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Vyskupas Siūlo Savo Gyvybę Ui Persekiojamus
CILI RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

PABĖGO Į ARGENTINĄ
“Graf Zeppelin” Šiauriuose

Britanijos Ministeris Pirmininkas MacDonald 
Berlyne; Lenkija Neturi Noro Apleisti Už
grobtų Svetimų Plotu

IBANEZ PABĖGO Į 
ARGENTINĄ

ORLAIVIS ZEPELINAS 
ŠIAURIUOSE

I

SANTIAGO, Čili, liepos 28. 
— Atsistatydinęs Čili respub
likos prezidentas Ibanez su 
žmona pabėgo j Argentiną. 
Kongresas jam uždraudė ap
leisti šalį, bet jis nepaklausė.

BERLYNAS, liepos 25. — 
Dirižablis “Graf Zeppelin” 
vakar apleido Petrapilį ir pa
suko į tolimuosius šiaurius. 
Žemgalio apylinkėse išbusiąs 
kelias dienas.

SEKRETORIUS HURLEY PATIKRINA YVILSONO UŽTVANKĄ

TAIP YRA MEKSIKOJ. KUR ŽUDOMI 
KUNIGAI

I ___________ _
JALAPA, liepos 27. — Vie-iste prasidėjo juodašimtiškos 

tos vyskupas Guisar pasiuntė riaušės prieš katalikų kunigus 
Vera Cruz gubernatoriui pro- ir bažnyčias, 
testą dėl kunigų žudymo. Pa- Vienoj bažnyčioj du kunigu 
reiškia, kad kai-kurie kunigai vaikus mokino tikėjimo tiesų.

r
Atvaizduojama milžiniška Wilsono užtvanka, Florence, Ala. Karo sekretorius Hur- 

ley patikrina užtvankos padėtį. Sekretoriui draugauja Alabamos ir Tennessee valsty
bių komisijos nariai.

SANTIAGO, Čili, liepos 28 
— Atsistatydinusiam prezide 
ntui Ibanez pabėgus j Argen
tiną, tuo jaus pasitraukė pre- BERLYNAS, Vokietija, lie 
zidento pareigas einąs P. O- 28. — Kaip tik Vokietiją 
pažo. Jo vietą užėmė E. Mon- 
tero.

MacDONALD IŠKILMIN
GAI PASITIKTAS

LENKAI SAKOSI NEPA- 
DUOSIĄ UŽGROBTŲ 

PLOTŲ

CHICAGO JE ŽUVO SU PARAŠUTU

negali pasirodyti viešumon.
Vyskupas gubernatoriui siū

lo savo gyvybę, jei gubernato
rius toliaus nepersekiotų kata- 

! Ilki} ir jei nebūtų liejamas ku
nigų kraujas. Ganytojas pa
švenčia savo gyvybę už gano
muosius.

MEKSIKOJ ŽUDOMI KU
NIGAI, DEGINAMOS 

BAŽNYČIOS

PASIŠALINO ČILI RESPU
BLIKOS DIKTATORIUS

SANTIAGO, Čili, liepos 27. 
— Šios respublikos preziden
tas Carlos Ibanez, kurs vals
tybę valdė Mussolinio rūšies 
diktatūra, atsistatydino iš uži
mamos vietos. Tas Įvyko rei
kalaujant gyventojams.

Apie keturias dienas čia ir 
kitur sekė kruvinos darbinin
kų, »studentų ir kitų žmonių 
riaušės. Arti 100 žmonių nu
žudyta ir virš 2,000 sužeista. 
Visoj respublikoj imta šaukti, 
kad jis atsistatydintų.

Prezidentas diktatorius mė
gino prisidengti kariuomene. 
Bet sukilimai prieš jį plito. 
Pagaliau vakar jis asmeniškai 
nuėjo kongreso susirinkiman 
ir žodžiu pranešė apie savo 
atsistatydinimą. Reikalavo sau 
saugaus respublikos apleidimo.

Tečiaus susirinkę rūmų ga
lerijose žmonės ėmė šaukti, 

kad Tbanez nebūtų išleistas į 
užsienius, jis turi būt patrau
ktas tieson. Kongresas taip Ir
išsprendė.

Laikinuoju respublikos pre
zidentu paskirtas senato pre
zidentas Pedro Opazo.

1
SUBOMBUOTA KLE 

BONIJA

CORUNA, Ispanija, liepos 
27. — Arteijo miestely subo- 
mbuota klebonija. Kunigas su 
tarnu išliko sveiku.

VARŠAVA, liepos 27. — 
Lenkijos ministeris pirminin
kas August Zaleski skelbia, 

apleido J. Amerikos Valsty-’kad Lenkija jokiu būdu neat- 
bių sekretorius Stimson, čia

atvyko Britanijos ministeris 
pirmininkas MacDonald ir už
sienių sekretorius Henderson. 
Nepaprastai iškilmingai pasi
tiktu.

LA1MEJO LENKTYNES

APKAINUOS SAVASTIS

Cook apskrities asesorių (a- 
pkainuotojų) direktorius C. E.

L“ x .* ‘ Fox praneša, kad apskrity sisakysianti užgrobtų žemes . . . .
plotų, kaip tai Silezijos dalies, Prasideda naujas nekilnojamų- 
Dancigo karidoriaus ir kitų J « savasčių apkainavimas. 
Girdi, Lenkija išlaiko atatin
kamą kariuomenės skaičių ir

Įžymus nuo orlaivių su pa- 
rašutn nušokėjas Jack Cope1/] 
žuvo Curtiss-Reynolds orlaivi-; 
stoty. Jis šoko nuo skridusio 
orlaivio apie iš 2,700 pėdų
aukštumos. Parašutas tik dali-*«•
nai atsidarė užkliuvęs jam už 
drabužių.

JALAPA, Vera Cruz valsti- 
ija, Meksika, liepos 27. — Šio 
šeštadienio vakare šiame mie-

Į vidų įsibriovė keli juodašim
čiai. Abu kunigu nušovė ir 
pabėgo.

Tuo pačiu laiku čia vienas 
jaunuolis, kurs nesako savo 
vardo, į ausį pašovė valstijos 
gubernatorių Tejeda, žinomą 
katalikų engėją. Jis suimtas.

Po to gubernatoriaus šalini
nkai sudarė gaujas ir šios puo 
lesi deginti bažnyčias. Nuken
tėjo keturios bažnyčios, tarp 
kurių yra ir katedra. Be poli
cijos riaušininkus malšinti pa
šaukta ir kariuomenė. Daug 
sužeistų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŽEMES ŪKIO MOKYKLA 
ŠAUKĖNUOSE

DU GAISRAI

visuomet pasirengusi karan, 
jei kas kėsintųsi atimti tuos 
plotus, arba jei būtų norima

ROMA, liepos 28. — Ap- 
skristi aplink visą Italiją italų 
lakūnų lenktynes laimėjo vai
rininkas A. Colombo. Jis tai 
atliko i 35 valandas. Lenkty-i 
nių metu žuvo 3 lakūnai.

Asesorių sekretorius skelbia, 
kad savininkai neklausytų jo
kių pašalinių gundymų kovoti 
nustatytus mokesčius. Nes, gi
rdi, mokesčiai teisingai nusta-

NURODO PAKEISTI KA
LĖJIMŲ SISTEMĄ

keisti Y ersalio taikos sutartį. Į ty ti, jje es^ teisingi ir negali
jų sumažinti nei pavieniai, nei 

KOMUNISTAI UŽSIIMA j organizacijos 
VIEN ŽMONIŲ ŽU

DYMAIS NUŠAUTAS UNIJOS 
VIRŠAITIS

SHAN-GHAI, liepos 26. — 
Atsimetančios iš mūšių lauko

BOLŠEVIKAI BE AVAUNIŲ|Suplickt0S komunistlJ ’plė5iklJ

MASKVA, liepos 28. — Bo- 
lševikams trūksta avalinių. 
Tad paskelbta parėdymas, kad 
tie visi, kurie turi senas at- 
liękamas avalines, tuojaug pri
statytų į valdiškas avalinių 
krautuves.

gaujos užsiima vien plėšimais 
ir žmonių žudymais. Pastaro
mis dienomis komunistai bėg
dami nužudė apie 15,000 žmo
nių, kurie atsisakė juos sekti.

Nežinomi galvažudžiai sek
madienį nušovė ir nužudė lai
kraščių išvežiotojų unijos se
kretorių iždininką E. H. Orr. 
Policija sulaikė keletą įtaria
mųjų.

KARŠČIAI CHICAGOJ

KARALAITE PRIIMTA 
KATALIKYBEN

SINAIA, Rumunija, liepos 
28. — Rumunijos karalaitė I- 
liana pirm susituoksiant su A- 
ustrijos arkikunigaikščiu pri
imta Katalikų Bažnyčion.

RAUNIAIS MAITINA 
DARBININKUS

NORI PAKEISTI MU
ZIEJUMI

MASKVA, liepos 27. — Ru
sijos bedievių organizacija i- 
ma darbuotis čia didelę Kris
taus Išganytojo cerkvę pakei
sti muziejumi.

Kelinta diena Cbicagoj iš- 
naujo žmones kankina karš
čiai.

Iš oro biuro praneša, kad, 
rasi, , dar kokias 48 valandas 
nebūsią oro atmainos.

ŽUVO DU KADETU

SAN ANTONIO, Tex., lie
pos 28. — Orlaivio nelaimėje 
čia žuvo du lakūnu kadetu,

Parvykęs iš New Yorko Chl- 
cago majoras reiškia nepasi
tenkinimo, kad kai-kurie alder- 
monų tarybos nariai priešina
si mažinti miesto išlaidas.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie saulėta ir ši
lta.

YVASHINGTON, liepos 27. 
— Prezidentas Hoover paske-į 
lbė negyvuojančios YVicker- 
sham komisijos raportą apie 
kalėjimus. Komisija nurodo,

Nuo rudens Žemės Ūkio Rū
mai Šaukėnuose steigia moky
klą. Mat, Šaukėnų apylinkė 
skaitoma daugiausia atsilikus? 
nuo žemės !kio kultūros pro
greso, o žinovų reikalinga. 
Tuo manoma paskatinti apy
linkės jaunimą stoti į paruo-jog šioj šaly kalėjimų įšlaiky- . v . ...

. , . . , , 'siamąją žemes ūkio mokyklamo sistema turi būt pakeista, m _ , ,, x.
nauja. Nes šiandieninė kultu Tos rūšies mokykla Šiaulių a- 

pskr. bus pirmutinė. Kitose 
apskrityse tokios mokyklos 
jau senai veikia. Ūkininkai, 
norintieji, kad jų ūkius pavel
dėtų pasirengę ūkininkavimui

PITTSBURGH, Pa., liepos turi mokykla susi
domėti.

ringai šaliai neatatinkama.

VISO 39 MIRĖ PITTS- 
BURGHO GAISRE

Birželio mėn. 29 d. nakties 
metu Giedraičių valse., Pus
nės vien. įvyko gaisras, per 
kurį sudegė pil. Valeikos Ka
rolio tvartas su gyvuliais: 8 
kiaulės, 5 karvės, 5 telyčios ir 
14 avių. Nuostolių padaryta 
2000 litų.

Liepos 1 d. Vainuto valse. 
Dargiškių km. sudegė pil. Ra
polo Skurdelio gyvenamas na
mas ir tvartas, buvę po vienu 
stogu. Nuostolių padaryta 13,- 
600 litų sumai. Gaisras kilo 
dėl nesutvarkyto dūmtraukio.

“R.”

27. — Mažųjų Seselių Varg
šams išlaikomos prieglaudos 
gaisre mirė 39 žmonės. Sužei- i niukai ir mergaitės, baigę pra

r , , . , VILNIUJ NUOLAT DIDĖJA
Mokyklon bus priimami ber- BENAMIŲ SKAIČIUS

MASKVA, liepos 28. — Ka-! Burke ir Orear- 
dangi Rusijai trūksta mėsos, 
bolševikai darbininkus ima 
maitinti prezervuota raunių 
(seals) mėsa.

AMERIKIEČIAI SUSI
RŪPINĘ

Cbicagos policija išsprendė 
stropiai prižiūrėti, kad auto
mobiliais važiuoją ties skers
gatviais sustotų, kur reikalin
gas sustojimas.

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Francijos ministeris pirminin
kas Lavai savo vizitą Berly
nan atidėjo tolesniam laikui.

NEYV YORK, liepos 28. — 
Čili respublikoj suirutėmis da
ug susirūpinę šios šalies tur
tuoliai. Jie ten turi įdėję apie

Valstybės senatoriui Serri- 
tella, buvusiam Cbicagos ant- 
sp&udininkui, byla prasidės 

700 milionų dolerių kapitalo, rugsėjo 13 d.

stų yra virš 200.
11 žmonių nesurandama. Jie

ieškomi griuvėsiuose.

Kol-kas neišaiškinta, iš ko 
kilo gaisras.

UŽ ŠLAPIĄ POSMĄ 
PROGRAMOJE

NEYV YORK, liepos 27. — 
Buvusis gubernatorius Al Smi- 
th, kaip praneša, 1932 metais 
demokratų suvažiavime kovo
siąs už prohibicijos posmo į- 
kūnijimą partijos programoj.

DIDELI KARŠČIAI

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 27. — Kai-kurias šios val
stybės dalis palietė nepaken
čiami karščiai, šeštadienį mirė 
apie 20 žmonių.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

džios mokslą. “M. M.”

KOKI BUS TEATRO GAIS
RO NUOSTOLIAI

Gaisro nuostoliams komisi
ja smarkiai dirba. Visi nuos
toliai suskirstomi į 4,000 po
zicijų. Bendroji suma dar ne- 
suvesta, tačiau kai kas mano, 
kad ji pasieks netoli pusę mi
lijono. Nuostolių apskaičiavi
mas reikalingas išgauti apsi
draudimo nuo gaisro premijai.

“R.”

KIEK IŠVEŽTA BEKONO

Per pirmą pusmetį iš Lie
tuves išvežta 151,620 centn. 
bekono. Per pirmą šių metų 
ketvirtį išvežta 65,280 centn., 
o per antrą — 86,340 centne
rių. Per visus 1930 metus be
kono buvo išvežta tiktai 73,000

Kasdien Į socialinės globos 
skyrių kreipiasi keli žmonės, 
prašydami, kad būtų priimti 
į miesto išlaikomas prieglau
das. E.

LIKVIDAVO 17 ĮMONIŲ

Per praėjusį mėnesį Y’ilniuj 
likvidavosi 17 prekybos ir pra
monės įmonių. E.

BEDARBIAI

Liepos 1 dieną Vilniuj be
darbių .buvo 4,786. E.

PINIGŲ KURSAS

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

centnerių. R.” Šveicarijos 100 fr.

3.92
5.23

13.9L
19.27
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čionys laiku neapižiūrės, ir kitur gali pasilie
ti krikščionių kraujas ir kitur gali pradėti 
griūti bažnyčių niūrai

Šiandien Lietuvoj tik katalikų organi
zacijoms neduodama veikti, veikėjai kalinami, 
bet kas gali užtikrinti, kad už dienos, ki
tos ir ten neatsitiks taip, kaip Meksikoj, Ru
sijoj ar Ispanijoj. Juk tokia Ispanija, perdėm 
katalikiška šalis, o žiūrėkit ko ji šiandien 
susilaukė, ko, rodos, tikrai galėjo išvengti, jei

| , Sveikata -- Laimės Šaltinis
-Rašo Dr. A. G. Rakauskas

SVEIKAS KŪDIKIO AUK
LĖJIMAS.

(Pabaiga)
Šalčiai, —

Dažni šalčiui

DIENOS KLAUSIMAI

katalikai būtų pasilikę katalikais ne vien tik-yra negeisti 
bažnyčiose, bet visur gyvenime.

Lietuvoje, kol dar ne vėlu, reiktų dar 
rimčiau susirūpinti Katalikiškosios Akcijos 
išvystymu. Kito kelio užbėgimui blogos va
lios žmonių darbams nėra. Juk jau dabar 
juntama piktojo letena ant katalikiškojo vei- 
kimo, bet jei katalikai nusimins, neteks vil
ties, pasiduos, bustos veikę tada toji letena vi 
su savo sunkumu ir visomis šlykštybėmis visų 
katalikų veikimų Lietuvoje prislėgtų.

Amerikos lietuviai irę

nas ir nerei- 
kalingas da
lykas. Jie pa 
eina iš nu- 
šaldymo per 

neatsargu- 
, o dau

giausiai iš

Mes

PIKTIEJI NERIMSTA.

Spaudoje skaitome pranešimus, kad Vera 
Cruz valstijoje, Meksikoj, yra žudomi kuni
gai, deginamos bažnyčios. Tai nieko naujo-kai 
kas gal pasakys: su tokiais įvykiais Meksiko
je jau apsipratome. Tačiau, menkas tas 
krikščionis, kuris galėtų apsiprasti su tais į- 
vykiais, kad ir dažnais, kokie dedasi Meksi
koje. Paprasta žmogžudystė yra baisus da
lykas, didelis nusidėjimas. Bet, reikia atmin
ti, Meksikoje yra šaudbmi katalikų kunigai, 
kurie eina jiems uždėtas pareigas, kurie nie
ku nėra nusikaltę, kurie savo kraštui išganin
gų darbų dirba. Tokios žmogžudystės yra dar 
baisesnės, nes jomis siekiama panaikinti Kris
taus Bažnyčių ant žemės.

Nevalia yra naikinti turtų) deginti pap-c
rastus žmonių trobesius. Bet Meksikoje yra 
deginamos bažnyčios, kuriose yra išstatytas 
Kristaus, pasaulio Išganytojo Kūnas ir Krau
jas. Baisesenio nusikaltimo žmogus negali pa
daryti.

Šaudymas kunigų, kuriems Bažnyčia už
dėjo skelbti žmonėms Kristaus Evangelijų, de 
ginti bažnyčias, kuriose Evangelija yra skel
biama, yra tai piktosios dvasios darbas per 
blogos valios žmones padarytas. '

Krikščionys jokiu būdu negali ramiai 
žiūrėti- į tas baisias žudynes, į bažnyčių de
ginimus) į mėginimus sunaikinti žmonių tikė
jimų. Nežiūrint kur tie dalykai dėtųsi — Mek 
sikoj, Ispanijoj, Rusijoj, Italijoj, ar Lietu
voj, mes turime į juos reaguoti, ne vien tik 
protestų raštais, bet ypatingai savo darbais.

Aiškiai matome, kad piktieji nerimsta. Pir
miausia jie savo darbų pradėjo Meksikoj ir 
Rusijoj; paskiau juos praplėtė Ispanijoj, Itali
joj, dalinai Lietuvoj ir kitur. Nors kol kas dar 
kunigai težudonia ir bažnyčios tedeginamos 
Meksikoj, Rusijoj ir Ispanijoj, bet, jei krikš-

RB-!

ŠV. PRANCIŠKUS.
Rašo Kun. Juozas Jasevičius.

(Tąsa)
Taigi šv. Pranciškus su ašaromis a- 

kyse atsakė: “Tebūnie man, Viešpatie, 
kaip nori.” Tuo būdu šv. Ptanciškus nu
siramino ir pavedė savo vargus į mūsų 
Viešpaties rankas.

XI. Naujas sumanymas.
Kai popiežius Honorius H® patvirti

no įstatus ir šv. Pranciškus nusiramino, 
jo širdis vėl buvo pilna difiaugmuo. Jis 
jautėsi, jog jo darbas buvo pabaigtas. 
Kas norėjo jį sekti, galėjo tai daryti be 
jokių kliūčių. Nuo šios dičnos jo siela ne
buvo mėtoma į visas puses {insaulio-sūku
ryje. Jis dabar vis artinosi prie mūsų 
Viešpaties ir stengėsi geriau ir geriau Jį 
pažinti. Jis dar tik vienos malonės prašė 
šv. Tėvo. Jis prašė leidimo garbinti imu 
®ų Išganytojų nepaprastu būdu Jo gimi* 
mo dienoje. 6v. Tėvas suteikė jam šitų 
malonę.

BAŽNYTINIŲ TROBESIŲ 
LIKIMAS MEKSUOJ.

jaus jauniems vaikams. Mir
tingumas nuo jų yra begalo 
didelis. O be to žymiai būtų 
galima apseiti. Medicinos 
mokslas šiais laikais daug y- 
ra padaręs pažangos apsau-
'gai ir išgydymui nuo šių pa-

Visoj Meksikoj katalikų se
minarijos, mokyklos ir įvai
riausi parapijų trobesiai, ku
rių lokaliniui autoritetai ne- 
gruzino Bažnyčiai, pradeda 
perdėm griūti ir naikintis. 
Kai-kuriuos trobesius patys 
autoritetai apnaikino. Kiti

vojingų iki mirtingumo ligų.įima griūti, kadangi niekas jų 
'Kiekviena šeima' privalėtų 1 nepataiso (neremontuoja), nie 
daryti žingsnius, kad apsisau- kas neprižiūri. Respublikos 
gojus užsikrečiamomis ligo- vyriausybė tai visa valstybinu.

Kūdikio sveikata atima nuo katalikų ir paskui
būt visados saugo- apleidžia. Laikas tuotarpu 
ir palaikoma aukš- naikina kiekvienų stropiai ne

Rd15 GrovuurnU3C26e2',tan‘e laiPsnyj«> taiP> kad, jei; prižiūrimą ir apleistų daiktą, 
kartais kūdikis ir susirgtų, jis

mis. 
turi

Dr. A. O. Rakauskas ' Jaa'a

priežasties išgedusių dantų,,
užakusio- nosies, blogų' ton-1 užtek‘inai tur5t,f 88vWe Pa
šilų arba nueilpnėjusios sveik K1' būti llgOS Pagalėtoji,, 

negaltine - katos, kuri guli paeiti iš vii'- Diphteria yra viena iš pa-

George Ilorace Lorimere, 
redaktori us savai t rašei o ‘ ‘ Sa- 
turday Evening Post” numa
tomas J. A. V. ambasadorium 
Anglijai vieton Dawies’o, ku
ris atšaukiamas reikale kant- 

•;u’ Uko’ių partijų 
prezidon.u i nki-

Nemažų skaičių aukštojo 
mokslo katalikų įstaigų vy
riausybė užgrobė. Iš jų paša
lino visokius brangintinus palUjOs Uy 
daiktus, išvogė net šventus in- | busimuos?buti ramus dėl skaudžių įvykių Meksikoj ir minėtu priežasčių

kitur. Mums reikia organizuotis ir organi- j.in.j0K nors j-jtos ligos. Kas;Kiekvienas kūdikis turėtų būt',dus ir rūbus, paveikslus, sta- 'muos 
zuotai eiti į pagalbų pirmiausia savo broliams, nekreipia domės į dažnus pas Ištyriamas Scliick būdu ar dip tūlas ir knygas. Atlikti neap-1 
katalikams Lietuvoje ir dėtis prie bendro pa- kiįjįių apsireiškiančius šal- 'liteliu guli prilipti prie jo ar kainuojami nuostoliai katuli- i

arba vojingiaitsių ligų kūdikystėje.

isaulio katalikų veikimo. Mes turime savo Fe- čius, tas daug 
deracijų, glauskimės prie- jos, jų stiprinkime, i sveikatai.
kad galėtumėme •tinkamai atlikti savo purei-j ....

i Pas daugel] lietuvnj yra ■ 
prigijęs ir įsišaknėjęs atidėA*8 bu8 hpaaugotaii 
'liojimo įprotis ir nekreipimas,"ler'j°s bttiai taip kaip <*ie- 
'domės i “mažmožius”. Si,j!piji"'° bMu 'is 3™ «P88«8»- 

dėka daugeliui ;Ja"‘as auo rauPU"'

gų kaipo lietuviai katalikai.

PASTABĖLĖS.

‘‘mažmožių”

pakenkia jo ne. Jei gali, tuomet jam būti- 
|nai reikalinga duoti toxin-an- 
!ti-toxin’o ir tokiu būdu kūdi-

. • o v • rr v -1 ; vyriausybei mokama nemažakams ir Bažnyčiai. Tuo bud u 
aptuštinti troliesiai negalėsi
ilgai būti be jokios priežiūros. Antai arti Tacubaya vy.'/.n 

Nesenai Meksikos laikraš- svbė bnvo užgrobusi kunigų 
eiai paskelbė vyriausybės pa- Pasionistų bažnyčių ir nema- 
rėdymų, idant visoj Meksikoj žų plotų žemės, kur yra ne
visi bažnytiniai trobesiai būtų maži namai. Bažnyčia nesenai 
grųžinti Bažnyčiai. Ne visur grųžinta katalikų pamaldoms, 
ligšiol pildomas tas parėdy-Įgi žemę ir namus vyriausybė 
mas. Kąi-kuriose vietose para-i laikosi. Girdi, laukianti teis-
pijų trobesiai pakeisti karei- mo išsprendimo, 
vinėnus. Tas katalikams su-' Tol,,..a kunigai pasio„i5,ai 
kelia daug didelio nesmagu- Sa|e. baįnv{ios ,ur8j„ ruiulin. 
mo. ypač sekmadieniais. Ka-Igus r muli giu0B pad. 
da tikintieji eina į bažnyčias, • vyriaus}.i)S llatisavill0 iv

Amerikos lietuvių kunigų seimas Įvyksta .v . .
, . v, . • - tapo išpiešta sveikata ir dau- Rauples. — Paupiui liga tairugpiučio 4 d., Strand viešbutyje, Atlantic 1 f v .. J . . . .

r... T r • , • t- • * -i • 4. • gelj priglaudė šaltieji kapai vienurtaikiturkasmetaipa-City, N. J., Lietuvių Kunigų Amerikoje turį-1 1 ® , v , I ... . ...‘ , . , . . _ ' jaunystėje ar vos beprazydus. sikartoja. Aišku, viepi ūmamsnie apie 150. Jų vaidmuo musų visuomenes gy ’’ . - ./ t , . . .. .... ,v. . . i Kaip iš kibirkšties įskila di- yra būtinai reikalinga pavie-venmie yra pats didžiausius ir svarbiausias.' / . _’ .... , , . _ 'delis gaisras, taip lygiai iš imi ir apielinkes apsaugai.Del to pasitikima, kad savo seune musų ger-; v , ..„ , .. . .
. . .... ...... .j . - • mažo, rodos, nepavojingo sal- Ciepyti kūdikius patogiausiabianueji kunigai giliai susidomės musų vi-\. ’ , .1 .. . , . ;

. • 'cio kilų didelės, sunkios, mir- taip trijų ir dešimties mėnesiusuomenes reikalais, kad padarys nutarimų, ve1 . ! f. , ............... '
. . , . . - .. . • *i . • dingos ligos. amžiaus. Tiems, kurie eiepiji-. . . .dam-.i, prie tv.rtesnes Imtuvu, katalikų v,eny-1 atidėlioja t0. įjuos pašiepia ir užkabinėja ;taį wkalng

bės ir didesnio veikimo. Be abejo, bus palies-' Rheumatizmas. — Si- . į • v • • • • 'ta ir mūsų Federacijos reikalai, kurios kon-1 vaikuose dažniausiai paeina 
grasas įvyksta rugpiučio 24 — 20 dienomis, nuo centralinės infekcijos, ku-Į 
Bostone, Mass.

liga

iri, didžiumoje, gali būti pasi- 
'slėpusi tonsilūose arba dantų

lintesniam kūdikio amžiui, ne
is n tų tenka skaudžiai, apsi
rikti.

Sveikatos Patikrinimas. - -

kareiviai.
Nepaprastai daug nukentė

jusi Moralia mieste seminari
ja, kurios dalį okupuoja vv- 
iiiausybė. Gi Zaniora mieste

Meksikos vyskupai senai 
darbuojasi atgauti seminari
jas, mokyklas ir visus kitus 
Bažnyčiai prigulinčius trobe-

Rūgpiučio 1 d. komunistai rengia prieš- šaknyse. Nuo šios ligos labai Periodinė kūdikio ekzaminaci- 'seminarija tiek jau apirusi, i ^us- Tečiaus kol-kas v'sos 
karines demonstracijas. Šalin karas ir apsi- dažnai nukenčia kūdikių šir-'ja sveikatos atžvilgiu yra be- ]<aj apleido ir pati vyriau-' Pastangos yra be sėkmių. Yv- 
ginklavimai — jie rėks. Bet tos demonstraci-'dys. Sužalota širdis temdo jau- galo svarbu. Yra tai vienatinis jsybė. jiiausybė nurodo kreiptu- į lo-
jos ir riksmai neturi jokios prasmės, nes juos nuolio visų ateiti ir sykiu žy- būdas nuspręsti kūdikio tikiu Nemažų skaičių katalikų'kakus autoritetus, gi šie pas-

miai patrumpina jo gyvenimų,' sveikatos stovį ir laiku su- jluokyklų vy riausybės pakeitė [tariejį 1 vyriausybę, 
kurį nekartų priseina baigti, čiupti bepradedantį įsigalėti nuosavomis mokyklomis. Tarp' Tuotarpu visos tos neprižiu- 

pasaulio kraštuose, keliant revoliucijų. Pa-.išgulint lovoje metus, du ar ligos pavojų. Periodinis kūdi- yjų yra Mascarones mieste'rimos įstaigos ir namai ima 
galiau, komunistų centras — Rusija šiandien daugiau. Kas pasirūpina dr.o kio sveikatos patikrinimas ne- Jėzuitų kolegija. Pačioje sos-'griūti ir naikintis 
yra nuo kojų iki galvos apsiginklavusi ir ti savo kūdikiui medikalę pa- ša sveikatų, džiaugsmų ir pa- finoje katalikų kongregacijų' ___________
daug nekalto žmonių kraujo pradėjusį. Tat, geibų, atsikreipdamas prie gy- laimų namams. Brangus lietu- mokyklų būtai vyriausybė® pa
kodėl nekeliama protestai ir riksmai prieš Įdvtojo reguliariai ir klauso jo vi, kviesk šiuos brangius per-,sisavinti. Viename jų išlaiko-)
Sovietų Rusiją, iš kurios daugiausia yra karo patarimų, aišku, rlieumatiz- 'lūs po savo pastoge, 
pavojų.

kelia didžiausi veidmainiai — komunistai, 
kurie kaip tik nori kraujo praliejimo visuose

MOTINĖLĖS SEIMAS.

imas neturės progos įssivysty-1-------------------------

----- -------- ti kūdikyje, kuomet jame ne-1 ATSAKYMAS. — A.
Rugpiučio mėnuo, tai mūsų eentralinių or- bus pasislėpusių ligos perų. IKiekvienas neaiškaus

ganizacijų seimų mėnuo, būtent: Federacijos. 
Kunigų Vienybės, L. Vyčių, Moterų Sąjungos 
Vargonininkų Sųjungos ir “Motinėlės”.

Užkrečiamos Ligos. — Už- džio tumoras krūtyje

ma privatinė mokykla. Už tai [“Motinėlės” Seimas šįmet bus
"• ' i laikomas 4 d. rugpiučio (Au-

Šiandie gal jis nepavojingas.!gwd) Strand Ho(ek Atlantic 
pobu- jbet už kiek laiko jau gali būt d gu R Vk.
tenka pervėlu' kų nors tąm tuiuorui

A. J.

krečiamos ,bei limpančios Ii skaityti pavojingų iki ekzami-Idaryti. U'gninii žaisti pavojin-; 
Į gos sudaro labai didelio pavo-. nacija parodys priešingai, ga.

nybės Seimu.

Kun. V. Matulaitis, sekr.

Kai Kalėdos prisiartino, šventasis su
manė jas švęsti šiuo nauju būdu. Jis nu
ėjo į Gresi jos miestų, kur gyveno Giova- 
ni, jo tikras draugas. Giovani pirmiau 
buvo matęs šv. Pranciškų ir jam patiko 
šventojo pamokslai.

Šv. Pranciškus kai tik pamatė Giova
ni, tuojaus prabilo į jį: “Aš norėčiau pa
statyti jmnnnklą tam vaikeliui, kuris gi
mė Betlejaus mieste. Aš norėčiau matyti 
jo Vargingumų. Aš norėčiau matyti, kaip 
jis gulėjo kūtelėje ant šieno, kuip prie jo 
galvos stovėjo gyvuliai. Jei nori, mes švę
sime tų šventę tavo namuose ar esi pasi
rengęs!”

Giovani nuėjo į miškus netoli namų 
ir pataisė kūtelę ir altoritj. O šv. Pran
ciškus pakvietė visus savo brolius, kad 
jie susirinktų ir kartu iškilmingai švęstų 
tą dieną.

Kai Vy&paties gimimo naktis prisi
artinoj visi kartu su broliais susirinko 
dalyvauti iškilmėse. Visi taipgi rankose 
laikė.žvakes pagarbinti tik gimusį pasau
lio Išganytojų. Kai šv. Pranciškus pralie
jo po Blvangelijos pamokslų sakyti, visi, 
taip sakant, pajuto įsikūnijimo paslaptį

tavo širdyse. Atrodė, jog niekas nematė 
žmonių prieš save, o tik vaikelį Jėzų, 
Švenč. Marijų iv šv. Juozapų. Šv. Pran
ciškus sveikino kūdikėlį Jėzų, vadinda
mas jį: “Betlėjuus Vaikeliu ir Viešpa-
v • 5 Jciu.

Giovani liūdi jo, kad iš pradžios jis 
matė negyvą kūdikį, paskui jam rodėsi, 
jog šv. Pranciškus paėmė ir atgaivino jį. 
Kiti žmonės manė, jog tų naktį jie ne
buvo Grešijos bet Betlėjaus mieste.

Visų žiemų šv. Pranciškus gyveno 
netoli tų namų, prie kurių 'Giovani jam 
buvo pastatęs kūtelę. Tačiau jis neatsisky
rė visai nuo žmonių, nes ta pati meilė, 
kuria jis mylėjo Dievų, davė jum jėgos 
skelbti Dievo žodį žmonėms. Visų Greši
jos gyventojų ir kitų kaimynų jis buvo 
mylimas kaipo mokytojas, ir gerbiamas 
kaipo pranašas. Labai daug pasakų pasi
liko apie šv. Pranciškonų tenai, Žmonės sa 
kydavo, kad dažnai jis juos apginė nuo 

> vilkų, ugnies ir įvairių ligų.
Taigi šv. Pranciškus besirūpinda

mas žmonių išganymu, rado sau ramybės. 
Jis dabar dažnai mąstė - apie Vieipatį, 
Kur tik jis nebuvo, visur turėjo savo mo

kytojų prieš akis. Jis buvo su juo Bėtlė- 
jaus mieste, Nazarete, kelionėje, ant Kah 
\ arijos kalno ir visur. Jis gerai suprato, 
kad dangus laukia tik tų žmonių, kurie 
moka savęs išsižadėti ir pasidaryti lyg 
ir keleiviai šioje žemėje. Iš tikrųjų, šv. 
Pranciškus buvo kaip keleivis šioje žemė
je, o Viešpats Jėzus buvo jo palydovas.

Kas tikrai mylėjo šv. Pranciškų, da
bar pradėjo dar daugiau jį mylėti. Kas 
su juo buvo, jautėsi, jog pats Viešpats 
y ra jų tarpe ir saugojo juos nuo viso blo
go. Žmonės ilgai atmindavo šv. Pranciš
kaus patarimus, perspėjimus ir jo paties 
pavyzdingų gyvenimų.

XII. Kristaus Kančios žymės.
Dar prieš švenč. Marijos į Dangų 

Ėmimo šventę, šv. Pranciškus iškeliavo į 
Alverno kalnų, kurį turtingas grafas 
Orlando buvo paaukavęs broliams. Čia jis 
norėjo ramiau pasikalbėti su Viešpačiu.

šiandien, kad ir yra daugiau žmonių, 
tačiau Alverno kalnas dar nėra apgyven
tas. Kalno pakraščiuose auga daug gražių 
medžių, šv. Pranciškus pasiėmė su savimi 
keletu brolių, Leoną, Angelo, Maseo ir iš
keliavo;

Grafas labai džiaugėsi išgirdęs, jog 
šv. Pranciškus ateina pas jį apsigyventi. 
Jis pats su savo žmonėmis išėjo jį sutik
ti. Šv. Pranciškus pamatęs jį taipgi nusi
džiaugė, ir pasveikinęs, prašė leidinio 
apsigyventi:

Grafas šventajam ir kitiems kalbėjo: 
'“Mano mylimiausieji, aš nenoriu, kad jūs 
čia gyvendami kentėtumėte badą ir vargą 
Dėl to, aš jiems sakau kreiptis į manę, 
jei jums pritruks maisto arba ko kito.”

Iki šiol šv. Pranciškus nežinojo, kas 
su juo atsitiks. Jis tik žinojo, kad Dievas 
apreikš jam savo valia. Taigi jis prašė 
brolių taip daryti: “Jausdamas, jog mir
tis artinasi, aš nogėčiau vienas būti su 
Dievu ir apgailestauti savo nuodėmes. 
Brolis lx?onas bus man toks geras, atneš 
man truputį duonos ir vandens. Jei kas 
manęs klaustų, tegul brolis Leonas už ma
ne atsako.” Atsisveikinęs su broliais, jis 
juos upleido ir nuėjo toliau į kulnų.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

šiandie mano editorialas ei
na žemomis radio bangomis. 
Keikia gerai ausys nustatyti, 
l.ad Įėjęs pro vieni) ausį, pro 
kita vėjais neišeitu.

DOVYDO PRITYRIMAI.

Cbicagoj daugelis lietuvių 
tėvų, užauginę, užčiučiavę sa
vo vienturtes dukreles, dabar 
labai džiaugiasi, kad jos nak
timis nepareina namo, kad 
frentauja su tokiais sykais, 
kurie išėję visokias kerčių ir 
užkampių, kaziriavimo, krep- 
savimo, naktimis staugimo, 
žmonelės spakajaus nedavimo 
ir kitokias škules, jas (tas 
dukteris) visokių svieto gu
drybių mokina.

Pavožoti būkit tėvai, kurie 
leidžiate savo dukterims to
kiais keleleliais, vieškeleliais 
vaikščioti. Senatvėje turėsit 
patiekos.

lzralėliaus karalius, Dovy
das, kuomet buvo pats sau 
\ ienas ir ilsėjosi, apėmė jį Į- 
vairios mintys.

— Kokia gi nauda iš voro? 
— protavo jis. — Voras pa
daugina vien tik nešvarumų; 
kai-kurias vietas taip užteršia 
voratinkliais ir užtemdo, jog 
negali pramatyti; iš ko kar
tais padaro nemalonumą.

Sekamai daug mintijo apie 
beprotį.

— Kaip nelaimingas toks 
žmogus! Žinau gi, kad viskas, 
ką tik Dievas sutvėrė, turi 
priežastį arba tikslų, bet vis
gi negaliu suprasti, delko ir 
kam gimsta idijotai ir išauga 
bepročiais?

Pagalinus uodas jį sunera
mino ir karalius užsimintijo:

— Kokiam gi tikslui jis y- 
ra sutvertas? Žmogui ramiai 
būnant ramioje vietoje, štai 
tas uodas sutramdo ramuma 
ir net suerzina. Jokios naudos 
iš jo nesimato visai.

Vienok karalius Dovydas, 
begyvendamas, ilgainiui prity
rė, kati visi tie sutvėrimai ir 
pačios gyvenimo aplinkybės, 
kuriomis nepasitenkino ir, ku

ilių net apgailestavo, buvo su
derinta dėl jo paties labo ir 

i gerovės.
Kuomet Dovydas bėgo nuo 

Sauliaus, tai Pilistinų žemėje 
buvo sugautas Galijoto brolių, 
kurie atvedė jį prieš Gadų ka
ralių ir, tik per beprotystę, 
kuriųja nudavė esąs beprotis, 
išgelbėjo savo gyvastį.

Kitų kartų Dovydas i sis- 
lėpė Adulamo uoloje ir, kuo
met Įžengė urvan, pasitaikė, 
jog voras užtraukė inėjimų 
voratinkliais. Dovydo gi prie

šininkai, kurie jį vijosi, prisi
artino ties urvus ir pamatę, 
kad inėjimas yra aptrauktas 
voratinkliais, pamanė, kad, 
jeigu Dovydas butų čia nžsis 
lėpęs, tai pirm turėjo sudar 
kvti voratinklius; ir, taip ji< 
tolyn nutraukė, tikėdamiesi j 
sugauti.

Vėl-gi, kuomet Dovydas 
slapčia dasigavo Į Sauliaus šė
trą, išgauti ginklą, jeigu ne uo 
dus, tai Dovydas butų žuvęs. 
Ir. kuomet Dovydas slinko pro 
šalį Abnerio, kurs miegoda
mas pajudino savo koją ir ne
jučiomis uždėjo ant Dovydo 
kimo. Ir, jeigu Dovydas butų 
pasikrutinęs, tai butų prižadi
nęs Abnerį ir neišlikęs gyvas; 
jeigu gi butų užsilikęs savo 
vietoje, sulaukus aušros irgi 
butų sutikęs mirtį; ištikrųių 
nežinojo nei ką bepradėti, bet 
tuo tarpu uodas nutūpė ant 
Abnerio kojos, kurių švitriai 
nukėlė į kitų pusę ir Dovydas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Musų korespondento). 

ŽEM. KALVARIJA. Šių 
metų liepos 1-12 dienomis, 
kaip ir kitais metais, Žem. 
Kalvarijoje Įvyko didžiuliai 
švenč.. Panelės Marijos aplan

pusi Ii nesavo, išvengdamas mL 
ties jAivojaus.

Taigi, kaip matote, nėra to 
sutvėrimo, kurs nebūtų nau
dingas. Samata.

kvmo atlaidai. Nors Žemaičių 
Kalvarija ir nepasižymėjo re
klamomis, kaip Eucharistiniai 
Kongresai, nors daugelis mal
dininkų jau buvo dalyvavę 
E. Kongresuose, tačiau į Žem. 
Kalvarijos atlaidus maldinin
kų prisirinko minios. Iš or
ganizuotai dalyvavusių gali- 
:rn pažymėti šias parapijas: 
Alsėdžių, Barstyčių, Gadona- 
vo ir Viekšnių. Be to dar

atvyko didelė procesija Sėdo 
parapijos.

Buvo atvykę būriai mab’’ 
ninku ir iš kitų vyskupijų, i 
kurių paminėtini Kauno A 
lių ir Prienų maldininl « 1 
riai.

Kaip ir kiekvienais i n- 
atlaidai prasidėjo liepo: m'
1 dienų, tačiau pati iš! ii 
ginusioji tai buvo liepos 5 d 
na, sekmadienis. Jau iš pa 
ryto pilnutėlė buvo bažnyč' 
žmonių. Eidamas per švenb 
rių taip pat vos tegalėjai p.'.?

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Aštuonioliktosios kulnies 
mama Kupetienė, tai ryl ma
ma. Andai pats abiem savo au 
sim girdėjau, kai ji sosiedkai 
sakė:

“Aš nenoriu kad mano Enė 
būtų tokia kaip Baltaplaukių 
Merė, kuri ir aiškulę lanko, 
o dažniausia auzoj sėdi. Jei 
kada ir išeina į šio, tai žiūrėk 
10 vai. jau'ir namie. Maniškė 
ir aiškulės neina, o visko 
daugiau žino. Kad išvažiuoja 
su kokiu šeiku, tai bent gut 
taim turi, ba namo grįžta tik 
apie 1-2 vai. po dvyliktos.
“Anų dien girdėjau kai Bal- 

taplaukienė sakė, kad, esą, 
būdama mano vietoj ji neleis
tų dukteriai su nepažįstamais 
.dagi svetimtaučiais vaikinais 
dažnai naktimis daužytis. Gai 
la man, sakau sau, Baltaplau- 
kienės ir jos duktės. Nors mer
gaitė nešpėtna, ale kaip gali 
prie jos tokie šeikai kibti. Pa
žiūrėk tik į jos rankas. Ir ne 
dyvai. Po vakarienės nabagė 
turi motinai padėt dišes su- 
plaut, auztj! apklynit, florų iš- 
skrobyt ir savus rėksus išsi- 
plaut. O pažiūrėk į maniškės 
rankas: baltutytės, nagai smai 
lai apkarpyti ir lakerio po 
kelis kotus uždėta. Tik pa- 
mislyk, į kų panašios būtų E- 
nės rankos ir nagai, jei jas po 
sopynų mirkytų ir florų skro- 
bytų? Amerike taip neinasi. 
Jei nori, kad...”

Kalbų nutraukė tuo metu iš
kišus pro langų dailiai sulai
žytų galvų “cukierka” ir aš- 
triu tonu sušukus:

— Ma, koman į auzų. Ariep 
su vakariene. Tuoj atvažiuos 
su armabilu Džimis ir vešis 
mane į raidų.

’ Tai buvo Enė.

ATLIEKAME

t

Spaudos Darbus

ii . . , ,
Ėjau namo labai patenkin- 

tas netikėtai užtikęs tokių 
priklodnų dukterims auginti 
mamų Kupstienę. Linkiu jai 
senatvėj rojų turėti.

VILNIUI MOKESČIŲ 
EKZEKUCIJOS

Vilniaus vaivadijoj lenkų i- 
ždo įstaigos įvykdė 500 maže
snių ir didesnių mokesčių ek- 
zekucijų. Daug kur iš ūkinin
kų buvo atimtas inventorius, 
o pirkliams prekės. E.

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugų”!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

SIJ.LY’S UNCLE

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

Bilas,
• Laiškus,

Konvertus, 
Draugijoms Blankas,

į Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas1* Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791



1

draugas
Aneradienig, Liepos 27, 1921

sisprausti. 11 vai. buvo iškil
minga suma, kurių eelebra- 
vo Monsinjoras Faidutti. Po 
sumos pamokslų sakė Pralotas

karieniavę visi susirinkimo 
dalyviai išėjo apvaikščioti kry 
žiaus kelius. Čia vadovavo, 
knn. Adomaitis. Kryžiaus ke-i

LIETUVIAI AMERIKOJE A. R-JŲ DR-JOS CENTRO 
PROTOKOLAS.

Borisevičius. Per tris dienas lių apvaikščiojinio metu pa- 
didelės procesijos arba šiaip 
žmonių būriai beveik kas 5 mi 
nutės išeidavo kryžiaus kelių 
apvaikščioti. Keikia dar pažy
mėti, kad kryžiaus keliai bu-

KENOSHA, W1S.
.1mokslus sakė kun. Adomaitis,' 

kun. Rankelė ir diakonas Ve- 
lutis.

Rytojaus dienų visi pavasa
rininkai priėmė šv. Komunijų, i

Žnutės.

X Liepos 24 d. palaidotas 
šv. Jurgio kapinėse Petras Ki
li lis. Tai sulyginamai jaunas

vo apvaikščiojami ne tik vie- šv Mi§i^. laikg kun Stasiu-?7™*’ apie 43 Semau bu‘
nos metu, bet ir naktį. 1 ada (jiaįų pamokslų pasakė ' *V‘.4 .t^1O piU asinin as-
tikrai galėjai pajusti bent da- Ukmergės gimnazijos kapelio- ,BažnyČ10-' atlaikytos gedulin-
" ......................................... , ... . 'gos pamaldos ir palydėtas inas, buv. pavasarininkų gini- ® , .....

nazijos direktorius kun. P. Maįkapus- 1 askuh“* kart* jani pa 
v m ,. ... v. i tarnaut susirinko apie 24 au-cys. Tuo, galima sakyti, si ma-1 _... v ... ....... , ' toinobiliai pilni žmonių. Į pa-zoji šventė ir užsibaigė. Kad v. . .

...... • 'lvdovus bažnyčioje porų zo-.Zeiii. Kalvarijos kuopa pui-1 • J 1 ; .
k, • . ... . . . , • tižių pratarė kun. Matulaitis,kliu veikia ir kiekviena pro- 4 1

ga moka tinkamai pasirodyti Į X Keturi “svieto vandrau- 
galimo matyti, kad ir iš to: pinkai” — jauni berniukai no-

lį to, kas įvyko beveik prieš 
du tūkstančius metų tarp Aly
vų ir Kalvarijos kalnų. Didžia 
jai procesijai vadovavo Tel
šių vysk. kancleris kun. Sto
nys

Po pietų apie 3-4 vai. pra
dėjo dauguma organizuotų ir 
neorganiz uotų mald inink ų
skirstytis. Grįžtant minioms 
atsisveikinimo žodį tarė žino
mas Žemaičių pamokslininkas 
kan. M. Velutis.

Nepaprastai Įspūdingai atsi
sveikindamas kalbėjo Viekš
nių progimnazijos kapelionas 
kun. Stasiulis. Gal nei garsus 
lenkų kun. Kardeckis taip ne
sužadino žmonių, šaukdamas 
ginti Čenstakavu nuo Švedų, 
nei pranašas Jeremijas grau
džiau nevaitoja žiūrėdamas į 
pavergtų Jeruzalę, kaip kun.
Stasiulis jaudino žmones, ža
dindamas meilę ir prisirišimų 
meilingajai Dievo Motinai.
Verkė visa bažnyčia. O jo žo
džiai vis dar tebeskambėjo.
Nenoriai žmonės skirstėsi po 
pamokslo iš bažnyčios. Juos 
vis dar tebelaikė kun. Stasiu- 
lio uždegtoji meilė tai Motinai, 
kuri taip maloniai žiūrėjo i Priež kįek laįko įgbėgo už- 
juos iš altoriaus. Įsienin kaunietis p. Andrius

12 liepos mėn. pasibaigė at- Dainius. Jis buvo surištas su 
laidai. Žmonės išsiskirstė, ta-i ekspedicijos kontora “Tarpt 
eiau ta maldingumo dvasia, ninkas” ir |oje padarė 140,- 
kurių parodė maldininkai bū-j 000 litų aferų. Šiuo metu jis 
riais eidami kryžiaus kelius, J randasi Belgijoj. Mūsų atati- 
keleklupščiais slinkdūmi apie | nkamos įstaigos deda pastan- 
stebuklingų Dievo Motinos pa- igų jį iš Belgijos išgauti ir duo- 
veikslų, dar iki šiol gaivina Iti teisingumo įstaigoms, 
kalvariškių širdis. --------------- :—

Per Atlaidus Žem. Kalvari
joje žmonių buvo labai daug, 
taip, kad sunku ir suskaityti.
Vien kunigų buvo 50, klierikų I kmergėj kino Lyra 
apie 30. Komunikantų tik per ^enl itaisXs garsinių filmų a- 
vieną (liepos mSn. 5 d.) išda-;P»ratli- l’kmergieiiiai dar gar- 

sinių filmų nemato, todėl la

Per didžiuosius Žem. Kalva
rijos atlaidus vieni vietos pū
gai pasitikti organizuotai at-

lėję pamatyt plačių Amerikų. 
Iš Kenoslios jie slapta išva
žiavo, susėdę į tuščių vagonų.

bartinį klebono pavaduotojų: 
kun. M. Urbanavičius su kun. 
A. Bubliu, brolis T. Poška ir 
kun. P. Garmus.

X Už Petro Kirilio sielų 
gedulingos pamaldos bus an
tradienį liepos 28 d.

X Už Juozafatų Milašaus-| 
kaitę Mišios bus trečiadieni,, 
liepos 29 d.

i
X Šv. Petro par. choras' 

dailiai lavinasi toliau. Patys 
mėgsta praktikas ir visa apie-1 
linkę gėrisi jų dainomis: per 
trejatų blokų tik girdėt lietu
viškos dainos bei giesmės. Ki
tur išvažiavę, jie gėdos nepa
darys Kenoshai, o ir pas save 
namie dailiai pasirodo sekma
dieniais.

rengiasi. Kolektuoja ir bilie
tus platina. Sunkiai serga p 
nia Šedienė.

2 skyr. — Centro piknikui 
turi išrinkusios komisijų, kuri 
lenką įvairių daiktų. Bilietus 
jos smarkiai platina ir sus
inus įvykina.

4 skyr. — prie Centro pik.1

»Sv. K. A. Rėmėjų Dr-jos Cen 
tro regularis sus-mas įvyko 
sekmad., liepos 19, 1931, 2 
vai. po pietų, šv. Kaz. Seserų 
Vienuolyne, Chicago, 111.

Sus-nių atidarė pirm. p. A.
E. Nausėdienė, maldų sukai-j rengiasi. Bilietus pardavoja. : 
bėjo gerb. Sesuo Rita. G skyr. — Centro pik. bilie-.

Skyrių atstovės. įtus turi ir istikrųjų prie jo

1 skyr. — p-nia Čepulienė, i lenk*asb i
o . XT .I 8 skyr. — sus-mo gavo 12 skyr. — p-mas Nausedie i • . v. .

. - . naujų narę. Turėjo įsvaziavi-ne, Ezerskiene, p-le Gurins- v d
mų, kuris labai gerai pavyko. 
Prie Centro pikniko rengiasi.

9 skyr. — sus-mas įvyko. 
Atvežė sulaikytas mėnesines 
duokles $21.00 iš. 1930 metų.

vasarinnikai eidavo iškilmin- Ketverge rytų jie surasti Wau
įvykusių maldininkų, o kiti 
rinko aukas Šv. Vincento a 
Paulo d įaugi jos vardu vietos 
pavargėliams šelpti. Kiek te
ko girdėti, viso surinkta 197 
lit. ir 89 cent.

Kad Žem. Kalvarijos pava
sarininkai gerai gyvuoja, tai 
turi būti dėkingi savo ener
gingai valdybai kurių sudaro 
pirm. p. Bagužaitė, Vice. p. K. 
Šilinskas, sekret. p. Z. Skavy- 
daitė, kasininkas p. D. Arrne- 
lis ir nariai p. Z. Žilinskaitė, 
St. Abelkis ir kit.

J. Vasiliauskas.

GRAŽINS 140,000 LT. 
PAGROBUSI AFERISTĄ

RUDENI UKMERGEI 
GARSINIAI FILMAI

ru-

linta apie 12 tūkstančių.

Baigiant reikia paminėti, 
kad kitais metais Žem. Kalva
rija švęs savo parapijos įkūri
mo 300 metų jubiliejų. Taigi 
reikia tikėtis, kad tas jubilie
jus bus gana iškilmingai šven 
Čiamas ir Žem. Kalvarija su-’i 
lauks dar daugiau maldinin- i 
kų nekaip kitais metais, kad 
būdavo.

bai laukia. ‘D. N.’

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Šių metų liepos 4 d. Žem. 
Kalvarijoje įvyko vietos “Pa-/ 
vasario’’ kuopos susirinkimas. 
Įdomių paskaitų skaitė stud. 
Prieglauskas tema: 20 any
žiaus žmogus. Susirinkime da
lyvavo ir daug svečių tarp ku
rių keletas kunigų ir klierikų. 
Po susirinkimo nusifotogra
fuota. Po to buvo bendra va-

, kaitė.
' 4 skyr. — p-lė Juriornistė.
Į G skyr. — p-nios Junokie
■ nė, Paulienė Anužienė.1
Į 8 skyr. — p-nios Kanapec-' 
kiimė, Stockienė.

Į 9 skyr. - p-lė Jurgelaitė, I iš gerb.
!p-nia Česnauskienė. į20 lnetlI visuomeninio darbo 1

Kat. Fed. Chicagos Apskr. Pagerbimo vakaro išdavė p-
_  p Bytautienė hiia Kanapeckienė. Vakaras

Protokolas iš praeito sus- lapkr. 8 dienų, Ir. P. Š\,
lietuvių įvykiui. Rugsėjo pra- mo perskaitytas ir priimtas. . i l,arap- svetainei.
džioj vienas gaus naujų auto-i Skyrių raportai. ^at. Fed. Chicagos Apskri
mobili, beveik dovanai, už j 1 skyr. — sus-me gavo l!(‘*° raP°rtų išdavė p-nia By-' 
50c. Be abejo, tasai žmogus į naujų narę. Prie Centro pik. Į lauhen5‘
labai džiaugsis, bet reikia, kad į -.......... ; -------

(per gerb. Motina Maria).
Ši lu ličio

Piknikas.

A. Rėmėjų draugijos meti 
nis piknikas bus rugpiueio 23 
dienų, Marąuette Park. Ko
misija darė pranešimų, kad 
stropiai rengiasi.

Centro vice-pirm. p-nia M. 
Šedienė turėjo didelę ir pa
vojingų tumoro operacijų, Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. A. Rėmė
jų dr-jos Centras, giliai atjaus 
damas šį įvykį, reiškė jai sų- 
jausmų ir užsakė Šv. Mišias 
už jos sveikatų.

2 skyr. narė praneša, kad 
sunkiai serga p-nia Ona Vaiš
vilienė iš 9 skyriaus. Rėmėjos 
labai apgailestauja gerb. vei
kėjos.

* »
A. E. Nausėdienė, pirm., 
Vera A. Galnaitė, rast.

X Tik šešios savaitės pasi
liko iki didžiausiam Kenoshoskegan, 111. Pažadino- juos iš 

miego, išklausinėjo ir pasiun
tė atgal Kenosbon. Policijai 
jie pasakė jau kelinta diena 
kaip išvažiavę. Bet pas tėve
lius pasirodo geriau. Smarkie
ji keliautojai buvę šie: Anta
nas Steponaitis 13 metų, An
tanas Zuris 11 m., Pranas Al- 
diejus 14 m. ir Stasiuks Pojan
zis, 12 m. ,

' bilietų pasidėję, — atiduokite J 
X Liepos 23 d. Kenosbon tiems, kurie nori automobiliu;

buvo atsilankę svečių pas da- važiuot.

ir parapija džiaugtųsi. Kam 
pritrūko bilietų, ateikit į pa
mpi jos ofisų, paimkite ir pa
sidarbuokite parapijos nau
dai. Jei dar turite, nelaikykite

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ Į

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

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A Maliauskas 20c. ’ 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 1 
JAUNUOLIO LAJ.VIMAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Bcrlioux kaina 35c.; 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-'

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.1 
Zajančkauskas kaina .............................................. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
Mana,. Ncu. r, .,.e„a. Ant vandra* TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
per f hertoourff—0 dieno* per Itremen 1 x

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,M|»«-l«4i-» traki* ik Ilrenicrliaven

TIK 7 PIRMOM | I.IOTVVĄ
Arba keliaukite ckspicRlnlu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas eavaltė Išplau
kimai * gerai žinomais 
Lloytl KahlninUrifl Lai
vai*. Informacijų klau
skit* pas I»lle vietini 
agent% arba 
130 W. RandoSt

Chicago, m.

NORTt O 8 R M A N

LLOYD

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROtiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenua

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

* * -g «
* NAUJAS IŠRADIMAS 1

DEJCSNIO GALINGA MOSTO 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų,k Nugare* akaudejima, Šalti, Ranku. 1

*

Kojų, tirpimą. Dusuli, Galroe skau» 1 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik na ronas )•
Tukstaniaol žmonių yra ižsagyde o *

«
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria su-

*

lig šaudo* gydymo.
Kaina 75 centai. Ji.50 ir *3.00, 
ir 10 centu extra ui peraiuntim*. 

Klau.lrite paa aptiekoriua taip 
DEKCN’S NEW DfSCOVERY 

O1NTMENT.

*

** DEKEN S OINTMENT CO.

k
P. O. Bok 352
Hartford, Conn. *

* * * *

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPBC1AU1HTAS
Taigi ueuuHlrnlnklt. bet eikit pat 

tikrą special+Ftą. ne paa kukt nepa- 
tyrėl}. Tikrab specialistas, arba pro- 

' feaorlus. neklaus tusų kas rims ken 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iiegzamlnaviino. Jus su 
taupysi! laikų ir pinigus. Daugeli? 
"ritu daktarų negalėjo poxelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradymui žmogaus kenks 
mingamu.

Mano Radio — Sc.opo — Raggl 
K-Ray Koentgeno Aparatas ir Ti
piškas bakteriologidkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aė paimsiu 
ius gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryd ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo nėr 
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų 
uždegimo žarnų, stipau plaučių arta 
(eigų turit koki* užsisenėjusių, jsl 
kerėjusių, chroniškų ligą, kurj ne 

' pasidavė net gabiam šeimynos gy 
dytojui, neatldėliolut neatėję pa» 

i mane.
DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 10H

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Ik!
1 pt plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėlicmts nuo 10 ryto tkl 1 

po pisi

ADVOKATAI

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rkeu- 
matic aches & pains, apply Mas* 
terole, the ^eounOer-irritaat”

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-

Nauja radio dėl jūsų 
automobiliaus, tiktai
$49.00 su viskuo, 
nieko dauginus nereikia 
pirkti. Jus galite klausy
tis muzikos ir programų 
važiuodami ir laukuose.

Nauji eleetrikiniai ra

dio Screen Grid vertė du 
syk tik po $49.00

Elektrikinės ledaunės
po .. $49.00

A. Ai SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. 
Roatn 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tol. Lafayctte 7337

Namų Tol. Hydo Park 3395

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

i pąr>t}AK 31 Ant'

246 puslapių kaina .................................................  $1.75
TRUMPA APOLOGETHvA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c; 
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.!
kun J. Bikinas, kaina.................................................  90c.

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

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

vičiui, kaina....................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................... 40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. L 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.

“Draugas”

los. F.
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boolevard 4705

Milžiniškas Piknikas Ra
dio klausytojų bus Biru
tės Darže August 2 dieną.

Lietuvių programas iŠ 
VVCFL kas nedeldienį 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
Duodama* lėšomis Jos. F. 
Sudriko Krautuvės.

2334 So. O aki e y Avenue Chicago, Illinois.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdaiunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Itandolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Rooeevelt 9090 

Narna: 8 iki 9 ryte Te!. Repub. 9«9*

Telephone Dearhorn 0057

F. W, CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street 
ROOM 1481

Nuo 9:30 Iki B vai. vak.
Ijoaal Office: 1900 8. UNION AVĖ 

Tai. Rooaevelt 8710
nuo 8 liti 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A, A. OLIS
ADVOKATAS
11 Soutįi La. Šalie 8troet 

Room 1701 Tel Randolph 0311
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8841 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0583 

Valandos — 7 iki 9 Vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

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

KRAFT

U
CHEESE

KRAnPlIENUC 
CHEESE COMPANY
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OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

C H I C A G O J E DAKTARAI

“KOFL INTERESTS.” lid fell thru. Undoubtedly, 
------------ they who started the initiative

Now that the season of Out- 
door Dancing, Beach Parties, 
Picnics and various sočiais is

sliould be censured, būt since 
apparent interest and mild 
enthusiasin alone, were the

in vogue, it \vas lioped that I incentions, thus the situation, 
these influences would interest That is the fallacy of our un- 
the K of L element sufficiently dertakings, we never finisli 
enough, to keep a eloser affi- what we start, or we pursue 
liation with the organization,' the niovė half — lieartedly. 
būt ir has pro ved otherwise.-Let’s hope a real awakening 
Attendance at meetings or so-l\vill be effested by our coni- 
cials have dwindled to utterĮing convention, and instead,^

WEST SIDE ŽINIOS. Ateinuntį sekmadienį įvyks- 
------------ ta du dideliu išvažiavimu, tui 1

X Šiandien Aušros Vartuo- Vyčių vietinės kuopos į man
se Sesuo Valentina Aukštikal- 
naitė, gyvenam, dabar Aušros 
Vartų Seserų Kazimieriečių 
konvente, laidoja savo broli a. 
a. Petrų Aukštikalnį su pen-

dvnes gražiausioje Chicagas 
apielinkėje, ir Politikos k liūlio 
išvažiavimas Į miškus. Noiv- 
toks dalykas būt nelabai ma> 
lonus, bet kitaip negalima pa

kiariomis šv. Mišiolais ryto daryti, nes Vyčių- kuopos įy 
9 valandų. Pamokslų bažnyčio- mas tų dienų neloš bais- 
je sako misijonierius kun. A. holo, tui daro išvažiavimų, o 
Petrauskas, o kapuose kun. K. politikos kliubo ta diena yra 
Matulaitis. jau senai užregistrpota.

X Staiga susirgo Marijona
o , [Zaurienė, kuri tuojau nebete-S V yčių veikėjas, universiteto

insignificance. A reason, that’of being berated, let s endea- L kaJbos ir vaidyniosik Tuo-, «tudenta« ir pereitą mėty bu- 
undoubtedly can not be ans-jvor to deserve a praisewor-1 nujjabenU j šv Antano vęs vietinės Vyčių, kuopos 
vvered. Everything of a sočiai thy remark.
nature liad been attempted, to Presuinably, some of our 
induce niembers and would be older members have been dis- 
members to remain or join the iguising themselves for ins- 
ranks of the only existing
Lithuanian Catholic organiza-

jau nugabenta
ligoninę pirm. p. K. Savickas sugi-įžo

X Pereitame sekmadienyje iš atostogų, kurias turėjo nef

Aušros Vartų Federacijos 3 Califomijoj. Atfodb labai litik-

tion in America. Now, we are

r tance: the absence of J. Gie
draitis, J. Bulevičius, J. Ma-

skyrius įgaliojo kun. J. Jakai- .sinas ir patenkintus. Sakosi

karas and a few others, liave
I'aced witli a real problem. J jed us to believe that tliey a- 
And it appears to me, thatSrent existing. lf they štili ex- 
tliose beliind the heliu liad!įst, let us see them stir from 
grown lax and disinterested injtheir present haunts. J. W'al- 
a cause, which today demands ja<*e of Cicero, was yast lieard
spirited action. The organiza
tion has not established it- 
«elf, to a degree sufficient e- 
nough in itself to influence its

to remark, that Cicero coun- 
cil is going to expand to a 
membership of over two hun- 
dred. Now, there’s ambition!

ti Federacijos seime būti at-' lurf'Ks 1“b“i 8»ra8 laiUu8- ir
katalikiškojo dau« «ražn» vl“t,J

.‘Buvo išvykęs savo automobi-
X Šv. Pranciškaus Tretiniu- 1U’ 

berengdami

stovu mūsų viso 
veikimo.

kai AVestbidėje 
Aušros Vartų parapijai pas
veikinimų su Sidabriniu Jubi
liejumi jau baigia gražinti lai
mėjimų knygeles su $5.00 ir 
ateinančiame mėnesyje 23 rug- 
piučio “Rūtos” darže 
piknikėlį.

daro į

niembers by the principles1 C. Šeputis and J. Masiunas of 
and ideuls expressed in the IBrighton, have been combing 
conseitution of the organiza-[the beaches for fair spots, I 
tion. Times likę that have pa- Į understand they are going 
ssed on, and only individual y oOmmercial’ for personai rea- į susirinkimas įvyks penktadie-

DR. SUSAM A- SUUOS
Specialiste Moterų Ir Vaiky Ligų 

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

Nedaliomis pagal susitarimą^ 
i Ofiso Tel: Lafayette 7337 Rez. Teli H^de Rark 3393

DR. i1K0WARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 \VEST 68 STREET 
Kertė So. \Vestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavltt St, 

Tol. Ganai 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Oflso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofloo Ir Rn. Tel. BouL 5914
“Y

BNS BKRTA9H DR. MAHCKLIS
758 West 35 Street («amp. 35 ir Hbtetėd'
Vai.: 1-3 Ir 6:39-8:30 vai. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Ganai 67 64-

Vietinis Federacijos sky-1 
'rius irgi ruošiasi prie išvažia
vimo tada, kada visos dr\tu- 

' gijos padarys savo išvažiavi- j 
mus. Tada skyrius mano už- i 
kviesti visas draugijas ir pa 
daryti vienų didžiausių išva
žiavinm, nes visos draugijos 

X Vis,J draugijų- atstovai, prildaus0 iteracijos vieti- 
prašomi įsidėmėti, kad Sidab-1 niam skyriui žinMna visos įr 
rinio Jubiliejaus Komisijos !arSmg skyriails įswži8vinų.

effort and coordination today,! Sons. Tliat mystery man, J. 
ivill preserve that, wliich wo Stvilpa froin Brighton, has 
štili call the K of L. The been scarcer than flies in a re- 
psychology of today is attrac-'frigerator these days, we ne- 
tion, therefore the personali-, ver see him, even at any K 
ties wlio guide the destinies of of L affair. It can’t be the 
the K of L, sliould get cons-Įheat, niavbe it’s business. P.
cious — strieken and.literally Saliner, since bis reoent ex- svarstoma apie išvažiavimų, Į lietuvis akių specialistas 
‘do their stuf’.

nio vakare, liepos 30 d., 8 vai. 
Prašomi, visi susirinkti.

X Ateinantį sekmadienį po 
sumos įvyks svarbus Aušros 
Vartų parapijos didžiojo cho
ro susirinkimas. Visi nariai 
būtinai turi dalyvauti. Bus

Taip ir reikia.
Bijūnėlis.

PLATINKITE “DRAUGA”

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

wearingperlence has been 
both trousers froni bis two 

go Distriet we started a se-'pants suit, to insure some de- 
ries of debates. It apparently i gree of safety. Too bad, you 
has hecome non-existant. can’t wear your overeoats al- 
Why? We had some verv good s0, at this time Paul. 
material, for instance: K. Sa- AĮ Manstavičius and bis 
viekas and ,J. Makaras froin yortb gang, claim they
Nortli Side, A. Sloksnaitė andpiave been going ‘liot’ this 
A. Lapinskas irom Marąue-, gumnier. Hot is right, notice 
tte, J. Švilpa and S. Ališaus-'

Right here in our Chica-
parapijos jubilėjų bei kiti rei
kalai.

NORTH SIDES ŽINUTĖS.

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

Tetefonas GrovehiU 3262

B& L DU i & Išmis
GYDYTOJAS, OHIRUROAK 

IR OB8TSTRIKAS'

Gydo ataigiaa 1S chroniška* UgM? 
vyrų, moterų Ir- vaikų-

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kaadlenų ntaa 
platų Iki a vai. vakaro.

Nedėliotais Ir •eredomla' tllfr 
lMolno aasHartta

Ofisu, Laboratorija ir X^Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. I’rcspect 0610

DR. B. ARŪM^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6622 So. Whlpple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Phone Lafayette 9710

DR. E. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 t. v. ir 4:30 — 9 v-, vi

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 

Nedėllomls pagal sutarti

Oflsib Tel. Vlctorr 689B 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. JI A. RDTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomls Ir ftv mtadleniala 10-13

A. L DAVIDONIS, II. D,
4M0 SO. MICHIGAN AVKNUK 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Te!. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect 0610

Te*, Lafayette 5T»r

D». A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki B po pietų, 7 Iki t vak.

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

Teh WentWorth 3000
Reaį Telk Stewart 8191

BR. R. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6658 SO. HALSTED STREET 
VaJ.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phoue 
Wentworth 3004

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

kaitė from Brighton, P. Sali- 
ner and J. Bulevičius from 
Providence and J. Valiulis 
and" A. Žičkus from Cicero 
and štili a few from Bridge- 
port, būt wlxy the sudden 
drop? In that crovd, we pro- 
bably had the finest speci- 
mens of Lithuanian culture 
and refinement and then the

the humidity.
M. N-. X.

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

Dabartiniu laiku pas mus 
didelis sujudimas matosi ruo- 
šianties prie parapijos išva
žiavimo, kuris įvyks 31) d, 
rugp., Jefferson miškuose, 
northsidiečių mylimiausioje 
vietoje. Nors tų dienų įvyksta 
dienraščio “Draugo” pikni
kas, bet mūsų gerieji parapi- 
jonai mano padaryti, kad ir 
ožka būtų ciela ir vilkas so
tus’, t. y. aplankyti “Drau
go” piknikų, ir sugrįsti į sa
vo parapijos linksmų išvažia
vimų.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halstcd St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėllomis: nuo 10 Iki 12.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6425 So. California Avė. 

|Val.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

G R A B O R-I A I:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS liet. oraboriuh 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau nsgu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dlrbystės.

OFISAS
648 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tel. 
Vlotory 4088

JONAS 
Š M A I' Ž I S

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

2:23Mirė Lk pos 25. 193, m. 
ryte, pusamžio metų.

Kilo Iš Skuodoa i«r. Ameri
koje išgyveno 28 mtus.

Paliko dideliame nuliūdime 
Draugus Ir Girti,tltvS

Kūnas poBnrvotas 9243 I’ux- 
ton Avė.

Laido! uvf-s (vyks Tn-f-iudl,-- 
nyje, Liepos 29. 1931 m. Iš na
mų R vai. bus atlydėtas j flv, 
Juozapo parapijos bažnyčią (So. 
Cbicago, III.), kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
j fiv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę
GlniimM Ir Draitftsl.

Laidotuvėms patarnauja grab,
J F. Eudelkls, 
1741.

Telef. Yartls

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

įAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8i CO.
JŪSŲ ORABORUI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fisi Telefonai: YARDS 174d. ir 1742

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

Ofisas
4603,So. Marshfield Avenue

TSL Boulsvard 9277

A. PETKUS-
LIETUVIS ORABORIUS

4443 So. Talman Avė.
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

S. D.LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausta. 
ftelkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2BU

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicėno, HE 
TeL Olfcero 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. SKINAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyka*
718 WEST 18 STREBT

TeL Roosevelt 7512

I. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ▼bdrjas

1650 Weat 46th St
Kampas 4«th Ir Paulina Ma. 

Tai. Boulsvard B2»S - 8412

Haliudlmo valandoje kretpldtto 
prie manęs, patarnausiu aimpatUk 
kai. mandaciai. gerai Iri pėgbra 
nsgu kitur Koplyčia dėl 
dykai.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOt'lS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų, po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vat 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
TeL Prospect 1030.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. R POŠKA
3133 S. HALSTED STRĘET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

PENTIS T AI
Phone Boulevard 7042

DR. Z. VEZELIS
D E N T 1 S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tėl. Canal 6222

DR. G. L BLŪŽIS
, DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

OFISAI:
4901 •— 14 St. 2324 WashiDgtoo 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
TeL Cicero «<2 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija
4T39 Weet 12 Pi. 
Tel. Clcreo 2888

NedėliomU 
Susi tarus

DR.T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR GHIKUltGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų, ir naktj 
Vlrglnia 0036

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUH0A8 

X — Spinduliai

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

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

Nedėlloj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 865ff;

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė., 
Valandos 11 ryto lkl S po pietų

6 iki 8:30 vakare
—-------------------- ■  ------- -——*•'<

Rez. Tel. Midway 6512

dr; r. g. copler
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas 8treet 
Telef. Wilmette 195 arba

Canal 1712
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllatf 

ir Ketvergais vakare

—m...

Boulevard 7699
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. IAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 10 ryto lkl g vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9 

vai. vakare
Nedėllomls ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.
— " 1 -- A. ■ . . ------ ■    

▼ai.:

BR. P. P. ZAttYS
DENTISTAS

30 EAST Illtb STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas, X-Ray, etc.

DR. CHARLES SEGAl
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVL
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų. 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 sf 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 lkl 11 

Telef. Midway 2880

DR, MAURICE KlIT
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVEL
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. F*1aza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
NedeL nuo 10 lkl 12 dienų
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ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ AKADEMIJA.
Lietuvaitėms vienatinė mokykla Amerikoje, kurioje.jgyja aukštesnį mokslą ir lietuviškos dvasios. 

Tėveliai, nepamirškite savo 8-tą skyrių baigusias dukreles siųsti į Šv. Kazimiero Seserų Akademiją 
pradžioje mokslo metų.

toja ir baigusi keturias kle
vas gimnazijos.

Linkime naujavedžiams il
giausių metų ir geriausio pasi
sekimo. R.

----------r
NAUJOJ VETOJ.

Į _______
Bridgeport. - Viktorus 

Bagdonas, plačiai žinomas 
į “mliveris”, persikėlė gyventi 
po num. 828 W. 34 PI. Tel. 
Yards 34(18. P-nas Bagdonas 
turi didžiulį trokų, perklausto 
bile kur iš bile kur. Taipgi 
pristato anglis ir malkas.

Mirė po sunkios ligos, 
į Šiandie graboriui Masals
kiui patarnaujant laidojamas 
Augustas Podžius, gyv. 841 
W. 33 St. Velionis mirė sulau
kęs 50 metų amžiaus. Mirė po 
ilgos ligos.

Bridgeport. — 6v. Jurgio 
parapijos tretininkai eis išpa- 
žinties subatoje, rugp. 1 d., o 
nedėlioj, 7:30 vai. ryto “in 
eorpore” prie šv. Komunijos. 
'Tai daromu delei parcinkulio 
atlaidų.

Kviečiame visus tretininkus 
dalyvauti.

Su pagarba
Rozalija.

KARIUOMENES TEISMO 
SEKRETORIUS MAJ. GU

REVIČIUS fšVYKO I 
PLATELIUS

Kaip žinome, Voldemaras

TEISINGI ŽMONĖS.

BAGDONAS BROS.
FURNITVNE & PIANO MOVINfl 

Loeal & Long Dlstance Reanoval

3244 SO. HALSTED ST
Office Tel. Calumet 3399 

lies. Tel. Ya"’s 3408

JURGIS BALČAITIS.

Senasis blogmetis.

Dabar pergyvename biznio 
ir pramonės susilpnėjimo lai
kus. Senieji musų amerikiečiai 
gerai pamena Clevelando blog 
mėtį. Kaip dabar, taip ir tą
syk bizniai ir pramonė buvo 
susilpnėję ir buvo didelis ne
darbas. Jurgis Balčaitis, kurio 
indomius atsiminimus “Drau
go” skaitytojai neseniai yra 
skaitę, dabar suteikė smulk- 
kesnių žinių apie anų laikų 
blogmetį, Tos žinios ypač da
bar yra indomios.

‘ ‘ Chicagoj ’ ’ pasakoja p. 
Balčaitis, “fabrikai ėmė užsi- 
darinėti Pasaulinės Parodos 
metais apie vidurvasarį. Ban
kų tada tebuvo vidurmiesty- 
je, lietuviai į juos dar nedrįs
davo kreiptis. Savo sutapytus 
pinigus pasidėdavo pas agen
tus? Chicagiečių lietuvių tarpe 
labiausia buvo pagarsėjęs Aus 
trijos žydas’ Kuperis, kurs sa
vo agentūrų turėjo prie Canai 
ir 14 gatvių . Pas ji lietuviai 
depozituodavo savo pinigus, 
per jį siųsdavo pinigus į Lie-

ŠV. MIŠIŲ AUKA.V
Tai vardas knygutės, kuri

tuvų, pas jį pirkdavo laiva
kortes. Jisai mokėjo vokiškai 
ir lenkiškai ir suprasdavo ru
siškai. Tai lietuviams jis buvo 
prieinamas. Jisai varėsi gerai 
ir sale savo seno namo 1892 
metais pasistatė naujų trijų

1 pagelbos reikalaujančiais.
‘ ‘ Bedarbiams šelpti žydai

buvo atidarę duonos kepyklų. 
Ten galėjo eiti kas tik norė
jo ir visi gaudavo po kepalų 
duonos — kepalai buvo dideli, 
apskriti, kaip tekiniai. Duonų 
čia dalindavo be kortelių.”

“Kai Clevelando preziden
tavimo laikas ėjo galop ir kai 
prasidėjo rinkimų agitacijos, 
tai jo oponentas McKinley pa
leido obalsį “full dinner 
pail”. Žadėjo pradėti darbus 
ir kitokias gėrybes. Leido pro- 
klemacijas su paveikslais fab-

Bridgeport. — Teko man pa 
'mesti pinigų ir nežinojau kur 
j ieškoti. Pasiguodžiau vienai ki 
tai susitikus. Sužnojo p. Ged
gaudienė, kurį- gyvena 3341 
So. Union avė., ir atnešė man 
mano pamestus pinigus. Taip 

; džiaugiaus gavus savo pinigus 
ir džiaugiuosi, kad mūsų ko
lonijoj yra teisingų moterų.

Labai ačiū brangiai kaimy
nei p. Gedgaudienei.

Mrs. Josephine Volterenė, 
3351 So. Union Avė.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
į Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

j Musų patarnavimas yra grei 
,tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Miestas užlaikė keletą ofi- rikų ir rūkstančiais kainynais
sų, kur bedarbiai užsirašyda-

augščių didelį namų. Jisai tu-'vo. Užsirašiusius ištirdavo ir 
rėjo didelį savo viengenčių žy- jei pripažindavo, kad užsipel- 
dų pasitikėjimų. Žydai krau
davo savo pinigus pas jį. Ro
dėsi, kad viskas ėjo gerai.

Bet štai išaušo 1894 metai.
Pavasary ar tai balandžio pa
baigoj ar gegužio pradžioj, 
vienų rytų, išeidamas darban, 
žiuriu žydi} minių minios, 
kaip juodas debesys. Misliju,

no pašelpos gauti, tai išduo
davo kortelę, su kurių gauda
vo į mėnesį pusę tono anglių, 
valgiui gaudavo kruopų, mė
sos, cukraus ir tt. “Skarba- 
va” duona man neteko ir aš- 
išvažiavau į farmas. Ten išbu
vau porų mėnesių — per rug
sėjį ir Spalį. Farmų darbai

kas čia dabar galėtų būti. Ro- pasibaigė, reikėjo ruoštis Clii- 
dėsi, kad jokia jų šventė tų- Įcagon grįžti. Farmerys, pas
syk nepripuolė. Be to žydai 
buvo ne šventadieniškame u- 
pe — susijaudinę, susierzinę. 
Visi tik lelelele erzeliuojasi, 
bėginėja, laksto.

“Nieko nesužinojęs apie žy
dų sujudimo priežastį ėjau 
darban. Vakare pargrįžtu na
mo ir randu būrį nuliudusiij 
ir susirupinusių draugų ir gi
minaičių. Sakė, kad nuo žydų 
sužinoję, kad Kuperio jau ne
bėr, kad jo agentūros durys

kurį dirbau, surado ten man 
vienų propozicijų. Surado kitų 
farmerį, kuriam reikėjo vedu
sio žmogaus, kurs gyventų jo 
farmoj, užlaikytų keturis dar
bininkus ir butų farmos gas- 
padorium. Blogais laikais pro
pozicija buvo gera ir pasa
kiau, kad važiuosiu pas pačių 
apsvarstyti.

“Ivišeniuje turėjau keturis 
dolerius, o Chicagon sugrįžti 
traukiniu reikėjo $3.50. Gaila

uždarytos. Tųsyk ir supratau, J buvo skirtis su paskutiniais 
ko tie žydai ankstybame ryte pinigais. Sumaniau juos išgel- 
visi išsiliejo gatvėn. Bet tai Ibėti. Nutėmijau, kad anglinis

tik išėjo iš spaudos. Apie tų ne puiki naujiena buvo. Juk
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui: 
“Gavau jūsų knygutę apie šv. 
Mišias. Labai malonu jų 
skaityti. Prisiųskite dar 10. 
Duosiu kitiems dovanų.”

Kita moteriškė taip rašo: 
“Apturėjau 3 knygutes apie 
šv. Mišias, kurios man labai 
patinka.”

Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama 
apie svarbiausia mūsų tikėji
mo tiesa — Šv. Mišių auka.

Šių knygučių galima gauti 
kiek tik nori ir labai pigiai 
“Drauge” 2334 So. Oakley 
Avė., arba pas kun. J. Jusevi- 
čių, šv. Kryžiaus Ligoninėje 
2700 W. 69 St., Chicago, III.

ir mano šimtelis dolerių pas 
Kuperį gulėjo. O čia blogi lai
kai.

“Tas Kuperio agentūros 
sprogimas daug kainavo lietu
viams. Vien iš mano pažįsta
mų nukentėjo šitaip:

Vincas Stankaitis $400.00
Juozas Beviršaitis $500.00
Zenonas Grineveckas $350.00
Jonas Balašaitis $225.00.
“Mano švogeris Jonas Bur

ba turėjo toje agentūroje pa
sisamdęs skrynelę ir laikė jo
je $400. Tai jis savo pinigus 
atgavo čielybėje.

“Tas Kuperio agentūros 
sprogimas labai padidino var
gus nedarbo suvargintų žmo
nių. Aš ir daug kitų dėl to tu
rėjome užsirašyti bedarbiais,

Pro fabrikų vartus eina pul
kai darbininkų, sunkiai nešan
čių savo pilnas, “dinner pai- 
les”.

PRANEŠIMAI
Labdarybės centro mėnesi

nis susirinkimas įvyks trečia- 
“ McKinley rinkimus laimė- dieni, liepos 29 d., 1931, 8 vai. 

jo ir po teisybei darbai tuoj vakare, Aušros Vartų parapi 
ėmė gerėti. Blogmetis, prasi- jos svetainėj. Kviečiame skait 
dėjęs 1893 metais, išnyko 1 ingai susirinkti. Valdyba.
1896 metais.” ;------------

------------------ i Susivienijimas Lietuviškų
RADIO PROGRAMAS. Draugijų ir Kliubų Bridgepor-

------------ te turės savo mėnesinį susirin-
Kaip ir kas antradienį, taip kimų šiandie, 28 d. liepos, 

ir šiandien tarpe 6:30 ir 7:30 S valandų vakare, Chicago Lie 
vai. vakare iš stoties WGES, tuvių Auditorijos salėje.
1360 kilocycles, Lietuvių Fir- Visi viršininkai ir atstovai 
ma Peoples Fumiture Kompa- malonėkite pribūti, nes daug 
nija duos lietuviškų radio pro dalykų turime svarstymui, 
gramų. i

Kaip visuomet taip ir šį va
karų yra pažadėta duoti labai 
gražių ir įvairių dainų, muzi- • 
kos, juokų ir kalbų programa.
Todėl nepamirškit pasiklau
syti.

*K1.

Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 
$4 .50 už vežimą.

Yards 5055

Rankinė skalbykla, gera proga 
į porai su mažu kapitalu. 5623 Glen- 
wood Avė.

Groc., dėl., vaisiai, daržovės. Gera 
vieta. Priežastis — Ilga. Pigiai cash. 
2 422 Fullerton.

Čeverykų taisymo Ir valymo, 
skrybėlių čysttkno šapa {steigta 18 
metų. Pigiai. 4606 N. Clark St. arti 
Wllson Avė.

Del. Groc. kamp., renda $40, 3 
kamb. ir maud., tiktai cash. 5401 S. 
Paulina St.

Pigiai parsiduoda grocernė 
su namu.

2161 No. besteni Avė.
Chicago, III.

M. Kadziauskas, rast.

t

JUOZAS GIKIS APSIVEDĖ.

traukinys eis Chicagon. Vaka
re, kuomet garvežys sėmėsi 
vandens, aš užšokau ant ang
lių ir atsisėdau. Kelionėje su
si paišinau ir pasidariau juo
das kaip nigeris. Toks parė
jau ir namo ir pusėtinai nu
gąsdinau savo jaunų pači ūkę.

“Į farmų vykti neprisėjo, 
nes gavau savo senų darbų 
prie geležinkelių.

“Į vietų pabėgusio Austri-is 
jos žydo Kuperio kokiu tai ro- = 
kundu inėjo į jo agentūrų Lie- iš 
luvos žydas suvalskinis Kara- S 
levičius. Jisai labai gerai lie = 
tuviškai kalbėjo, buvo inteli- 5 
gentiškas vyras ir mandagaus E 
apsiėjimo. Jisai atnaujino Ku- f 
perio biznį, gerai jam klojosi 
ir paskui persikėlė su bizniu 
prie Halsted ir Maxwell.

Gerai žinomas Cbicagoje 
darbuotojas Juozas Gikis, pe
reitais metais grįžo Lietuvon 
ir apsigyveno Vaitkunų k., 
Svėdasų vai., Rokiškio apskr. 
Dabar A.' Peldžiui rašo, kad 
gegužio 15 d. apsivedė su Ste
fanija Balaišyte iš to paties 
kaimo. P-lė Balaišyte yra toje 
apielinkėje draugijų darbuo-

J*
R. ANDRELIUNAS

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

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

Tel.
Hemlock 8380

% Z
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

OREElt VALIET 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889

—
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas.

= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
i $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
imiiiiiiiniiiiiiiiinitiNUiiiintnniiniiiuninnmnmnunnmuiiiiiiMiiiiiiuiiinii

reikalavo visos bylos ir tar
dymo medžiagos nuorašų, ir 
kariuoitienės teismas buvo nu
taręs tai patenkinti; tačiau 
Vyr. Tribunolas kariuomenės 
teismo nutarimų panaikino. 
Bet kadangi voldemarininkų 
byla yra pirma sui genelis by
la, tai norima jų išspręsti pri- 
silaikant visų formalumų. Dėl 
to kariuomenės teismo sekre
torius majoras Gurevičius iš
vyko i Platelius, kur prof. 
Voldemarų supažindins su šios 
bylos ir tardymo medžiaga.

“R.”

Cuneo Press bute No. 5 va
kar kilo gaisras. Daug ope
ros sulieta vandeniu.

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legaltSku8 dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu tr nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

AUTOMOBILIAI

I AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1229.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

Real estate M. ZIZ A S
Statau naujus naiDUs ir se Namų Statymo Kontraktorlus

(Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIE0RNTA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

nūs pmmu j mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 6422

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

Gar., 90 karų, renda $250, 5 me
tų lietas., pigiai, biznis geras. 2029 
W. Jackson Blvd.

6 kamb. plytų rez., išvažiuoju, 
reik parduot už geriausią pasiūlymą. 
8 Wisner avė., Park Ridge, 111.

BARGENAI
Arti Marąuette Parko Ir 63 karų 

linijos lotas. 30x26 už 2500. Turi būt 
parduotas trumpu laiku.

Trijų pagyvenimų medinis namas Ir 
garadžius. Kaina 23,500, (nešti 2500.

Bungalow 6 kamb. Ir 2 karų gara
džius. Galima pirkti su 21,000 cash.

Rlznlavas lotas už pusę kainos. 
Marquette Parko apylln/kSJ.

Į 2 flatų muro namas, fi—6 kamb., 
(karštu vandeniu apšildomas prie pat' 
' Marųuette Rd. Ir Western avė. Par
duosiu už pirmą teisingą paslųlymą.

Sle bargenal parsiduoda už morgl- 
čius.

A. N. MARULIS & OO.,
641-61 So. ĮVestem Avė.

Mainysiu ūkį ant Ciceros na
mo. Mano farma randasi Mi- 
chigan valstijoj, Scottville 
apylinkėj.

M. MASILIŪNAS 
1543 So. 50 Avė. Cicero, UI.

Telef. Republic 6296

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 124 5
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH RHAG7.DA8, Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkščle-

rlal. Įvedame elektrą { najmua ir 
dirbtuvėa
8199 g. Halsted St. 3 Augštls
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