. Eiriošienė pasigyrė, 
kad jos darbas. Žmonės paga
vo šunį nuėmė brostvas, nune
šė kunigui ir pasakė, kad ji 
prisipažinus taip padarius. 
Sekantį sekmadieni kunigas 
pasakė graudų pamokslą. Pats 
verkė ir visi žmonės verkė. 
Sakė, kad girdi jei jau tu at
sižadėjai tikėjimo ir vilko 
kailį užsivilkai, tai kam taip-Magdelena Serunienė.

Kurios pasakojimais dauge-l išniekinti tų', kų tu pati nese- 
ir pareiškė

se. -
Kas nemyli K. Sabonio dai

nų? Kas nesigerėja panelės A.
Ančiutės švelnu ir išlavintu 
balsu? Taipgi S. Saboniutės 
gražiu piano skambinimu? Jie 
visi yra pilni artistai. Jie ir
gi žino, kų labiausiai klausy
tojai myli girdėti, todėl ir su
dainavo daug gražių dainelių.
O dėl paįvairinimo programo 
buvo pavartota keletas plokš
telių, kas davė klausytojams ________
progos girdėti Brooklyno lie-1 A. L. R. K. Moterų Sų-gos 
tuvių chorų dainuojant dainų Chicagos Apskr. laikys mėne- 
“Ant tėvelio dvaro”, taipgi sinį sus-mų liepos 24 d., penk- 
sugrota skirtingų orkestrų gra tadienio vakare, Aušros Vartų
žus muzikos šmoteliai. Buvo par. svetainėje. Susirinkimas į liai~ Dievas man padėj0. Ma. 
žingeidžios kalbos, nurodymai, iškelta savaitę ankščiau iš !{iau simtu8 ]aunų ;r senl) atsi. 
kur kas yra geriau pirkti. Taip priežasties Moterų Sujungęs' metant nu0 DievOi maJsiaa ne. 
kad, visas programas davė seimo. Prašome visų kuopų pritinkamai pasielgiančių ku-
daug pasigerėjimo klausyto- dalyvauti, 
jams. Rods, jei neturėtum ra- ■ 
dio namuose, tai prarastum! 
daug malonumo žmogaus gy
venime.

Valdyba.

SO. BOSTON, MASS.

nai už šventų laikei ir kas y- 
ra šventa tūkstančiams tavo 
viengenčių; reikėjo tas brost
vas man pavesti, o aš bue pa
siuntęs tam kunigui, iš kurio 
esi jas gavus. Už atsitolinimų 
nuo Dievo, už sulaužymų ap 
žadu, už šventų daiktų panie
kinimų užsitrauksi Dievo ryk
štę. Ir kų? Išsipildė kunigo 
žodžiai. Už metų laiko ji susi
laukė mažo. Turėjo akušerkų

dienelės. Bet ar tai laimėje ar lenkę Drupečkowų. Jos tas 
nelaimėje aš vis buvau su Die- mažas buvo nežmoniškas, o 
vu, su jo mokslo šviesa, ne- toks, kaip monkiukas. Kaip 
vengiau eiti Jo įsakymų ke- ten toliau dėjosi, nežinia, tik 

tas vaikas negyvenęs. Tųsyk 
pats tėvas padaręs dėžę indė- 
jęs jin vaiko lovonėlį ir užka
sęs miške. Susilaukė antro 
vaiko, bet buvo toks, kaip pir
mas. Katalikai jos nėjo lanky
ti, bijojo. Tik netrukus po to 
vienų rytų atbėgęs pas katali
kę kaiminkų Eirijošius ir sa
kus, kad jo moteris esanti silp
na. Ta kaiminka, baimę pame 
tus, bėgo pas ligonį. Pradaro 
duris, o ant kėdės čia pat pa
ramstyta sėdi negyva moteris.

nigų, mačiau kunigų grubijo- 
niškai elgiantis bažnyčioj, bet 

i visi tie apsireiškimai ne tik 
| negesino mano širdyje tikėji
mo liepsnelės, bet da-gi jų sti-(Tųsa nuo 5-to pusi).

Todėl, šis Peoples Furniture dų midų, bet įvairių išdirbys- prino. Tie papiktinantieji dar- 
Kompanijos sumanymas — čių bealkogolinį skystimų. bai mane skatino dar labiau 
leisti tuos graižius programus Taip dvidešimto am- laikytis Kristaus nušviestojo
yra labai girtinas ir didžiai
klausytojų įvertinamas.

žiaus lietuviai skiriamės nuo ^a^°- B® to a8 esu ne kartų 
' savo bočių. Bet širdy mes lie- buvus liudininkė to, kaip su-

WEST SIDE ŽINIOS.

SAKOMA, SUSITAIKINTA 
VOKIETIJOS KLAUSIMU

Iš Chicagos policijos depa
rtamento pašalinta 4 policmo- 
nai daugiau.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

$4.50 už vežimą.
Yards 5055

Glft & Card Sapa. $400 cash. pir
kėjui gelbėslm 1 sav. 7854 Jeffery
Avė.

Mickevičiaus gatvėje Nr. 7 
už Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo pradėta statyti Vytau- 

PARYŽIUS, liepos 23. — to Didžiojo universiteto Ana- 
Iš Londono praneša, jog val-'tomijos institutas. “R.”
stybių konferencijoje susitai- ___________ ________
kinta ir sutarta gelbėti Vokie-:
tijų einant prezidento Hoove- j 
rio planu.

Sutarta, kuoveikiau patiekti 
reikalingus kreditus Vokieti
jos valstybės bankai.

Bet is tOs paclOS konferen- Drabužių Storai (2) parduosim
cijos kol-kas nieko negirdima ylen* ’V abu- *12 ®00- Vž A5'°0°r>ZmJ ° ko. Cash ar iSm. Rašyk Morse Dept.
apie politines Francijai gara- store. Morenci, Mich.

ntijas. Prancūzų spauda nepa- Del bekernė Ir Luncheonette. $2,- 
, , . . y . , „ •• 500, Jjnkėtl $1,250. Likusi pagal IS-
lankiai rašo apie konferencijų. galę. Įrengimu už $5.000. st. su..

gyv. kamb. 5447 N. Clark St.

R. ANDRELIUNAS

4
\

(Marąuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

% /

Meat Market, senai Įsteigtas biznis. 
Pigiai tuoj perkant, 4948 Chlcago Av.

Minkštų gėrimų Parlorlus su vie
ta Sokiajns — Gyv. kamb. prie Cer- 
mak Pk. 7731 Ogden avė.. Lyons, 
111.

5 kamb. rakandai, pigiai, gali 
renduoti bung. 922 No. Rldgemond 
St.

Rankinė skalbykla. gera 
porai su mažu kapitalu. 5623 
wood Avė.

proga
Glen-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo, fiau- 
klt

GREF.N VALLEY 
PRODCOT8 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevarč 1389

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.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlatance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
+ • • • *i_ • , siniekindavo tie. kurie nueina Eirijošius juokėsi ir džiaugėsi, ituviai ir susibūrę į krūvų sma- n.unc nueina j «* . ' a lirAlllCVlP O Oftll

gyvenimo šuntakiais. Štai vie- kad “sufulinęs” moterį. Na- /Į|_tSAUul\Au W U U Ngiai jaučiamės.
nas iš tokių.

X Agnietė Kulikauskienė,1 Šitam išvažiavime mes ypač ( “Dar mums esant Mt. Car- 
po dviejų sunkių operacijų, Sera* jautėmės, kad savo tar- Inejy buvo ten koks tai Petras 
kurias padarė Dr. Obraitis jau Pe niatėme daug lietuvių pa- Krijošius. Jisai gerai mokėda- 
grįžo iš ligoninės namo. • siekusių mokslų, bet neišsiža- v0 pagnekėti, gerai kalbėjo an-

X Izabelė Pilypavičiutė po dėjusių savo bočių, tėvų kai- giįgkaį. Sako, kad jis buvęs at- 
apendiko operacijos taip pat',b08- vykęs iš Anglijos, kur jis bu-
jau sveiksta. j perdaug imtų vietos, todėl v§8 saloveisių pryčierius. Čia

X Barborai Januševičienei ;a§ vardų čia neminėsiu. Pa- ji8 ėjo išvien su šliuptamiais.
sunkiai sergant pasireiškė ^džiaugsiu ypač tuomi, kad i Tolimesnę jo istorijų pasako-
vandeninė liga. jčia dalyvavo ir aktingai vei- Ju ne iš sav0 žinojimo, bet iš

X Aušros Vartų bažnyčioje kg daug čia gimusio ir mok-lto, kų tėvas mums rašė ir ve 
šv. Onos Novenos pamaldos 
šeštadienio vakare prieš šv. O- 
nos šventę baigsis šv. Tėvo pa
laiminimu, kurį dalyviams su-

bašninkė baisiai grabe išrodė, 
o plaukai buvo kaip šeriai. 
Jos laidotuvėse buvęs ir Dem 
bskis ir jis kapinėse pasibučia 
vęs su Eirijošium. Tai mat 
prie ko prieina tie, kurie šun
takiais pradeda eiti”.

PLATINKITE “DRAUGĄ >•

sius baigusio jaunimo — stu-,l*au sakė atvykęs iš Mt. Car- 
,mel į Cbicago. O buvę taip? 
Iš Lietuvos atvyko mergina— 

_ . . tretininkė. Nešiojo škaplierius,
teiks kun. Misijonierius. Šv. Į^ro^ ir<PranL sąjungai, kuri (juosteję įr ya taį minėtas 
Onos dienoje iškilmingoji šv. P®*.tokį trumpų laikų 3au, Eirijošius užsimanė jų vesti. 
Onos vativa bus ryto 7:30 vai. užinteresuoti jaunimų ir Jr prisikalbino paskui, žino-

dentijos.

Kreditas už tai tenka Liet.)

X Marijonas misijonierius 
kun. Vyšniauskas atvyko pa
gyventi West Siden.

X Aušros Vartų parapijo-

įtraukti jį į lietuviškai visuo
meniškų veikimų.

Vyrai, garbė jums už tai!
Ten buvęs.

ma, rūpinosi jų kuogreičiau- 
sia “apšviesti”. Ėmė tyčiotis 
iš jos brostvų, girdi, tai tam
sumų išmislas, tai tik monai,

j Parsiduoda trokas su 3 metų vežl- 
i mo kontraktu. 1132 W. Harrison St.

i Saldainių, ice-cream, cigarai, ci
garetei. laikraščiai prie Be>rwyn. Ci
cero ir Oak Park. Pigiai 6200 Roo- 
sevelt Rd. Oak Park, 111.

Groc. Ir Del. Įkurta 20 m. nėr kom- 
peticljos .reik tuoj parduot. 1701 
Nelson St,

Parsiduoda bučernė, geroj
vietoj, lietuvių ir lenkų apgy- ?ra*?o«iMt^Snytl !r pfLn.atytl "T . . . . * Jus 1931 NASH automobilius su vė-
ventoj apylinkėj. Biznis išdirb nauaios mados automatiškais jtai- 

. . — . symals. sport Royal tekiniais Ir kitas per keturis metus. Kaina tais ištobulinimais, kokius tiktai

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu Į dvi savaites, tele
gramų Į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
) Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai

Pigi- 1814 West 47 Street

REAL ESTATE

‘PltihlEWlČZ<£>^-

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

qūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ

NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 3033

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias ChicagoJ, pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 

j 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

IM. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

' 8tatau Įvairiausius namus prieinama 
I kaina
į 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republlc 6396

903

REAL ESTATE 
Paskolos Ir Apdrauda
WEST 33 STREET

D. GRICIUS
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes pėrmufuojame pianus,

forničlUS ir kitokius dalykus. Į bun»- ’500 greitam panL $2$$ Black- 
* «tone Avė. Kreiptis vak. ar ned.

Musų patarnavimas yra grei
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Pigiai 6 kamb. plytų bung*. arti

OENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
bažnyčių, mokyklų, gera transp. Kainos prlelnamlauslos.
Kreiptis 5117 Mllwaukee avė.

Eųulty naujame 5 kamb. plytų
2452 WEST 69th STREET

...................................................................... i......... mini....... .
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

Pigiai — rez. mod. su Jelgom, 6 ir 8 
kamb., 2 'maud. gar. Celotex lnsule- 
ctja. $8,200. Sav. lžvažluoja 6S27 No. 
Oak Pk. avė. Newcastle 2531.

Pigiai parduosiu 6 metų 2 flatų 
namą, 2 karų gar., 953 N. Central 
avė. Agentų nerelk.

Pulkus 7 kamb. plytų namas, ą- 
žuolo trlmas, furn., franc. langiny- 
člos, sodas, uolų daržas, paukžtlny- 
čla, krūmai. Parduosiu eųulty Ir 
kontraktą. $2,000, likusi po $60 mėn. 
$6,592 — 2111 No. 75 Ct. Elmwood 
Park.

Iftvažlavau — pigiai Oak Parke 
$ kamb. bung. k. r. aliejaus Kilimą. 
Bot 413 Pontlac. III.

Geras mod. namas, kainavo $6,600 
už $4,600, geros lilygos. 1745 W. 
69 st. 6 kaknb. cemento pamatai, ą- 
žuolo grindys ir trlmas, furn., stikli
niai užp. porčlal. 2 karų gar. 8av. 
vietoj Rep. 4806.

6 kamb. bung., saulės parlorlua 
furn i. gersim stovy. 3 30 p. lotai, 
vaismedžiai. Pigiai. 1124 W. 194 
PL

Pbone Vlrglnla 2064

JŪSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

9apos Telef. 
Hemlock 2967

Namų Telef. 
Republlc 66S8

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Rav. 
Elektros relkmenos Ir flkKčle-

rlal. Įvedame elektrą Į naynus Ir 
dirbtuvės.
01M B. Halsted St. 2 Angfltl*




