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Keturi Lakūnai Skrinda Skersai Atlantiko
i« «

IS VERA CRUZ VALSTIJOS 1STRE- 
MIAMI KUNIGAI

“Graf Zeppelin” Šiaurinio 

Žemgalio Plotuose

Vidurinę Europą Spaudžia Ekonominis Persi
laužimas; Meksikos Prezidentas Kovoja Dar*- 
bo Vadus; Prieš Kubos Prezidentą Iškeliami 
Rimti Kaltinimai

MAJORAUJA 40 METŲ neleis Vokietijai 
mirti

ė ■
BERLYNAS, liepos 28. — 

Nepaprastai draugingai ir nuo 
širdžiai čia vaišinamas Brita
nijos ministeris pirmininkas 
MacDonald.

Pokylio metu MacDonald 
tarp kitko pareiškė, jog Bri
tanija jokiu būdu neleisianti 
Vokietijai mirti, t. y. — ją 
gelbėsianti visose jos nelaimė
se. ; I----------- I-------

DRAUGAI GELBĖJO PA
BĖGTI ČILI PREZI

DENTUI

CHICAGOJE

CHICAGO IR APYLIN-!t ’
KfcS. — Šiandie debesiuota; j 
pramatomas lietus; popiet ar
vakare vėsiau.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

O LENKAI VIS DĖLTO 
STATYS VYTAUTUI 

PAMINKLĄ

Vilnius, VII-8. E. Šiomis

KETURI LAKŪNAI PER 
ATLANTIKĄ

IŠ VERA CRUZ IŠTRE
MIAMI KUNIGAI

SUDEGĖ LENKŲ UŽGROB
TAS LIETUVIŲ MIE

STELIS

NEW YORK, liepos 29. — 
Vakar iš čia dviem orlaiviais 
keturi lakūnai išskrido sker
sai Atlantiką.

Lakūnu Pangborn ir Hern- 
dorn skrinda aplink pasauli, 
gi lakūnu Boardman ir Polan- 
do skris Į Turkiją l>e sustoji
mo.

“GRAF ZEPPELIN” 
ŽEMGALY

BERLYNAS, liepos 28. — 
Vokiečių dirižablis “Graf Ze
ppelin” ties Hooker sala, Fra- 
nz Josef Žemėje, nusileido ant 
vandens.

Iškrovęs paštą j ledų laužy
toją “Malygin,” leidosi į šiau 
rinio žemgalio pusę. Ten bus 
atlikti moksliški tyrinėjimai.

VERA CRUZ, Meksika, lie
pos 28. — Vyskupui Guisar 
prapešta, kad iš Vera Cruz 
valstijos ištremta septyni ku
nigai daugiau. Kaip tas įvy
kę, vyskupui nežinoma.

Taipat vyskupas negavo iš 
gubernatoriaus Tejeda atsaky
mo į savo protestą apie kuni
gų žudymą.

Šio miesto gatvėse patru
liuoja kareiviai. Gubernato
riaus parėdymu, visur išlipi
nti atsiliepimai, jog bus vyki
namas Įstatymas apie kunigų 
skaičiaus sumažinimą ligi 13 
visoj valstijoj.

Tai kapit. Harry AVooding, 
civilinio karo veteranas. Jis 
jau 40 metų yra miesto Dan- 
ville, Va., majoru. Yra 87 me
tų amžiaus.

SUTARTINAS VEIKIMAS

WASHINGTON, liepos 28. 
— Prekybos departamento se
kretorius Lamont paskelbė, 
kad tos visos pramonės, ku
rioms yra pavojaus uždaryti 
darbo įstaigas, yra pateisina
mos už užmokesnių mažinimą 
darbininkams.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
Hoover kreipės į United Sta
tes Steel bendrovę, kad darbi
ninkams užmokesniai nebūtų 
mažinami.

SANTIAGG, Čili, liepos 28. 
— Atsistatydinusiam Čili res
publikos prezidentui Ibanez pa 
bėgti į Argentiną gelbėjo sent 
draugai, keli generolai ir išti
kimoji jam sargyba.

KALKUTOJ NUŠAUTAS 
TEISĖJAS

KALKUTA, Indija, liepos 
28. — Alipore teisme bylos 
metu nušautas teisėjas 
Garlick. ' Folffeininkai *nušovė 
žmogžudį.

Chicago ir apylinkės vakar 
ir vėl pergyveno nepaprastus 
karščius. Popiety buvo 96 lai
psniai. Kitose šalies dalyse ka 
rščiai buvo dar didesni. Ari
zonoj apie 110 laipsnių; Bis- 
marck, N. D., 106 1.; Red 
Bluff, Cal., 104 L; Salt Lake 
City 102 1.

18 METŲ KALĖJIMO

Varner Corry, 15 m., kurs 
vienoj mokyklų nušovė polic- 
moną, teismo nubaustas 18 me
tų kalėjiman.

DAUG KENČIA VIDURINE 
EUROPA

VIENNA, Austrija, liepos 
29. — Visa vidurinė Europa 
ir Balkanai pergyvena didelį 
ekonominį ir finansinį persi
laužimą. Tai visa paeina nuo 
Vokietijos pergyvenamų sun
kiųjų laikų. Visose valstybėse 
mažai darbų ir mažai pinigų.

PERDAUG DEJUOJA 
VOKIETIJA

LONDONAS, liepos 29. — 
Iš Berlyno gryžęs J. Ameri
kos Valstybių sekretorius Sti- 
mson, iš Vokietijos parsivežė 
tokius įspūdžius.- Vokietija 
daugiausia kenčia dėl savo nuo 
latinių aimanavimų ir įprati
mo, kad kas nors svetimas jai 
gelbėtų. Šiaipgi ten nesama 
■didelio vargo.

SKAITLINGAS KATALIKŲ
SUPLŪDIMAS Į ŠVEN

TOVĘ

MEXIC0 MIESTAS, liepos 
28. — Prasidėjo skaitlingas 
katalikų suplūdimas Į Guada- 
lupe, netoli šio miesto, kur y- 
ra stebuklingas Švenč. Mari
jos P., Meksikos Globėjos, pa
veikslas.

Meksikos katalikai meldžia 
Dievo Motinos užtarymo, kad 
būtų nutraukti šioj šaly Baž
nyčios persekiojimai.

PRIEŠ ORGANIZUOTO 
DARBO VADUS

MEXICO MIESTAS, liepos 
29. — Meksikos prezidentas 
Rubio atsisuko prieš organi
zuoto darbo vadus, kurie, kaip 
jis sako, politiniais sumeti
mais kovoja kongreso svarsto
mą įstatymą pramonės ir dar
bo patvarkymui.

KALTINIMAI PRIEŠ 
MACHADO

NEPAPRASTI KARŠČIAI 
VAKARUOSE

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 28. — Nepaprasti karščiai 
palietė pietinę Kalifornijos da
lį, Nevadą ir Arizoną valsty
bes. Vienur ir kitur į keturias 
dienas nuo karščių mirė apie 
70 žmonių.

GAISRAI MIŠKUOSE

SPOKANE, Wash., liepos 
28. — Idaho ir Montana miš
kuose siaučia dideli gaisrai. 
Galimas daiktas, galėjo žūta 
ir žmonių.

PLIENO BENDROVES 
SUSIRINKIMAS

NEW YORK, liepos 29. — 
United State Steel Corpora
tion direktorių susirinkimas 
už paprastus šėrus sumažino 
dividendus ligi 4 dol. ir su
mažino algas tarnautojams. 
Darbininkams užmokesniai pa
likti kaip buvę.

PLAUKS J ŽEMGALI

PLYMOUTH, Anglija, lie
pos 28. — Nardąs laivas “Nau 
tilus” čia pataisytas ir, kaip 
pranešta, plauksiąs į šiaurinį 
žemgalį, kur mėginsiąs pasi
nerti po ledu žemgalio apylin
kėse.

NEPADUOS ŽINIŲ

Iš Jolieto kalėjimo praneša, 
jog ateity laikraščiai negausią 
jokių žinių apie kalinių riau
šes šiame ir Stateville kalėji
muose.

—■■■■ ■■■ ■■ ■' .... . ■ *
PAŠOVĖ POLICMONĄ

Keli plėšikai pašovė polic- 
moną G. J. Barker. Jis užpul
tas savo automobiliuje ties na
mais.

dienomis Vilniuj įvyko Vytau
to 500 metų mirties sukaktu
vėms paminėti komiteto prezi
diumo posėdis. Per posėdį pa
aiškėjo, kad prof. Slendzinsko 
gaminamas paminklo projek
tas jau baigtas ir yra išstaty
tas plastinių menininkų drau
gijos parodoj. Pirmas suma
nymas pastatyti paminklą Ge
dimino kalne, “smulkiai ap
svarsčius”, pasirodė “neaktu
alus”. Todėl komisija paskyrė 
pakomisę, kuri turės ištirti pa
dėtį ir turės padaryti konkre
tų pasiūlymą dėl vietos pami
nklui pastatyti. Į pakomisę į- 
ėjo prof. Slendzinskis, dr. Lo
rencas ir inž. Narembskis.

“Slowo” į paskutinį nume
rį įdėjo paminklo projekto at
vaizdą. Projekte Vytautas, pa
sirėmęs kardu ir skydu, apsi
taisęs ilgu apsiaustu, stovi ant 
aukštoko piedastalo, kurio prie 
šakinėj pusėj iškaltas... lenkų 
erelis.

Spaudos pranešimu, lenkų 
užgrobtame lietuvių Punsko 
miestely siautęs gaisras. Su
degę 36 gyvenamieji namai, 
sinagoga, 3 javų sandėliai, 44 
tvartai, vaistinė, kepyklos ir 
kit. “Ž. P.”

JONIŠKIS—MIESTAS

Joniškiečiai daug kartu bu
vo prašę, kad Joniškiui būtų 
duotos miesto teisės, nes iki 
šiol didokas miestukas, kuria
me eina gausi prekyba, pro 
šalį važiuoja tarptautiniai 
traukiniai, yra daug gyvento
jų, buvo kartu su valsčiumi. 
Vidaus reikalų ministeris Jo
niškiui suteikė miesto teises. 
Greitai bus nustatytos miesto 
ribos, padaryti atsiskyrimo fo
rmalumai nuo valsčiaus ir ne
trukus įvyks rinkimai tary
bom “D. N.”

VIETOJ P. MORKAUS 
P-LE OŠKINAITE

TEJEDA PAŠAUKTAS I 
MEXICO MIESTĄ

MEXIC0 MIESTAS, liepos 
28. — Laikraštis “La Pren- 
sa” pranešė, jog Vera Cruz 
valstijos gubernatorius Teje
da pašauktas į šį miestą. Kol- 
kas nepatvirtinta ši žinia.

UŽGINA SUTARTI SU 
FRANCIJA

HAGA, liepos 28. — Pa
skelbta žinia, kad Olandija y- 
ra padariusi slaptą sutartį su 
Francija gelbėti pastarąjai 
prieš Vokietiją kilus karui.

Olandijos vyriausybė tai 
griežtai užgina.

PABĖGO DU KALINIU

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJA VILNIUJE

APIPLĖŠTAS TEISĖJAS

Chicago teisėjas Hugo M. 
Friend praeitą sekmadienį su 
dviem draugais mušė golfą 
Eagle River, Wis. Ten juos 
užpuolė keli plėšikai ir apiplė
šė. Piktadariams tekę keli ši
mtai dolerių.

MOTERIŠKE PALIUO- 
SUOTA

J. A. Valstybių komisionie- 
rius "VValker paliuosavo Martą 
Tumer, kuri buvo kaltinama 
už prohibicijos įstatymo per
žengimą. Agentai išpažino, 
kad jie be teismo leidimo jos 
namuose atliko kratą.

UŽGINA SOSTO IŠSI
ŽADĖJIMĄ

LONDONAS, liepos 29. — 
Buvusis Ispanijos karalius Al
fonsas užgina žinią, kad jis 
būtų išsižadėjęs Ispanijos so
stą ir šį pavedęs savo treČią- 
jam sūnui.

HAVANA, Kuba, liepos 29. 
— Kubos prezidento Machado 
politiniai priešai skelbia, kad 
prezidentas respubliką valdo 
teroru ir jau virš 1,000 žmo
nių nužudęs. Visoj saloj gy
vuoja papirkimai. 

PLATINKITE ••DRAUGĄ’*

NEW YORK, liepos 28. — 
United States Steel Corpora
tion direktoriai turi svarbų su
sirinkimą, į kurį atsidėjusiai 
tėmijasi didieji pramoninkai.

Praneša, direktoriai aptar
sią ir išspręsiu du klausimu: 
sumažinti dividendus už pa
prastus šėrus ir sumažinti da
rbininkams užmokesnius.

Iš senojo miesto kalėjimo 
Bridewell pabėgo du kaliniu, 
Max Leitz, 24 metų, ir Louis 
Belli, 28 m.

SĄMOKSLAS ARGEN
TINOJ

BUENOS AIRES, liepos 
29. — Susektas sąmokslas su
griauti Argentinos vyriausy
bę. Sąmoksliai planavo šį mie
stą bombuoti iš oro.

TRAUKIAMAS TEISMAN
POLICIJOS VIRŠAITIS

“Grand jury” patraukė tei
sman miestelio Midlothian po
licijos viršaitį Tarry, kurs ap- 
mušęs vieną Chicagos gydyto
ją, pergreitai automobiliu va
žiavusį miestelio ribose.

Melvin Hanun, 15 m., Blue 
Island, žaidžiant revolveriu nu 
šovė savo draugą R. Stone, 
taipat 15 m.

Pasklydo žinių, jog State
ville kalėjime darant kratas 
rasta įtaisymai gaminti alko
holį. "

Varšuva, VII-8. E. Iš Vil
niaus praneša, kad čia įvyko 
didelė bedarbių demonstraci
ja. 500 žmonių minia susirin
ko prie vaivados rūmų ir ėmė 
į juos mėtyti akmenimis. Be
darbių delegacijai, kuri apsi
lankė pas vaivadą, buvo pa
reikšta, jog vaivada per 4 die
nas rasiąs darbo 500 žmonių. 
Delegacija sugrįžo ir pranešė 
bedarbiams vaivados atsaky
mą. Minia vis dėlto nesiskirs- 
tė, bet, komunistų agituojama, 
vėl ėmė mėtyti akmenimis į 
vaivados rūmus. Bedarbiai 
taip pat apmėtė akmenimis ir 
raitosios policijos būrį. Kele
tas policininkų ir 16 arklių bu
vo sužeista. Policija suėmė ke
liasdešimt demonstrantų, ku
rių tarpe yra keletas komuni
stų agitatorių.

BURMISTRAS P. VILEIŠIS 
APELIUOJA

Valstybės tarybon, vietoj iš
rinkto Kauno miesto burmis
tro padėjėju p. Morkaus, rei
kalų vedėjo pareigoms būsia
nti paskirta p-lė Oškinaitė.

“D. N.”

IŠ LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖS VVASHINGTONE

Kauno burmistras p. Vilei
šis dėl burmistro rinkimų tei
sėtumo ir tvarkos esąs nepa
tenkintas ir apeliavęs į vyr. 
tribunolą.

Iš kitų vietų praneša, kad 
vidaus reikalų ministerija at
siklaususi žymiausių juridinių 
jėgų dėl burmistro rinkimų 
teisėtumo ir visų buvę pripa
žinta, kad juridiniu atžvilgiu 
rinkimai esą tvirti. “D. N.”

(Telegrama).
WASHINGTON, liepos 28. 

— Ryšy su pasirodžiusiu A- 
merikos spaudoje pranešimu 
dėl Lietuvos Pasiuntinybės na
mų pirkimo pareiškiama, kad 
tame pranešime žinios nėra 
gautos iš pasiuntinybės,. bet, 
matomai, iš kitų neautoriteti- 
ngų šaltinių.

Pats pranešimas didžia da
limi neatatinka tikrenybę. Pa
vyzdžiui, pranešime sakoma, 
kad buvusį namų savininkei 
pasirašiusi sąlyginę namų pa
rdavimo sutartį. Tuotarpu kai 
sutartis yra besąlyginė baimė 
dėl dokumentų žuvimo. Ir pa
staba, kad esą nežinoma, kiek 
už namus buvo įmokėta, yraI v
visai be pamato.

Prie pranešimo pridėta fo
tografija nėra Lietuvos pa
siuntinybės, bet ispanų amba
sados vaizdas. L. P. A.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.09 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 f r. 19.27
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DRAUGAS

VOKIETIJOS NELAIMĖS.

raštinėje, kova centro valdybos tarpe dar 
labiau paaštrės. Tas organizacijai neišeis į 
gerą, ypač šiuo tarpu, kada komunistai varo 
smarkią, kampaniją už savo naujai įkurtą Su
sivienijimą. Nesusipratimai “tautiškame” su
sivienijime žymiai sustiprins bolševikiškąjį,
kuris sukurta dėl to, kad praeitais metais Po pastarojo karo Vokietija 
komunistai delegatai buvo išmėtyti iš seimo,' ima liesti įvairios nelaimės, ne 
kuris įvyko Chicagoje. pakenčiami vargai. Tai dėlto,

------------- i kad ji pralaimėjo karą. Ver-
PASTABĖLĖS. j čiama mokėti aukštus atlygi-

-------------- ; nimus laimėtojams. Šie atlygi-
Kongresmanas A. Piatt Andrew iš Bos- nimai yra tikrai neatkeliama 

našta. Po karo nebetekusi di
delių savo kolonijų skaitlinga 
vokiečių tauta yra lygiai kaip 
suparaližiuota. Kaip ji gali 
mokėti aukštus atlyginimus, 
jei iš jos atimtos svarbiausios

DIENOS KLAUSIMAI

MUŠTYNĖS SLA. RAŠTINĖJ.

Vis dėl to ir po komunistų išgujimo su 
policijos pagalba Susivienijime Lietuvių A- 
įuerikoje ne viskas dar tvarkoje. Ir dabar dar 
ramybės ten nesama.

Socialistų dienraštis praneša:
“Pereitą* penktadienį, liepos 24 d. atvy

kusi į SLA. Centrą, 307 W. 30th str., dabar
tinė “Tėvynės” redaktoriaus Stanio Vitaičio 
žmona, p. Zose Vitaitienė, Chicagoje buvusi 
Krasauskienė, akyvaizdoje savo vyro Stasio 
Vitaičio pradėjo mušti p. Jurgeliutę (SLA. 
centro sekretorę — “Draugo” red.). Mušty
nės buvo tiek smarkios, kad SLA. Centro tar
nautojos, negalėdamos nieko kito padaryti 
turėjo pašaukti policiją (Mūsų pabraukta — 
“Dr.” red.,i, kuri atskubėjusi muštynes sus
tabdė ir nukentėjusią Jurgeliutę pašauktu 
ambulance vežimu pasiųsta į ligoninę, kur jai 
suteikta pirmoji pagalba. Dabar p. Jurgeliu- 
tė serga savo namuose”.

Tai mat, kokia smarki “vaina” buvo Sus
ino centro raštinėj, dėl kurios, kaip tas pats 
laikraštis praneša, atvykęs į centrą valstybės 
auditorius peržiūrėti Centro knygų, sekreto
riai sergant, negalės gauti atskaitos.

Tikrų žinių, dėl ko tos muštynės įvyko, 
kol kas dar nėra. Žinoma tik tiek, kad tuoj 
po praeitų metų triukšmingo seimo SLA. cen
tro valdyba pasidalijo į kelias viena kitai 
priešingas frakcijas. Tam priežastį, berods, 
davė nevykusi Devenio paskola, dėl kurios 
vieni kitus pradėjo kaltinti. Jau seniau laik
raščiai skelbė žinias, kad SLA. pirm. S. Ge
gužis, ir “Tėvynės” red. S. Vitaitis nori nu
sikratyti p. Jurgeliutės, kaipo SLA. sekreto
rės, kuri toj vietoj yra jau keliolikti metai. 
“Smarkioji” Zosė Chicagoje yra persiskyrusi 
su p. Krasausku ir ištekėjusi už S. Vitaičio, 
“Tėvynės” redaktoriaus.

Aišku, po tokio negražaus įvykio SLA.

ŠV. PRANCIŠKUS.
Rašo Kun. Juozas Jusevi&us.

(Tąsa) j
Dabar Dievas apreiškė šv. Pranciškui 

savo valią. Vieną dieną, kai jis stovėjo 
tarp dviejų kalnų ir žiūrėjo, kaip pili- : 
kiai atsiskiria vienas nuo kito, jam buvo 
pranešta, kati šis atsiskyrimas įvyko ta
da, kai mūsų Viešpats mirė ant Kalvari- 1 
jos kalno. Tuo būti u Alverno kalnas pri- ! 
minė Šv. Pranciškui mųsų Išganytojo 
kančią. Čia jo siela daugiau pamylėjo mū
sų Viešpatį prikaltą prie kryžiaus. Šv. 
Pranciškus buvo visai užmiršęs apie pa
saulį, mąstydamas apie mūsų Viešpaties 
kančią. Kai jis grįždavo iš kalno, jis vi
sai buvo nusilpnėjęs kūne. Jo dvasia buvo 
labai stipri. Ikonas nešdamas valgyti, 
dažnai matydavo jį net pakeltą nuo že
mės.

Vėliau šv. Pranciškų# uždraudė net 
pačiam l>*onni pas jį ateiti. Jei šv. Pran
ciškus nebuvo davęs ženklo, tai Leonui

tono, -nesenai sugrįžęs iš Rusijos, pasakoja, 
kad jis ją radęs taip pripildyta “propaganda 
ir fanatiška intolerancija”, kad daug blo
giau atrodo, negu neapykanta pripildytos 
valstybės, tarp savęs vedančios žut-būtinj ka
rą. Keliaudamas per Rusiją jisai patyręs
daug nepatogumų ir gavęs blogą maistą. Tik- pajamų versmės, 
tai kareiviai esą gerai apsirengę ir pavalgę.I Ačiū J. Amerikos Valstybių į 
Trumpais žodžiais p. Andrew taip apibudina 
Rusijos gyvenimą: fanatiška intolancija, ar- 
tificialiai iššauktas entuziazmas, baisi neapy
kanta ir militarizmas iššaukiąs baimę. Taigi 
To bolševikai ir išsilaiko.

prezidentui Uooveriui, atlygi
nimų mokėjimas palengvinta?

tada jai būtų suteikta pasko
la ir kitokia pagelba.

Kada Ixoudono konferencijo
je Vokietija pasipriešino pa
sivergti Francijai, pastaro
sios ministeris pirmininkas 
Duval sakė: “Palūkėkite, ger
biamieji. Šiandie Vokietija ne
nori duoti jokių savo politinių 
garantijų už prašomą sau pas
kolą. Bet už keletos mėnesių 
jį į Paryžių kreipsis apnuo
ginta galva (be skrybėlės). 
Tada ji pilnai pasivergs Fran
ci jai.”

Londono suvažiavime kai ku
rių valstybių atstovai apgai-

Francija. Jos atstovai visus 
suvažiavusius įtikino, kad ko
munizmo ar bolševizmo nėra 
ko bijoti. Francija gana stip- ; 
riai apsiginklavusi, kad atsi- ; 
laikyti fašistų ar komunistų j 
bangoms. Francija netiki, kad 
Vokietija būtų taip daug pal 
nėrusi į vargus. O kad ir taip 
būtų, tuo geriau Francijai ir 
kitoms valstybėms.

Tokios tai Vokietijos nelai
mės. Ateity tie vargai persi
mes ir ant pačios Francijos, 
kuri via Vokietijos vargų prie 
žastis.

D. C.

KEIČIA NUSISTATYMĄ.

-Jungtinių Amerikos Valsty-
i \ ~ ^.,*7 Ibių vyriausybė jau keičia bu-1, , .lestavo Vokietijos likimą. Bet . . » . kaina, kadangi. . , vusį savo griežta nusistatymą ...nei vienam jų

. ....... . iškelti klausimą,tam laikui. Uz vieneriu metų: ....
- • ... .. , . , i Vokietijai nors dali užgrobtųVokietija pasijus turinti dar'. .. to.

Kaliam Sokolov’as, pasauli
nės žydą organizacijos prezi
dentas, išrinktas nesenai įvy
kusiam žydų zionistų kongre
se, Bazely, Šveicarijoj.

už užmokesniu
Bet tas tik trumpam, apribuo;. 1 J.'< i ‘Į darbininkų užmokesnių klausi-į . , T d

' ------ ą, kad grąžinti. * * įsakomybes.
mažinimą jiems nėra jokios al

mu.

daugiau tų karo skolų. Įvyks jos kolonijų.
Britanija lieja

ašaras matydama vokiečių 
tautos vargus. Bet ji visas 
laikas po karo turi apvaldžiu
si daugiausia jos kolonijų Af
rikoj. Vokietijos kolonijomis 
visas laikas naudojasi taip pat 
Francija ir kitos valstybės. 
Tas reiškia, kad laiko ją kai 

ir ieško

Kada Europa kalba apie nusiginkite i naujas ekonomiškas persilauži 
i vimą, ji turėtų turėti galvoje Sovietų Rusi- nias. Gal tai bus ir paskutinis, 
ją, kuri yra iki dantų apsiginklavusi, kuri at- j Kada ji negalės tolesniai mo
vi rai pasisako norinti sugriauti pasaulio da-1 keti, turės įvykti politinės 
kartinę tvarką. Sovietų Rusija tam tikslui. perversmės. Tada nepasi- 
vžlaiko didžiausią armiją pasaulyje, o taip džiaugs nei Francija, nei kitos 
pat ir gventojų didelis skaičius yra pilnai mi-. valstybės.
litarizuottus. Sakoma, kad. apie 18 milijonų Tomis dienomis 7x>ndone į- 
žmonių Rusijoj priverstinai lavinamai milita- vyko, kaip skelbta, didžiai .
limo muštro, ruošiama karui. \ įsa bolševi- svarbus kariavusių valstybių . . ...... T
ki a tvirtai laikosi karo disciplina. Jeine tas, suvažiavimas. Buvo ir Vokie-I, . . ... ...

• Tik štai tomis dienomis laik
Kaip prezidentas Hoover, j vagfįuoge paskelbta, kad vy-

krokodilio nai*iai v*sas i riauaybė jau ima krypti iš šio
laikas tvirtino, kad negali būt; nusistatymo.
mažinami darbininkams užmo- i , , . ■ ., . . Prekybos sekretorius La
kesniam Antai 1929 metų pa-' . . . .. c 1 mont paskelbė, jog tos visos
baigoje prezidentas Hoover

Sovietai tuojau sugriūtų. 11 i jos atstovybė. Suvažiavimas kai žmogų mirtinai sužeistam

i sušauktas rasti atatinkamų ir ieškotum priemonių jį pagy-

tuo klausiniu į Washingtoną 
buvo susikvietęs pramonin
kus. Buvo bendrai sutarta ne
mažinti užmokesnių, kadangi 
mažinimu galėtų būt pakirstas 
“aukštas” gyveninio laipsnis, 
būtų sumažinta pirkimo jėga 
ir nuo to nukentėtų pačios

pramonės, kurios negali išsi
versti, ne tik gali, bet turi ma
žinti užmokesnius. Sako, jei 
jos nemažins užmokesnių. bus 
priverstos uždaryti lirbtuves. 
Tada dar labiau padidės bedar 
bių skaičius. *

Sekr.. Lamont daugiausia

dyti be 
vaistų.

kalba apie audeklų pramonę, 
jokių atatinkamų įPraillones- kur darbininkai senui kovoja

Geriausia tai suprato auto- užmokesnių maižininug Bei jei 
niobilių gamintojas Fordas. Iš užmokesnius gali mažinti ši 
konferencijos jis gryžęs savo pramonė, kodelgi kitos nega- 
darbininku daliai dar padidi- lėtų taip elgtis.

Sovietų Rusija jokiu bildu nėra galim* priemonių pakelti Vokietiją is 
pasitikėti. Tiesa, Maskvos diktatoriai gali pa- nelemtosios ekonominės pade-1 
sirašyti ir pasirašo sutartis. Tačiau jie tai da- Les.
ro propagandos tikslams. Jai tada plačiau pra1, Kaip žinoma, suvažiavimas 
siveria durys varyti agitaciją už komunizmą,’P^’haigė he pavykimo. Iran- 
rengtis prie kruvinos revoliucijos. Juk Sovie-'cl-ia statė kliūčių 
tų Rusija pasirašė Kellogg’o taikos paktą, iš- į Vokietiją ant kojų. 
kilmingai pažadėjo nevartoti ginklų tarptnn-lnoI> kad \ okietija 
tinianis ginčams spręsti. Bet dar nemulžiūvo yergtų politiškai.
pasirašytos sutarties rašalas, kaip bolševikų į;„r?___ ------------ "rrr——---- ————
armija įsiveržė Kinijon ir, po didelių ir km-1 ta 30,000 ddl. Iš lietuvių surinktą $223.46, iš 
vinų mūšių, paklupdė tą tautą dėl Kiniečių čeko-slovakų $266.75, ukrainiečių $439.22, suo- 
l.’ytiuio gelžkelio ir tuo būdu jie atsiekė savo , n ii ų $662.50. Gaila, kad ir lietuvių turpe yra 
imperialistinio tikslo, įsistiprindami kiniečiųtiek tamsuolių, kurie savo sunkiai uždirbtais 
žemėje, kad iš ten galėtų varyti savo pragaiš-' centais prisideda prie parėmimo kruvinojo 
tingas intrygas. Del to Vakarų Europa ir ne- bolševizmo, siekiančio sugriauti viso pasaulio 
siskubina eiti prie visiško nusiginklavimo, tvarką, norinčio panaikinti religiją ir dorą ir 
kol to kruvinojo bolševizmo sprandas nebus , žmones kruvinon vergijon įtraukti, 
nusuktas. t

no užmokesnius. Ištikro visi stebisi tokiu vy-
i- • , • i ♦ x riausybės elgimosi.Kai-kurie pramoninkai to- *

Londono konferencijai buvo 
paruošta svarbi programa. Ne 

tik norėta Vokietiją sustip- 
pastatyti rinti ekonomiškai, bet po-
Francija jdraug ją apsaugoti ir nuo ko
jai pasi- inunistų ir fašistų spaudimo, nusistatymo ir ligšiol laikosi. 

Girdi, tik Tečiaus šią programą suardė Didžiuma gi elgiasi kaip tin-

Jack Sharkey nepripažintas laimėtojų, bet už 
tat kitas lieutvis — Justinas .Sirutis pilnai 
laimėjo. Lietuviai vis dėl to nepasiduoda. 
Taip ir reikia.

Ašara.

Amerikos valdininkai.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės duoda darbo 1,556,000 
žmonių. .Jų skaičiuje yra ir 
tie, kurie dirba dirbtuvėse, 
beruošdami reikalingą medžią 
gą Valdžiai. Rugsėjo 1 d., 
kaip Prezidentas Hoover pa-

Atėjo iš Lietuvos žurnalo “Židinio” Nr. 
Tai vi a rimčiausias mėnesini - lietuviu žur-

Komunistai savo laikraščius Jungtinėse >
Valstybėse tik aukomis tegali palaikyti. Jų .

Daily Worker” nuolat aukos yra naias, kurį kiekvienas lietuvis inteligentasorganiu
renkamos. Mūsų bolševikėliai irgi nuolat sa- turėtų prenumeruoti, 
vuosius “gvaltavoja” prašydami “ VVorke- i
riui” aukų. Iki liepos 1 d. tam tikslui sūdė- Liepos 2*2 d. rungtynėse vienas lietuvis —

Billv Burke (Vincas Burkau<kas) lietu
vis Amerikos golfo čampionas. Lenkai ir jį 
norėjo pasisavinti. Būt gera, kad mūsų Billv reiškė, jų skaičius padidės iki 
taip drąsiai savo tautybę gintų kaip Sharkey, 1,706,000 žmonių. Pradžioj 
kad gina. metų J. A. V. valdžia turėjo

. -------------- • tik 235,000 valdininkų ir dar-
Phsi,rodo, kad'lietuviai yra gabūs sporti- bininkų. Valdžia davė darbo 

ninkai. Visų sporto šakų priešaky rasime l:e- daugiau vienam milijonui Žano 
tuvių. Būt gera, kad lietuvių atsirastų “čam- nių, kuriems už viešuosius 
pionų” mokslo, politikos ir visuomeninių A- darbus išmokėta $724,000,000 
nierikos darbų srityse. dol.

reikėjo eiti namo, nes dažnai šv. Pran
ciškus buvo dvasios pagavime ir negalėjo 
nė žodžio ištarti. Tuo metu jis jautėsi ne 
tik I>ievo buvimą, bet taipgi turėjo daug 
pagundų, kentėjimą ir vargų. Kartą jis 
net skundėsi broliui Leonui, sakydamas: 
“Jei brolau žinotumei kiek daug ir kaip 
galingų kentėjimų aš turiu nuo velnio. Jei 
žmonės žinotų mano pagundas, gailėtųsi 
manęs.”

Tarp daug kentėjimų, jis taipgi tu
rėjo laimės paragauti dangiško džiaugs
mo. Kartą kai jis mąstė apie šventųjų 
džiaugsmą danguje, angelas .jam apsi
reiškė su smuiku rankoje. Kai angelas 
smuiko,jo šv. Pranciškaus siela pakilo«auk- 
šyn ir jam atrodė, jog jis paliko net savo 
kūną. Paskui angelas jam sakė, kad puna- 
šiu būdu smuikojama be paliovos prieš 
Dievo sostą.

Jis labai geidė turėti tokius pat ken
tėjimus, kaip mūsų Viešpats turėjo. Jam 
buvo laimi gaila Viešpaties, kuris -taip 
daug kentėjo. Atsiminus jo baisių kančią, 
jis verkė kaip mažas vaikas. Jis net sudė
jo trunųią maldą ir įsakė broliams kalbė
ti: “Meldžiame Tave, Viešpatie ir garbi

name Tave, jog per šv. tavo Kryžių at
pirkai- šį pasaulį.”

Kalbėdamas šią maldą, šv. Pranciš
kus pamatė nepaprastą reginį. Laliai nu
sigando. Bet kai šis reginys buvo arti, ji.- 
pamatė, kad tai buvo angelas Serafinas. 
Jo rankos buvo ištęstos, jo kojos prikal
tos ir jo kūnas ištemptas ant kryžiaus. 
Jo veidas tik buvo gražus. Šv. Pranciš
kui buvo labai gaila angelo, nes ji» daug 
kentėjo. Dabar šv. Pranciškus pažino, 
kad ir jo laukia panašūs kentėjimai.

Taip mąstydamas šv. Pranciškus pa- 
' juto kentėjimus ir jo kūne atsirado pa

našios Serafino kančios žymės. Jo ranko- 
, se ir kojose atsirado žaizdos. Tai buvo mū

sų Viešpaties kančios žymės.
Kai šios kančios žymės atsirado šv. 

Pranciškaus kūne, jis buvo vienas. Iš pra- 
j džių jis manė niekam nerodyti, kas pasi- 
• darė jo kūne. Bet jis manė, jog negalimas 
; daiktas šių žaizdų užslėpti. Taigi, jis pa

šaukė vieną draugą ir tarėsi ar reikia ap- 
, reikšti tą malonę, kurią jam Dievas davė. 

šis jaut tuoįįaus atsakė: “Brolau, ži
nai, jog Dievas nedavė tau vienam šių 
paslapčių, bet taipgi iv kitiem# per ta

ve.” Taigi šv. Pranciškus t nujaus išsa
kė broliams apie tą stebuklingą regėjimą 
ir žaizdas. Tačiau jis slėpė jas. Trk vie
nam broliui Leonui reikėjo rodyti, nes 
jos dažnai buvo kruvinos ir reikalavo 

, priežiūros. ■
Šv. Pranciškus, matydamas, ką Die- Į 

. vas jam davė, jo širdis buvo pilna dokin- i 
i gurno. Ta vieta, kur jam pasirodė ange- 
į tas, paliko švenčiausia. Jis pats negalėjo 
! parodyti angelui dėkingumo, n«s šios žaiz- ,
! dos be paliovos kankino jj. Del to jis į-

sakė vienam broliui pašvęsti tą akmenį, 
ant kurio angelas stovėjo. Nuo to laiko 
šis akmuo yra visų brolių geibi-unas.

Be to šv. Pi ančiukus pasiėmęs popie- 
ros ir plunksną, p i ra šė puikiausią gies- 

| mę. Tenai jia garbina Dievą ir dėkingas
. Jani. Tai yra jo ir “Magnificat”.

Kai šv. Pranciškus buvo suspaustas 
, mūsų Viešpaties kančia, jo urtimiausis 

draugas Leonas turėjo daug pagundų. Jis 
matė, kaip šv. Pranrišku.’, džiaugėsi ken
tėjimuose. Jis žinojo, kad Diev as jam at- ; 
lygins amžina laime už jo kantrumą. Tai
gi jis nusiminė, nes manė, jog jis nėra j 
v ertas būti draugas taip švento Dievo tar

no. Jis norėjo atsisakyti šv. Prcnciškui 
tarnauti, bet nenorėjo jam padaryti ne
malonumo.

Šv. Pranciškus pats sužinojęs apie tai, 
tarė Leonui: “Brolau Leonai, Dievas ta
ve palaimins už kiekvieną man patarna
vimą”.

Ant Alverno kalno, šv. Pranciškus 
dur buvo iki šv. Mykolo šventei. Kai buvo 
laikas eiti namo, grafas Orlando pribu
vo pas šv. Pranciškų atsisveikinti. Šven
tasis sušaukė visus savo brolius pas sa
ve ir davė jiems keletą patarimų. Jis 
jiems patarė mylėti kits kitą, melstis vie
nas už kitą ir saugoti šį šventa kalną. 
Paskui broliams veikiant, šv. Pranciškus 
pasiėmė su savimi brolį Leoną ir išjojo 
ant asilo, kurį jam grafas padovanojo.

Kelionėje šv. Pranciškus labui meldė
si. Jis nieko nematė ir negirdėjo, kai žmo
nės skaitlingai išėjo jį pasveikinti. Ne
toli Monte Casolo šventasis buvo keletą 
dienų. Čia buvo smagu ir gražu gyvent.

(Bus daugiau)
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Prašau { Mano Kampelį
---------------------- Rašo prof Kampininkas.---------------------- -

Rusijos komunistų vadina
ma piatlietka šuoliais eina 
pirmyn. Jau ir šiušų pritruko. 
Taigi visiems proletarams, in- 
itnant ir lietuviškus Clneagos 
bei Brooklvno tavorščius, įsa
kyta rinkti senus šiušus ir sių
sti juos Maskvon, kad nors 
komisarams nereikėtų basiems 
vaikščioti.

Dabar lietuviški tavorščiai 
Amerikoj prieškarinę demons
tracijų Augusto 1 d. žada pa
keisti semi šiušų rinkimo va

jumi.

Sale Cliicagos darže pas lie
pų pereito šeštadienio vakarų | 
cilmokratiški padaužos su ko
munistinės cnatos mergelėmis 
turėjo piknikų. Naktį nakvo
jo artimo farmerio šiene. Vi- i 
Tsi taip spakainiai miegojo, 
kad ant rytojaus pasirodė šie
nas sutrintas į akselį.

Nortbsides (Cliicagoj) lietu
viški tavorščiai kasdien rokuo 
ja savo smutnas dienas. Ro- 

' kunda yra tame, kad jų yra 
50 vyrų, visi veikėjai ir dėlto 
nėra ant ko veikti, nėra iš ko 
aukų “bedarbiams” rinkti, o 
pabaudų Vorkeris nuolat ir 
vis naujų ant kupros krauna.

Moterys tavorškos, kurių, 
sakoma, yra viso 25, razum- 
nesnės. Savo galvų jos nekla- 
partija visokio komunistiškom 
tūžmastim, ba labai yra įsimy
lėjusios į mano kampelį; ma
ne patį giria ir laukia čenso, 
Sovietams užvajevojus Ame
riką, mane apznaimyti Vyriau

siu visų lietuviškų tavorščių
komisaru.

LIETUVIAI AMERIKOJE
LIETUVIŲ DIENA WIS- 

CONSINE.
Liepos 26 d. Racine, Wis. 

Įvyko “Lietuvių Diena”. Jų 
rengė S. L. R. K. Amer. Wis- 
consino apskritys. Iškilmės 
prasidėjo šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, klebonas, ger 
biamas kun. A. Balinskas, at

Amerike būna suruošta j- 
vairių — įvairiausių lenkty
nių — čempionatui laimėti. A- 
le tokių, kokios nesenai j vyko 
Danijoj, pas mus da nebuvo. 
Tai bifštekšo ir benano lenk
tynės. Rokunda buvo tokia. 
Vienas žymus Kopenhagos bu 
cerius susiginčijo su taip pat 
žymiu fruitštorninku, kas la
biau žmogų stiprina: mėsa ar 
vaisiai. Ginčas kitaip negali
ma buvo išspręsti, kaip tik 
padaryti bifštekšo ir benano 
lenktynes — baisikeliais. Ka-1 
dangi fruitštorninkas buvo 
senas žmogus, tai už save pa-' 
kvietė baisikeliu važiuoti ki
tų žmogų — vegeterijonų.

Prieš lenktynes per kelias 
dienas bučerys maitinosi geru 
bifšteksu, o fruitštominko pa
kviestas vegeteri jonas gerais 
benanais.

Lenktynių žiūrėti susirinko 
50,000 žmonių. Bučerį jie pa
krikštijo “bifšteksu”, o vege
terijonų — “benami”.

Lenktynės ėjo tarpe Kopen
hagos ir Roškildės miestų; tę
sėsi dvi valandi, darant po 27 
mylias į valandų. Visų laikų 
benanas buvo bifštekso prie
šakyje. Ale kotas davė pasipai 
nioti armobilui. Benanas užsi
kabino už armabilo ir nuvirto. 
Tuo būdu bifšteksas- benanų 
pralenkė ir... lenktynes laimė
jo. Ale daktarai, apžiūrėję da
lyvius- pripažino, kad abu yra 
nepavargę ir sveiki.

Taigi, dabar, visi; mėsinin
kai ir vegeterijonai gyvenkit 
visuotinam spakajuj, ba juodu 
ant balto paliudyta, kad vai
siai nėra blogesnis maistas už 
mėsų, o mėsa už vaisius.

laikė sumų ir pasakė tinkamų 
pamokslų.

Po sumos tuoj buvo auto
mobilių parodavimas. Tarp 
150 ir 200 automobilių perva
žiavo svarbiausiomis Racine 
gatvėmis. Kai kurie turėjo sa
vo automobilius papuošę tau
tiškomis vėliavomis, arba tau
tinių varsų raikščiais. Tas vi
sa darė malonaus įspūdžio į 
kitataučius. Paroda atvyko į

Midvay Parkų. Už valandos 
automobilių ir žmonių skai
čius žymiai padaugėjo. Viso 
galėjo būt į keturis šimtus au
tomobilių. Be to buvo keletas 
trokų. Žmonės susirinko iš 
Sheboygan, Port Washington, 
Milwaukee, Kenosha ir Raci
ne. Bet svečių buvo iš Chica- 
gos, a. a. daktaras P. Atko
čiūnas ir kiti, iš Marian Hills 
kun. M. Urbonavičius ir net 
iš tolimo Springfield, III. Vi
so žmonių galėjo būt daugiau 
dviejij tūkstančių.

Dienos programa prasidėjo 
3 vai. erdvioje daržo salėje. Į 
kontestų stojo Port IVashing- 
tono, Milwaukee, Racine ir 
Kenoshos chorai. Geriausiai 
išlavintas choras pasirodė Ke
noshos. Už tai jiem smarkiai 
paplojo ir paprašė* programo 
vedėjas gerb. kun. A. Balins
kas Kenoshos chorų extra pa
dainuoti.

Wisconsino lietuvių iškilmė
mis gėrėjosi visi. Pakviestas 
prabilti kun. K. Matulaitis, 
džiaugėsi taip dailiai pasise
kusia Wisconsino Lietuvių 
Diena. Ypač reiškė padėkos 
parapijų jaunimui — chorams 
ir L. R. K. Sus-mo apskričiui 
už suteikimų progos Wiscon- 
sino lietuviams suvažiuoti į 
bendras iškilmes, arčiau pa
sipažinti, susidraugauti. Tai 
visa labai yra svarbu lietu
vių gyvenime. Daina tai mūsų 
galinga jėga lietuvybei palai
kyti.

Prie šių iškilmiij pavykimo 
daug prisidėjo visas Rengimo 
Komitetas, bet bene daugiau
siai dirbo Apskričio pirmi
ninkas Antanas Stauskas ir

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDKJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dy kai Del Šermenų
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2515

MariMCo.,Dp*.H.S.,9B.OUoSt.,

Typoe, AlSkloa, Sreikoa

GRAŽIOS AKYS
t ra didelis tartaa

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaue. Jus Ja pamėgeite 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

D R A U O A S

Bernardas Vaičkus, Racino 
veikėjas.

Iškilmėse dalyvavo Sheboy- 
geno klebonas gerb. kun. J. 
Šlikas, Milwaukes ir Racino 
klebonas gerb. kun. A. Balins
kas, Kenoshos klebono pava
duotojas kun. K. Matulaitis ir 
svečias kun. M. Urbonavičius, 
M. L C.

Diena pasitaikė labai daili, 
šilta, vėjuota. Jaunimas prisi
šoko, kiek tik norėjo. Suau
gusieji vėdinosi prie baro, ki
ti užkandžiavo, arba naikino 
ledus. Tikimasi turėti keletu 
šimtukų pelno.

Rengėjams, darbuotojams, 
rėmėjams ir visiems IViscon- 
sino lietuviams tikra garbė už 
taip dailios “Lietuvių Die
nos” surengimų. Valio, Wis- 
eonsino lietuviams ir jo lietu
viškam jaunimui.

gabnj mergini). Maloniai kvie
čiam visus į pagelbų.

Po rinkliavos, visi nusifo
tografuos. Paveikslas tilps 
dienrašty “Drauge”. Vėliau 
daugiau bus pranešta apie 
rinkliavų.

Labdarių 3 kuopos vakaras

CICERO, HL
Pranešimas.

Labdariij 3 kuopos valdy
bai ir komisijai pranešame 
apie viešų rinkliavų, kuri bus 
Ciceroj. Aukos bus renkamos 
vargdieniams ir našlaičiams, 
kurių mes, Labdariai, didelį 
skaičių turime. Kviečiame vi
sus į pagelbų.

Vieša rinkliava .bus spalio 
4, 1931 m. Kviečiame visas 
moterų ir vyrų draugijas, taip 
gi Chicagos kuopas mums, i 
ciceriečiams, į pagelbų. Būtų 
malonu turėti daug suaugusių 
merginų aukoms rinkti. Per 
daug jaunų mergaičių prašo- i 
me nesiųsti, nes didelis su jo
mis vargas ir maža naudos. 
Mūsų, lietuvių, tarpe yra daug

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

".................... ,)' |ĮĮ ■
bus lapkričio 15, 1931 m. Va
karas bus labai įdomus su vi
sokiais pamarginimais, kokių 
dar Ciceroj nėra buvę.

Komisijos narys.

Anastazas Valančius.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHICAGO, ILL.

<
Telefonas Roosevelt 7791

KENOSHA, W1S.
X įvykusioje “Lietuvai 

Dienoje” Racine, Wis. Keno
shos choras laimėjo dainų kon 
testų. Garbė chorui ir Keno 
shai.

» LIETUVAIČIŲ MERGAIČIŲ 
AUKLĖJIMAS.

Tėvo ir motinos priedermės yra įvai
rios, bet pati svarbiausia tai mergaičių 
doras išauklėjimas. Daug klaidų žmonės 
padaro gyvenime, bet sykį mergaitė pa

ti daro klaidų, tuomet pasekmės yra skau
džiausios. Ši tiesa verste verčia tėvelius 
susirūpinti savo dukrelių doru, tinkamu 
išauklėjimu. Žinoma daugelis tėvų tik per 
vėlai šių tiesų supranta ir paskui grau
dinasi, kad permažai buvo susirūpinę sa
vo dukrelėmis.

Yra trys periodai mergaitės auklėji
me. Pirmutinis tai dar kuomet ji nepra
deda lankyti mokyklų; antras, iki pradi
nės mokyklos užbaigimui; o trečias, iki 
apsivedimui. Kiekvienas periodas turi a- 
pie septynis metus.

Pirmutiniame periode motina privalo

patraukti savo dukrelę prie savo širdies. ; 
Šiame periode reikia motinai pavartoti vi
sas savo pajėgas, kad jos kūdikis būtų jai 
visuomet atvira kaip veidrodis. Motina 
privalo savo mažytę įtikrinti visais gali
mais būdais, kad motinos meilė gali būti 
tik viena, o už motinos meilę brangesnio 
draugo gyvenime nesurasi. Mūsų lietuvių 
literatūroje yra daug poezijos, kuri apsa
ko motinos meilės kilnumų.

Antrame periode nors motina kiek nu
tolsta nuo savo dukrelės, nes mokytojos 
dalį motinos darbo atlieka, bet ir čia mo
tina neturėtų per toli stovėti nuo savo 
dukrelės. Yra labai daug motinų, kurios 
šitų periodų savo dukrelės gyvenimo Die
vo Apveizdai palieka. Mano sau, kad da
bar jos dukrelė pradėjo lankyti mokyklų, 
tai jau motinai neskaudės galvos. Bet Die
vo Apveizdai viskų negalima palikti, nes 
Dievas uždėjo ir ant mūsų priedermes, 
kad Jojo Apveizdos planus įvykintume. 
Šiame periode tarp motinos ir dukters 
labai dažnai jau atsiranda daug nesusi
pratimų. Duktė jau pradeda ne prašyti 
motinos, bet tiesiog reikalauti motinos, 
kad jai tų ir tų nupirktų; tų ir tų jai duo

tų. Taigi motinos privalėtų atsiminti, kad 
tik katalikiška mokykla padės šitų antrų 
periodų jų dukrelėms laimingai pereiti. Ir 
tad nė viena motina neprivalėtų rizikuoti 
savo dukrelę kur į nekatalikiškų mokyklų, 
nes tuomet gal būti karčių ašarų, kurių 
gal nesitikėjo. Nors dar nevlsur yra lie
tuviškos katalikiškos mokyklos, bet duktė 
turėtų lankyti bent katalikiškų.

Trečias periodas yra pats svarbiau
sias. Ir čionai daugelis motinu per daug 
pasitiki Dievo Apveizdai. Jei duktė jau 
yra baigusi katalikiškų mokyklų tai jau 
ji angelas. Taip jinai gali būti angelas, 
bet tik toks koki buvo visi angelai pirma 
negu įėjo į dangų. Kaip trečia dalis an
gelų nupuolė ir neišlaikė bandymo, taip 
ir didelė dalis mergaičių šiame trečiame 
periode savo gyvenimo neišsilaiko ir nu
puola. Reik mergaitei šiame periode su
valdyti savo prigimties blogus palinkimus, 
reikia jai ir pasaulio viliojimus nugalėti. 
Tadgi jeigu mergaitei trūksta motinos pa
ramos ir aukštesnio katalikiško išauklėji
mo, tai tik ypatinga Dievo malonė gali 
mergaitę tinkamai apsaugoti nuo gręsian
čių šiam periodui pavojų. Man rodos mo

tinos per toli nuo savo dukterų stovi šia
me periode ir taippat per mažai įvertina 
katalikiškų mokyklų pagalbų, kuri yra tei
kiama taip prieinama kaina. Kaip matai 
mergaites ardančias savo reputacijų vėlu
moj, naktyj, pakampėse, klausimas kyla; 
kas buvo jos motina ir kokių mokyklų ji
nai lankė. Motina ir katalikiška mokykla 
tai yra du įrankiu, kuriuodu atlieka dide
lius darbus kaip žmogus savo dviem ran
kom. Bet gaila, yra motinų, kurias nega
lima vadinti tuo garbingu vardu, kunos 
nepaiso apie savo dukterų laimę ir gero
vę ir duoda joms tiek laisvės, kaip kad 
turbūt pačios naudojo savo jaunystėje. 
Motinos privalėtų atsiminti, kad dar Jos 
yra atsakomingos už savo dukteris iki jįj 
dvidešimts pirmų metų. Ir tad iki šiam 
laikui motina privalo vartoti visų savo 
išmintį ir gerumų, kad išauklėjug savo 
dukteris į eiles tinkamų motinų. Bet jei
gu yra pavojinga siųsti mergaites į neka
talikiškas mokyklas antrame periode jų 
gyvenimo, tai trečiame yra dešimts syk 
dar pavojingiau. Pradinėse mokyklose jė
gų iš šimto suges viena; tai aukštesniose 
iš šimto suges dešimts. Paskutinių dienų 
divorsai rodo gana aiškiai koks yra pa

sauly sugedimas. Kaip greitai jaunoji ap
sidžiaugia jaunuoju. Koks gi gali būti 
tėvas, o kokia gali būti motina, jeigu di- 
vorsas kasmet. O visgi nelaimingos mer
gaitės, jos visa tai turi nukęsti. Kur čia 
lygybė? Lygybė gali tiktai būti ten kur 
yra neatskiriama moterystė, bet kur jos 
nėra, ten mergaitė yra vergė ir dar blo
giau, nes kartais ir vergas būdavo pa- 
liuosuojama, bet moteris divorsuota kam 
gi ji verta.

Tų pat galima pasakyti ir apie “Mix- 
ed Marriages.” Mergaitė išteka už kokio 
protestono. O paskui jisai sau gražesnę 
susiranda. Na kų dabar daryt. Grišk pas 
motinų ir liek ašaras už padarytų klaidų 
visų savo gyvenimų. O kad aš jį taip bai
siai mylėjau! Na dabar tai atkfcntėk už 
neišmintingų tų savo meilę. Tai paskui 
jau raminasi: o gal aš būčiau vistiek kito 
negavus. Bet blogesnio tai tikrai nebūtai 
gavus.



4 D R A d n A s

A. A. Kuti. Atitartas Kaupas

(1870 -------1913).

Smagu prisiminti garbin 
gus vyrus, kurie darbuojasi ir 
gyvena Lietuvių tautai. Kol 
jie gyvi, tai visuomenė ir kal
ba ir gėrisi jų nuveiktais dar
bais ir viešumoje pagerbia jų 
asmenį; kurtais pasitaiko ir 
kritikos ir papeikimo, tačiau 
geroji dalis įkainuojama ir 
gerbiama. Kaip jie miršta — 
su palaidojimu, rodosi, lyg vis

.dugniai ir suprantamai steng- Revoliucija”, 
davosi darbo žmonėms išdės- kalo tikslų 
tyti būvio pagerinimų ir įvy- m: edo: ‘‘Mano uždaviniu bu- 

rasta “ Varpas” ir pora užsie- kiniinų. Del to tai studijai o v prirodyti k* etų dalykų,

kurio Vei-
jis pats

nio spausdinių; šeimininkas plačiai socializmų, parasyda- 
pateko kalėjiman, o jam pasi-'nia,s keletu veikalėlių, būtent 
sekė pasprūsti. Mintaujoje
dar mėgino išduoti kvotimus į 
VII klasę, tačiau neturint po
licijos liūdymo, negalėjo prie 
egzaminų dasigauti. '

Paskui grįžęs ir tėviškėje 
išbuvęs visų pavasarį, nežino
jo kų daryti nei kų pradėti.
Tačiau kelių žmonių patarimu

“Socializmo silpnos puses", 
“Iš studijų apie Socializmų” 
ir d. k. Paskiau jis tyrinėjo 
Amerikos Lietuvių gyvenimų 
ir daug rašė, kas ir kaip iš
tiktųjų yra, suteikdamas lie
tuviams daug mokslingų ži- 

srities ir

kas laidojusi kapynėse: tium- ir pagalba jis iškeliavo į Jung 
pante laike užsimiršta jų nu- ^nes Valstybes. Tų pačių me- 
veikti darbai; nebeatsimena
jų gyvenimo ir pasiaukojimų ca^°Je-
ir pasiryžimų, kurie daugelį tykiose. Netrukus, kebų jo pa
žadino prie tautinio veikimo žįstamų parama, atsidūrė Len
ir prakilnios darbuotės. Į vie- Seminarijoje. Detroit, Mieli
no garbingo vyro tokį gyveni- Turėdamas gabumų, tuojaus
mų, šiandien, interesinga pa- Pfttiko visiems ypač vice-rek-
žvelgti ir įdomu atsiminti loriui ku?- Buhačkauskui, ku-
b rangųjį jo asmenį, kurio ne-iris bent vėliau buvo Seniinari-
bėra mumyse, tačiau, jis gyve j°s sektorius. Mokslų užbaigė
no mūsų tarpe, skatino mus, Pa^r^nab 6 <L 1896 nt.
prie kilnių darbų, giliai atjau-įbuvo is'entintas į kunigus ir
tė prasto darbininko nelemtų ^aI)0 paskirtas klebonu Wil-
dalįj suteikė įkvėpinto ir pasi-lkes Barre, Ba. 1897 m. persi-
ryžimų darbuotis ir veikti Lie,^eba i Scrantonų, (Pa), ir ten
tuvos gerovei ir Bažnyčiai. !P^tato muro bažnyčių. 1907

m , . 'm. persikelia į Pittston’ų,las garbingas vyras buvo "
, , , i(Pa.), kur pastato antrų muroa a. kunigas Antanas Kaupas l' 1 *

(įgjQ  1913) 1 bažnyčių. Gi liepos 1 d. 1912
Kai a. a. kun. _ ____ r_

tuomet|ChlcagO kur nenuil’l

nių iš ekonomijos 
kitų mokslų.

Energijos piinas, jis nesilio
vė toliau darbuotis ir į. igili- 

rugp. 26 d. buvo jau Chi-įao į socijdlogijo* dirvų. Jo 
Iš pradžių dirbo sker-1 darbo vaisius buvo liti ntoks-

tii’T kurių svariausiais y- 
ta: 1) sinergiį principas, 
ta yra, kad geresnės gyve
nimo formos yra atsiekiamos 
ne per aklų kovų vienų su ki
tais. bet per bendrųjį darbų 
v i s ų krūvoje; 2) kad sy
ki susikrovusios socijalės 
struktūros nelengva sugriauti; 
3) kad net persenusios struk
tūros nesiduoda sugriauti 
tiesioginiu būdu. lai yra, kad 
reikia jas griauti i n d i- 
r e c t e. Vis tai turėjo paro-

Imis veikalas “Evoliucija noĮdvti, jog revoliucija yra žino-

Knygos

Trečiadienis, Liepos 29, 1931
nių gerovės stabdytojo, ne-1 ji s ne tik matė viską, bet ir Psychologija”, “Padėjitiiij 
kaip gamintoja”. (dalyvavo visur. Lietuvių Tautos Rusų Vieš^

Tadgi “Draugas” anuomet] A. a. kun. A. Kaupas paliko tystėje”, “Vidurinis kelias 
teisingai pareiškė, kad tik a. originalinių ir verstinių raštų ir d. k. Taipgi užsiliko dau 
a. kun. A. Kaupas tegalėjo ti- daugybę, parašais: Patrimpas, publicistikos straipsnių, raŽ\ 

Karvojus, Selintas, An-ka, K. tų sųvaitraščio “Draugo 
A. K., P. A. T., Amerikos Ku- skiltyse. Be to gi buvo uolu 
nigas ir kitokiais. Pažymėtini įr įžymus “Draugijos”, “Vi 
ir mokslo vertę turintieji jo tiw„ h. kibJ k,ltahki8klJ laiI 
veikalai vra šie: “Evoliucija .

k roję šviesoje parodyti mūsų 
išeivių gyvenimą, nes juos y- 
tin gerai pažinojęs. Ir jis 
tai darė. Nei vienas visuome
nės gyveninio apsireiškimas
nepraėjo jo nepasergėtas, nes ne Revoliucija”, “Visuomenės raščių ir mėnraščių bendri 

darbia. Reikia nepamiršti, ka

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

400 puslapių kaina .................................................. $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LA1VIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-; 

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

A. Kaupas m Persike .a uu ‘Draugu 1 augelo AUKAj vertė K. Čibiras, 'M.
redagavo ‘1 Draugų ”, ______

v ... • ............ • istaneiai darbavosi lietuvių ladar suvadini, susirasmejau ir, i e
, . i -i • -i-i-i i bui ir tėvynės gerovei, iki at-atostogų laikais, pasitaikė ke-Į v © >

lis sykius matyti jį ir kalbė.l*"18. >.Iov*’ iS kurios dau8ia" 
lis. Savo gi gyvenimu ir dar
bais pasirodė jis esąs stambus

nesikėlė.
A. a. kun. A. Kaupo bio

grafijai laiko skaitmenų vos 
tik maža dalelė. Tačiau toli 
gražu man trūksta žinių jo bū 
dui ištirti ir darbams ap-

Katalikų Bažnyčios gynėjas;
— Lietuvių katalikų išeivijos 
apaštalas ir žibintas, kuris ne 
tik rodė, bet ir švietė kelių 
mūsų išeivijai; buvo tai nenu- ĮsPręs^b nes jis buvo tai vie-
ilstantis darbuotojas visuome-1 nas įdomiausių mūsų gadynės 
nininkas, garsus rašytojas, so- šviesuolių ir veikėjų, fetai kų 
eiologas ir ' gilus mintytojas.
Palikti jo darbai ir raštai A- 
merikos Lietuviams ytin bran 
gūs, Lietuvių tautai lobinga 
nauda.

Taigi, svarbu yra bent ke
liais sakiniais prisiminti jo gy 
venimų ir darbus.

Antanas Kaupas gimė 1870 
m., Gudeliuose, Ramygalos pa 
lapijoj, Panevėžio apskrity j,
Kauno redyboje. Mokslus ėjo 
Šiaulių gimnazijoje iki VI kla 

V klasę pusėtinai baigė.

jis pats rašo: “....praeityje 
pamačiau gyvenimų tokiu, 
koksai yra, ne kokiu jisai pri
valėtų būti. Buvau arti susi
dūręs su studentais, bedie
viais,

I. C. kaina.................................................................... 10c.
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c.1 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

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

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

kaina ............................................................................  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Mauigirdas 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. kairia .. $2.00
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

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

* * A * <
* NAUJAS IŠRADIMAS

k

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroe akaudejima. Salti. Ranku, 
fCoju. tirpimą. Duauli, Galvoa skau
dėjimą, ir teip viaokiue eleaudojiaaa 
( tik ne ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra iiaigyde o

★

* *

R

milijonai dar nežino apie tai. 
Dekanlo Galinga Mostie yra tiek 
▼erta aukao, klek ji pati sveria tu-
lis naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00,

*
ir 10 centu eztra UŽ

Klauakite pat aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DlSCOVERY 

OINTMENT. ★k

♦

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352
Hartford, Conn. *

* * * *

Hhl

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenuaimlnktt. bet eikit p&»

Ikrą epoclallBtij, ue pas kok| nepa- 
•yrėlj. Tikras specialistas, arba pro 
fesorlus, neklaus Jūsų kas Jurus keu 
kla. ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno iSegzamlnaviino. Jua su- 
aupyslt taikli *r pinigus. Daugaila 
eitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
Įeito, kdd jie neturi relkallugo pa
tyrimo, su rady m ui žmogaus kenks 
mingamu.

Mano Radio — ScOpo — Raggl
X-Rav Roentgeno Aparatas Ir vl- 
tlSkaa bakteriologiMkak egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
ius gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryė urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo nėr 
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusig, Įsi
gerėjusi*. chroniškų, lig*, kur) ne 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
ly tojui, neatlflėlioklt aeaiėję pae 
aane

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjirnas Kūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatves
ofiso Valaudor’ Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plot. Vakarais nuo S Ik! 7 
Nedėllomle nuo 10 ryto Iki 1On plet

This new chees< 
treal

Digestible 
as milk 
itself I

Patentai

ADVOKATAI

Now—Kraft-Phenix’ new achteve- 
raent! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

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

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

KRAFT

elveeta

sei.
VI klasėje jis paliktas an
triems metams. Atostogų lai
ke pasitaikė jam kartų ginčy
tis su kitu už Darvinų, dėl to 
tai tapo įskitstas gimnazijos 
vyresnybei, kuri išvarė jį iš 
gimnazijos už... bedievy- 
b ę, Už metų (1888 m.) įsto
jo į Dvasiškų Žemaičių Semi
narijų. Tš pat pradžių už savo 
lietuvybę ir pažangumų jis ne
patiko Seminarijos inspekto
riui a. a. E. Barauskui ir, 
kuomet sykį pasitaikė, kadį 
las pats inspektorius padarė! 
kratų ir pas jį suradęs “Auš-i 
rų”, Spencerio “Fiziologija: 
Smiechu”, Riboto “Clioroby 
Woli” ir kitų raštų, įtarė Se-Į 
iminarijos valdžiai ir 1890 m. i 
prašalino jį iš Seminarijos.

Iš Seminarijos nuvyko tie
siog Petrogradan, kur gyveno j 
studentų draugijose. Atostogų : 
sulaukus, sugrįžo pas tėvus. : 
Po atostogų iškeliavo Kau-j 
nan, kur mokino kitus , pats • 
besimokindamas privačiai. Va 
sario mėn. 1892 m. pds jo šei-( 
mininką padaryta krata ir su-;

socialistais, anarchis- ■ TKŲMPA APOLOGETIKA, 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

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

kaina ............................................. i.................. . ........  10c.
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”

tais, teroristais, darbininkais, 
kapitalistais, inteligentais, ta
msuoliais ir t. t. ir t. t. Pats 
dirbau plovyklose, mačiau, 
kaip kiti dirba dirbtuvėse ir 
kasyklose... Gyvenau kitados 
tarp darbininkų, o dabar 
gyvenu i š darbininkų — tai
gi, tosios klasės pastangos pa
gerinti savo būvį man ypatin
gai rūpi...

Taigi pasiliko man niekas 
kitas, kaip žiūrėti, tėmyti, ty
rinėti ir savo patėmijimus 
plunksna surašinėti”.

Jis tikrai norėjo pagerinti 
darbininkų būvį, nes ne vien 
tik plunksna apie tai rašė 
daug, bet ir pamoksluose nuo-

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

los. F. Sudrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted- 
Street

Phone Boulevard 4705

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

Lietuvių programas iš 
WCFL kas nedeldienį 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Duodamas lėšomis Jos. F. 
Budriko Krautuvės.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Kocun 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: 1,’tarn., Ketv., Ir Sukatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

2334 So. Oakley Avenue Chic&go, Illinois.

a-, i.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Bordeoj

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telėphone Itafldolph 6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 960»

Telephone Dearborn 00 57

f. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Ix»cal Office: 1900 S. UNION AVd 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Kandolph «tli
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8341 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0561 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
(Itarn.. Ketv. Ir Subatos vakar*

PROBAK
ABIEM PUSftM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
Bile. už 5 — $1 už 10 

Sempells — lOc.

PROBAK CORPORATION
a»*e»tr«* Oate’r R***r C*., ta*.

«S4 RfcST AVIMVI MlW TO«t

ĮOPIECE COSbĖTK 
SĖT $1.97

Thls ts a Famous Vlvanl Sėt and 
eludea facc powder, <1.00; Rouge. 
Tlssne Cream <1.00. Depllatory <1 
Karlai Aatrlngent <1.76, Bath Salt 1 
Tollet tVater <1.15. Perfume <2.76, E 
Mantine 76c, Skln Wh!tener 76c. T< 
Value J12.00. Speclal prlce, <1.97 for 
ten pteces to lntroduce thle line.

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 38O-5th Avenue, N«w Yo

ITCHING SKIH BMED 
BY ANTim ŽEMO

H itehing, burning ąkin makes Iifo 
unbearable, ųuiekly apply Žemo, tha 
aoothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings sivift relief from Itčhing, helj> 
to draw out local infection and re- 
store the akin to normai. For 20 years 
Žemo haa been clearing up skin, re- 
lieving plmples, rash and other skin 
irritations. Never be without it. Sold 
everyvrhere—36c, 60c and $1.00.

fBILLY’S UNCLE
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anglų kalboje jis tai pagami
no svarbų raštų, “L i e t u- 
v i a i Jungtinėse 
Valstybėse”, kurs raš-

prybėje!... Vau užgeso Žibin
tas — Žvaigždė, kuri skaisčiai 
žibėjo katalikiškosios Lietu
vos išeivijos padangėje ir

tas tilpo XVI tome “The Cat- daug dirbo ir daug žadėjo...
liolic Encyclopedia”, iš kurio 
svetimtaučiai surado sau žinių 
šaltinį ir sėmė faktus, pažymė
dami lietuvius, jog jie skiria
si nuo kitų tautų savo kalba, 
būdu ir yra pirmiausia apsi
gyvenę Pabaltmarėje. i

A. a. kun. A. Kaupas, nu- j 
veiktais savo darbais, yra! 
brangus ir garbingas vyras' 
mūsų tautoje. Lietuvos Vyčių 
organizacijos nariams dar' 
brangesnis tuorni, kad jis daug 
kuomi prisidėjo ir darbavosi 
tos organizacijos įkūrimu ir 
pastatymu tvirtais ir nesu
griaunamais pagrindais. Ame
rikos Lietuvių Katalikų Fede
racijos Kongrese, buvusiame 
Pittsburgh’e, Pa., birželio 24 
d. 1913 nu, jis, pirmutinis, 
davė tikrąjį, neatmainomąjį ir 
neišdildomąjį vardą besiku
riančiai organizacijai, pavadin 
damas narius Lietuvos 
Vyčiais — Lithuanian 
Knights, kuris vardas mums 
yra prakilniu ir įkvepiančiu. 
Pasidėkojant a. a. kun. A

Tai buvo garbingas vyras, 
mūsų išeivijos, apaštalas, kur
sai visomis savo galėmis, ap
siginklavęs didžiu mokslu ir 
tvirtu tikėjimu, išsižadėjęs sa- 

ir visų patogumų,vo “ aš”
dirbo Visuomenei ir Tautai ir

Bažnyčiai. Tas garbingas vy- ra paprastai būtų 36 laipsniai 
ras, pirmtakūuas, vadas, a- C., bet ledais yra atšaldoma 
paštalas — jau miręs, tačiau, iki 6 — 7 laipsn. C. Didelis 
jo dvasia yra gyva mumyse., Joliaanesburgo miestas dau- 
Lietuviškoji visuomenė neleis giausia išaugo aukso kasimo 
jo idealams žlugti. Tai bus dėka. Pirma jis buvo tiktai

A K T A R A I

geriausia atminimas jo ne
mirštamų, be galo sunkių dar
bų ir nuopelnų, kurių nuvei
kė lietuvių tautos naudai ir 
Dievo garbei.

A. Tarn as.

APIE AUKSĄ.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. \Vestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Ganai 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5 913 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914
Tel. LaAyette 6791

Juo brangesnis metalas, tuo 
sunkiau jis randamas, tuo sun
kesnis yra jo apdirbimas. Ir 
savaime aišku, juk jeigu kurio 
metalo labai daug randama, 
tai ir didelio brangumo jis ne
galėtų turėti. Gilioj senovėj 
geležis buvo- beveik branges
nė už auksą, nes jos. tuomet 
mažai terasdavo-. Ir šiandien 
platina yra žymiai brangesnė 
už auksų, nes jos mažai teran
dama. Brangieji akmens (ru
binai, safirai, deimantai ir 
kt.). taip pat retai randami ir 
jų apdirbimas, nušlifavimas 
sunkus, todėl jie ir labai bran 
gūs.

.. , v. ,. , Js vienos tonos geležies ...Kaupo nuopelnams, šiandien, , •• „ . .. . . dos paprastai vidutiniškai ganL V.organizaciios nariais y- . ... ,. . narna apie 280 kilogr. geležies,ra jaunimas ir susipratęs,, ir j ., .... y. . . tuo tarpu iš randamos auksodoras, ir kilnus; sis jaunimas , .. ... o .... rūdos galima gauti tik 8-10 yra tautos viltis ar paguoda . __ A „ ................... , , granui aukso. Bet dažniausiaimusų išeivijoje; jis atatinka-

kaimas. bet atradus aukso ka 
sykių, išaugo į milžinišką mie
stą.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės iki Didžiojo karo iškasda
vo aukso iki 133 tonų kasimu, 
bet dabar aukso gamyba yra 
nupuolusi iki 68 tonų kasmet. 

Daugiausia aukso Amerikoj
_____ ' randama Kalifornijoj ir iš Rv
vo sprendžiama iš to, kiek jis sijos nupirktoj Aliaskoj. Pii- 
turi aukso ir kitų brangiui miau Alaskoj (ypač Jukono 
metalų ir akmenų. Yra žino- Cape — Nonie ir kt. srityse) 
mi pasakiški persų karalių tur buvo iškasama labai daug 
tai, kur visas kaa;ali»us dva- aukso, bet dabar gamyba yra 
ras žibėdavo auksų ir bran- nupuolusi iki 9,6 tonų kasmet, 
glaistais akmenimis, O Lydi-! Trečioj vietoj aukso gamy- 
jos karalius Krezas, galima bos kiekio atžvilgiu stovi Ka- 
sakyti, net iki šio- laiko yra' nada 1928 metais Kanadoj iš
laikomas vienu turtingiausių kasta 57,2 ton. aukso, 
žmonių, kada nors buvusių pa i Turimieji Rusijos aukso tur 
šauly. Iš Biblija* žinome ir a- daį gįoi dar nėra pilnai 
pie nepaprastus žydų karu- naudojami. Pav., didžiuliai 
Iraus Saliamono turtus, kur aukso klodai esantieji Sibiro 
taip pat daugiausia yra mini- arba visai nežinomi, arba la 
įuas auksas. ;bai mažai teišuaudojami. Sibi-

Pirmosios aukso kasyklos je >'Pa<“ turtingos aukso klo 
(buvo įtaisytos Egipto faraono dais Jenisėjo, Lenos, Olekmot 

k. sritys.ru' Thutmosio III apie 1500 met. 11 
prieš Kr. gim. Nuo to laiko !

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

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

Nedėlloj susitarus

Vai.:

Tel. Canal 8764 Telefonas GrovehiU 3262

OR. A. BASKUS ’ DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAH

Gydo staigias Ir chroniškas 
vyrų, moterų Ir vaiku

DARO OPERACIJAS

Ilgas

DR. A. J. JAVOtŠ
z iki 6 po pietų, 7 Iki t* 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal sutarti

vak.

Tel.

mai rūpinasi ir krikščionybės 
dvasios reikalais; jiems rūpi 
žmonių gerovės kėlimas krikš
čionybės idėjų žvilgiu.

L. V. 8-aiue Seime, įvyku
siame rugpiučio 23, 24 ir 25

kai išplaunama ir apdirbama, 
tai tegaunama tik % — Vi 
gr. aukso. Prieškariniais nor
maliais 1913 metais pasauly 
buvo pagaminta 80 milijonų 
tonų (arba 800 milijonų cen
tnerių) geležies, o tuo tarpu

dd. 1920 m. Lawrence, Mass. aukso gamyba tais pačiais me 
buvo patiekta f graži mintis, tais tepasiekė tik 700 tonų 
kad a. a. kun. A. Kaupo 50 (7000 centn.).
metų nuo jo gimimo sukak
tuvių atminimui surinkti ir 
atspausdinti jo raštus, kurie 
pilnoje šviesoje parodytų pra-

Didesuė dalis iškastojo auk- 
aukso kasyklų turėdavo dau- dabar yra pasiėpta bankų 
gurno žymesnių valdovų. Ka-• rū}du<Jt^ Kita da)is yra jvaį. 
raliui Saliamonui auksas buvo rjuose įrankiuose, puošmenose 
pristatomas taip pat iš kasv !jr t į
klų, bet kur tos kasyklos bu-, t.
vo, iki šio laiko dar nepasise- ■--------------------------------------
kė sužinoti, 1 Atydžiai skaitykite bizme-

Apie aukso ieškojimą paša- j rių garsinamus bargenus 
koja ir kai kurie graikų mitai i
ir legendos. Pav., garsus yra! 
argonautų žygio mitas, kur bu

Tel. Yards 1829

kilnią jo širdį ir turtingą sie
lą. Veikėjams tose dienose e- 
santiems perdaug užimtais 
Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimu ir Tėvynės reikalais
parūpo ir buvo susidomėję; i

Auksas buvo žinomas jau 
giliausioj senovėj, net galima 
sakyti taip seniai, kaip sena 

■yra žmonijos kultūra. Auksas 
jau buvo žmonių vartojamas, 
kuomet apie geležį, varį, žal
varį ir kitus metalus jie dar 
jokio supratimo neturėjo. Y- 
ra žinoma, kad jau 5 tūkst.

... .... , . x • - met. prieš Kr. gim. žmones išilgainiui pasiliko tasai atmini-, ...aukso pasidarydavo įvairiumas tik gražioje kalboje pa
girtinais žodžiais. Nungi pa
miršta viskas!

A. a. kun. A. Kaupo nuo
pelnų yra daug ir A. L. K. 
Federacijoje ir L R. Kata
likų Susivienijime ir kitose 
katalikiškose

puošmenų ir įrankių. Pinigų 
žmonės iš aukso tuomet dar 
nedirbdavo, bet mainams jį 
vartodavo šiaip įvairių daiktų 
pavidale — taurių, peilių, ša
kučių, įvairių puošmenų ir t.t. 

.Apie turtingųjų žmonių turorganizacijose. ., . y . vx. , , tus dažniausiai taip pat buda-Irgi neužmirština, kad, jis, ir , 
raštu ir gyvuoju žodžiu, la- į a 
Imi rūpinosi įvykdinti gyveni- 
man ir Šv. Kazimiero Lietu
vaičių Seserų Vienuolyną.

Šiandien jis daug kuomi 
prisidėtų Lietuvių išeivijos 
gyvenimo patvarkime, paža
dindamas ne vieną prie uoles- 'Į 
nės darbuotės, skatindamas 
pamylėti Lietuvos garbingą 
praeitį ir gražią lobingą lietu
viškąją kalbą ir turtingą raš
tiją, priduodamas žavios dva
sios veikėjams ir gražių min
čių jauniems kūrėjams padią- 
sindaniaa gielvartojančius ir 
nusiminusius bedarbius, pri
mindamas paklydėliams atsi
versti ir atitaisyti klaidingą 
gyvenimą. Tačiau, jo nebėra 
mūsą tarpe. .Jis mirė spalių 
27 d. 1913 tm ir palaidotas Šv.
Kazimiero kapvnėse, Chicago,
111. Vos tik 43 metų!!!... Pil
name vyriškume ir pačioje sti-
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Ligoniui, priimu kasdieną. nr« 
plotų iki H vai. vakaro

Nedėliomlti Ir nereuomia tik 
likai no susitaria 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Heiulock 8700

Rez. Tel. Prcspect 0610

DR. B, ARON
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas C155 South Kedzle 
Rez. 6622 So. VVhipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Phone Lafayette 9710

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROADJ

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 

4 ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. Vlctory- 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir iv mtadienials 10-13

Wentworth 3UU0 
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SU. HALSTED STREET 
VaJ.: 2-4 ix 7-9 vai. vakare

Kės. Phone 
Englewood 6641 
Wen.tworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

SVARBI ŽINUTA

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Wasiungton 
1912. 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
lai. Cicero 642 TeL Kedzle 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

SERNER

DR. F. S. SZYMGZAK DR. M. T. STRIKOl’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 ▼. i

Rezidencija 
4720 Weet 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėitomu 
Susi tarne

vo ieškoma aukso kalno.
Nuo Naujįjjų amžių pradžios 

(1493 metai) iki mūsų dienų 
visam pasauly buvo pagamin
ta aukso maždaug apie 30,- 
000 tonų, kasmet, vidutiniai 
imant, apie 600 tonų. Apskai
čiuojant pinigais, 600 tonų au
kso būtų apie 4 milijardai 250 
milijonų it. (duomenys paduo
ti Dr. Krušo).

Dabar daugiausia aukso yra 
randama Afrikoj (1928 metais 
rasta 350 tonų), ypatingai 
Transvaale (1928 met. rasta 
321 tona) ir Rodezijoj (17,5 
ton.). Transvaale yra kabyklų, 
kaip rašo Dr. Krušas, besitę
siančių 115 kilometrų ilgio ii j 
kai kuriose vietose turinčių i- Į 
ki 2’/2 kilometro gilumo. Jau1 
2400 metrų gilumoj temperatū'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Meg. visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų| 
patarnavimą, kuomet jis yra Labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

•i-.J4_.J-/-, --'H.tA*,,.. . .« ..JSA:. _

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietą po nuin. 4645 S.

A. L DAVIDONIS, M. D , Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 liti 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na- 

Ave.,

4910 80. MICHIG.CN AVENUE 
Tel. Kenwnod 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo t Iki 8 valandai vakare 
Aoart šventadienio Ir kotvirt»*llenl<

mai; 6641 So. Albany 
Tel. Prospect 1930.

Hemlock
Rez.

8700
Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
gydytojas in chirurgas 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

G R A B O R I A

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

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESJLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. L'tarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

DANTISTAI
Phone Boulevard 7042

Patarnauju laidotuvės© kuoplgtausia 
Laidotuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

tarnauju geriausia
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu tš- 
dlrbyatėa.

°ri8A8
(68 west 18 streei [439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Telef. Canal 6174

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2514

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Arti 47 Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal (221 
Rezidencija: 6628 So Klchmond Avė

Tel. Kepubllc 7868
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vakj 

Nedėlloj pagal tu tartį

Tel. Canal 0267 Res. Prospect

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Av»^ 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

8KYRIUS: 8238 S 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Tel. Cicero 6927

Phone Boulevard 4139

" A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
skyrių-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel Boulevard 9277

A. PETKUS
UBTUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Ui.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama. .
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Tol. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampus Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Res. Tel. Midwuy 6512

DR. R. G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakiey Avenue ir 24-tas Street
Telef. Wilmette 196 arba 

Ganai 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėnaM-įj 

ir Ketvergals vakare

S. M. SKUDAS
I.IETI VIH GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
T18 WEST 18 STREET

Tel Roosevelt 7681

I. J. 2 O L P
GRABORIUS (R LAIDOTUVIŲ 

▼EDSJAR

1650 West 46t.h St.
Kantata 4<tb ir Paulina 8tr 

Tel. Boulevard 6242 - 8412

Nuliūdimo valandoje krelpklt*. 
prie uiaa«s. patarnauele almpatM- 
kal. mandagiai, gerai Ir pigias 

, negu kitur Ko»ly<tta dal 4aru»eau 
l dykai

Boulevard. 7882
Res. Hemlock 7491

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

OR. CHARLES SEGALi
Perkėlė savo o t ibi, po uuuierli.

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJAL1STAS

D'tlevą, M,ot«rų ir Vyrų

Tele. Cicero 1260 X-Ray

■ i i-.'*. .

I DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST 111 th STREET
Kampas Wal>ash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazaa, X-Ray, etc.

ir Vyrų Ligų.
Vai.: ryte nuo to—įz nu*, z—a a] 

pietų. 7—8:89 rakant 
Nedėliomis 10 iki iii

Telef. Midway

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SG. ASHLAND AVI 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3204

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL Buo 10 iki 12 dieną

MICHIG.CN


6 DRAUGAS

C H I G A G O
RUDENINĖ EKSKURSIJA. Lake p. V. Stancikas buvo ge- 

------------ ’ 'nevaliu agentu, tai jaunutė 0-
nytė panorėjo būt “Draugo” 
išnešiotoją ir tą darbą rūpes
tingai varė per 8 metus.

Rap.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

WEST SIDE ŽINIOS.

. Amerikos lietuvių rudeninė 
ekskursija į Lietuvą yra ren
giama po vadovyste gerb. kle
bono kun. Ign. Albavičiaus.
Ekskursija išvyks Skandinavi
jos Amerikos laivu Frederik 
VHI rugpj. 8 d. Laiko nedaug
beliko ir manantieji su ta ek- gv. Kazimiero Akademijos 
skursi ja keliauti į Lietuvą pri- Remėjij 6 skyrius rengia bas- 
valo be atidėliojimo kreiptis ket pikniką sek., 2 d. rugpiu- 
pas plačiai žinomą laivakor- ėio, Marąuette Park, prie 69 
čių agentą p. Povilą Baltutį, įr California.
8327 So. Halsted St. XT v . .Neužmirškite, bngliton par- 

kiečiai, įsigyti iš anksto tikie- 
Itus kad rengėjos šio pikniko

X Vakar dienos West Sides žinot,f- kiek Tal«i« Praminti.
'• cj-j k • • •• Taip-pat ir apielinkės lietu-zmutese Sidabrinio parapijos
«r , ... . , . v . viai. Aš manau, kad kas tikJubiliejaus komitetą kviečiant ’

. . ,. . • na dalyvaus tame išvažiavime nc-į susirinkimą šio menesio 30 J
, . • , . . sigailės, nes kam teko daly-dieną, ketvirtadienyje, ats- ■ ’ .

j. , . . i vauti mūsų praeituose pikm-pauzdmta per apsirikimą
penktadienyje, tad siuomi klai . .
, . . v . .bnghtonparkiečių gaspadimųda atitaisoma ir prašoma Vi-1 .. * e. e
sų dr-jų atstovų nesivėliuo- j u&e
jant Aušros Vartų svetainėn* Mūsų gaspadinės labai rū-

kyti. Visus stengsimės pavai-j United States Steel $2,394,- 
544,611.00.

Standard Oil N. J. $1,770,- 
'993,803.00.
i General Motors $1,315,- 
813,059.00.

Cities Service $1,282,624,, 
854.00.

Consolidated Gas N. Y. $1,- 
265,260,292.00.

U. S. Electric Power $1,- 
221,536,006.00.

Standard Gas ir Elect. $1,- 
204,858,329.00.

Commonwealth ir Southern' 
$1,133,709,684.00,

šinti.
Komisija.

NORTH SIDE.

Parapijos choras liepos 19 
d. turėjo linksmą išvažiavimą 
į Diamond Lake, Mundelein, 
III. Vardas labai gražus, bet 
vieta pasirodė nepergeriausia. 
Bet jaunimo gražam būreliui 
nuvažiavus, linksmai laikas 
praleistas ir turėta, taip sa
kant, good time.

VARGONININKŲ SEIMO 
BELAUKIANT.

Trečiadienis, Liepos 29, 1931
savininkų nori išrinkti mo- statė į rugpificio 10 d. Sako, 
kesčius ir už tuos, kurie ne-Į gal ligi to laiko daugelis sa- 
moka. Tuo būdu greit teks dvi vininkų gaus progos užsimo- 
gubai daugiau mokėt, negu keti mokesčius.
buvo pirma, kadangi apskri
čių išlaidos nemažinamos.

PALANGOJE SUSITUOKĖ

ŠV. MIŠIŲ AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri 

tik išėjo iš spaudos. Apie tą 
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui: 
“Gavau jūsų knygutę apie šv. 
Mišias. Labai malonu ją 

. Svarbiausieji geležinkeliai: Įskaityti. Prisiųskite dar 10.
Southern Pacific $2,277,- 

770,543.00.
Pennsylvania $2,166,294,-Jau seimas ir šeiminis kon

certas netoli. Šiame koncerte 831.00. 
dalyvauja šių muzikų vado-Į New York Central $1,793,- 
vaujami chorai, komp. J. Ži- 555,137.00. 
levičiaus, A. Vismino, J. Brun Canadian Pacific $1,371,969,- 
dzis, A. Šlapelio, P. Hodelio, 694.00.
A. Stanšausko. Šie muzikai su- Atchison $1,272,674,936.00. 
daro savo chorais jungtinį cho Union Pacific ' $1,208,043,- 
rą iš keliij šimtų dainininkų, 121.00.
kurį vadovaus komp. J. Žile- Į Baltimore ir Ohio $1,182,- 
vičius. Komp. A. Aleksis grieš 133,135.00. 
vargonais solo, solistai daini-, ________

Adv. Gabaliauskas (Šiaulių) 
ir p-lė Rubliauskaltė Palan
goje susituokė. Palaiminimą 
suteikė kun. M. Krupavičius. 
P. Gabaliauskas yra žymus 
katalikų visuomenės veikėjas, 
pavasarininkas, buv. stud. a- 
teitininkų Vytauto klubo na
rys. P-lė Rubliauakaitė — A- 
merikos lietuvaitė, Amerikos 
“Vyčių” atstovė.

Telaimina Dievas naująjį 
katalikų šeimos židinį! “R.”

atvykti ryt vakare 7:30 vai. Ipestingai rengiasi prie pikni- nįnkai: Lietuvos Operos dai-Į Sutrumpėjo alfabetas.
X Pereitame antradienyje ’ ko. Nepamirškite, kad be vi- nininkas Byra, P. Petraitis,

į a. a. Petro Aukštikalnio lai-'šokių įvairenybių, bus ir lai- Strumskienė, Žemaičiūtė.
dotuvės atvyko Rockfordo klemės dėl lempos išbandymas. Trumpas prakalbėles apie mu- !niis raidėmis. Išmesta w k ir
bonas kun. V. Kulikauskas ir Į šis piknikas yra atkeltas iš dzos, A. Šlapelio, P. Hodelio, y. Jų vietoje bus naudojamos
iš Kenoshos kun. K. Matulai-|l9 lieuos deliai svarbių prie- Strumskis. Pamokslą sakys tik- n o ir i Dnntr kfloa n „ .. • lžasžių- Tat' kaS.‘Urite bi"et’ > kun- J- “*• Įba/iog PO keleto“met,X at

X Šv. Onos draugija perei- 19 liepos, galite jį naudoti 2 d. Programa bažnyčioj 5 vai. po 'gių kaib0S alfabetas žymiai 
tame sekmadienyje visų savo rugp. i pietų, svetainėj 7 vai.
draugijos Onų pagerbimui tu
rėjo parapijos Rūtos darže

būsiu ten. g.g, pauionįs Laike mišių gie
dos vargonininkų choras,

Brazilijos prezidento įsaky
mu sutrumpėjo alfabetas tri-

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 Kadangi įvairius įstatymus
“Drauge” 2334 So. Oakley Pas mus turi teisę aiškinti tik 
Avė., arba pas kun. J. Jusevi- v’’riausias tribunolas, todėl vi
elų, Šv. Kryžiaus Ligoninėje daus reikabf ministerija, Kau-
2700 W. 69 St., Chicago, III. n0 miest0 burm,str° P- Vok«- 

____________ taičio rinkimrj teisėtumą iš
spręsti perdavusi Vyriausiam

“BOARD OF REVIEW” tribunolui. “R.”
VEIKIA i

KAUNO MIESTO BURMIS
TRO RINKIMŲ TEISĖTU

MO KLAUSIMAS PER
DUODAMAS IŠSPRĘSTI 

VYR. TRIBUNOLUI

Vakar ėmė veikti “Imard of
r”

BAGDONAS BROS,
review" (patikrinimų komisi-' furnitune & piano moving

DEFICITAS VILNIAUS 
MIESTO BIUDŽETE

Naujam Vilniaus miesto bir. 
džete jau susidarė 345,000 zlo
tų deficitas, šaltinių deficitui 
padengti iki šiolei nepavyko 
surasti. E.

Žemaitkiemis. Medinų kai
me pasirodė dėmėtoji šiltinė. 
Susirgo 6 žmonės. “R.”

SUSTREIKAVO 15,000 
DARBININKŲ

NEW YORK, liepos 29. — 
Paterson, N. J., audiminėse 
sustreikavo 15,000 darbininkų.

gražų susirinkimą, kuriame 
surinko nemažą dovanėlę, ku
ria sveikins parapiją su jubi
liejum puotoje 20 rugsėjo.

SUGRĮŽO IŠ VAKACIJŲ.

Town of Lake. — P-lė Ona 
Katauskaitė tik ką sugrįžo iš 
vakacijų, kurias praleido mie-

sutrumpės, — jau perdaug at-
Tat gi, nepamirškite daly-1 pirnlajienj rytą šv MiSias . sirad« netariamųjų raidžių, 

vauti šiame išvažiavime. Aš ir' ikys kun N PakalniS; ,

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.

Viena iš jų.

DA APIE DR. KAZIO AM- 
BRGZAIČIO SESERĮ, 

VIEŠĖJUSIĄ CHI
CAGOJE. .

Dvi savaiti Chicagoj viešėjo 
Lietuvos Darbo Federacijos 

ste Knox, Ind. Sako turėjus vado> pr k. Ambrazaičio se
sutė, Marytė Ambrazaitė — 
Mašinauskienė iš Dayton, O- 
hio. Viešnia nesitenkino vien

‘fine time”.
P-lė Katauskaitė yra žymi 

veikėja, bet publikacijos nėra 
gavusi. Ji yra sesutė kun. Pe
tro Katausko; yra narė Nek. 
Pras. Panelės Šv. Sodalicijos; 
yra narė Am. Liet. Dukterų 
dr-jos ir yra jos sekretorė;- 
nuo mažens priklauso prie 
vietos parapijos choro , daug

Užmuštieji
Per dvidešimt paskutiniųjų

“Reąuiem” P. A. Yon trimis New Yorke automobiliai
balsais. .užmušė viso 19,105 žmones.

Pirmadienį vakare yra va- P’^ntiniaia metais nelaimių 
karionė; gaukite tikietus iki skai&us P**»ng«jo 
liepos 28 d. ir dalyvaukite kar

ja). Virš 40,000 nekilnojamų-j 
'jų savasčių savininkų padavė' 
protestus šiam boardui ir re?- į
kalauja, kad jie būtų išklausy- ' —----------------------------------
ti. Visus išklausyti imtų ii-1 AR ŽADI KRAUSTYTIS? 
giau vienerius metu, Tad apė- ^ & gQ||

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Ya^e 3408

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
1 Lietuvą..

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tamadoj 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

tu, o bus gražu rengėjams ir 
svečiams.

Nugirdęs.

NUOTRUPOS.

Sutaupytas laikas.
Kai kuriuose miestuose ir 

valstijose yra taupinamas lai- 
'kas, t. y. visus darbus prade- 
*.da viena valanda ankščiau ir 
i baigia ankščiau. Pavakarėje 
'pasilikusi viena valanda pa

savo dėdės vaišėmis, bet at- žmonės perka avalinę ir batus naudojama golfui ir kitokioms 
lankė ir daugiau chicagiečių. i Pereitais 1930 m. Amerikie-! sportams Wisconsino valsty- 
Įdomu ir malonu jai buvo sve-'^t nudėvėjo nusipirkę 304 bC uždraudė laiko taupymą, 
čiuotis pas p. Nausėdienę, ku- milijonus porų batų. Šiais me- Tai esą nereikalingas visuo- 
n lankydama Lietuvą sutiko tais batų kaina atpigo, pašte- menės erzinimas. Jei kas drį- 
jos brolį. .Ponios Nausėdienės bįma didesnis batų reikalavi-' stų Wisconsine taupyti tuo 
puošnioje, ruimingoje rezi- nias. Numatoma, jog šiemet būdu laiką, paskirta bausmė 

pasidarbavus vyčių 13-toj kuoįdencijoj buvo pakviesta vieš- bus parduota viso apie 350,- tarp $25.00 ir 500.00 ir nuo 10 
*ma. Atsilankė p. Kirienė, da- 000,000 batų porų. Taipgi A-'dienų kalėjimo iki 30 d. Visi 
lyvavo p. Bytautienė, p-lė Gu- merikiečiai kiekvienas sudėvi privalo laikytis saulės laiko, 
rinskaitė, prof. A. Pocius ir per metus daugiau dviejų po-

POJ
Savo darbštumu ir veiklu

mu ji pasižymėjo nuo pat ma- 
žystės. Kuomet ant Town of p-lė Galnaitė, p-nios Maši- rų batelių.

nauskienės kūdikystės dienų! ________
draugė, kuri teikėsi supa2in-| Keliauninkai.

a|a
JUZEFĄ ANTANINA 

DAILIENĖ
JPO TĖVAIS NAGROCKHTfc

Mirė liepos 27 d., 1931 m., 4 
vai. vak. 44 metų amžiaus. Ki
lo Iš Kauno apskr.. Vilkijos pa
rapijos, Jaučeklų akallca. 
Amerikoje Išgyveno 2 8 metus.

Paliko dideliame nulludlme 
vyrą Joną, dukter) Lauretą 18 
metų, sūnų Joną 12 metų. se
serį Stanislavą Gapšlenę, Svoge- 
rj Kazimierą GapšĮ, brol} JurgĮ 
NagrockĮ, švogerką Rozaliją, o 
Lietuvoj seną tėvą, brolĮ Igna
cą. sese r] Oną lr gimines.

Kūnas pašarvotas 2505 W. 89 
St. Laidotuvės Įvyks liepos 30 
d,, 18 namų 8 vai. bus atlydėta 
Į Gimimo Panelės flv. parap.« 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
gos palhaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta Į flv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktė. Hu
nus. Sesuo, ftvogerls, flvogerka, 
Brolis lr atminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Radžlus. Tel. Canal 8174.

Žemės mokesčiai.
Michigano valstijoje 25%

,. .. , . v • v farmerių neišsigali užsimokė-
dinh gerb. viešnią su žymes-i Apskaičiuota, jog 1930 me- ti mokesčių. jų žemės
naisiais chicagiečims. .tais išplaukė iš J. Am. Vals- paįmtos apskričių žinion> Nft.

Gerb. Nausedienes svetingo- tybių ir sugrįžo, visus kartu tional Association of Real Es- 
je ir begalo vaišingoje globo- sudėjus, du milijonai penki’tate Boards pirmininkas Kis- 
je vai. slinko pergreitai. šimtai tūkstančių žmonių. Bau sell prailašauja, jog neužilgo 
Chrysleriu viešnią pavažinėjo, ginusiai žmonių pervežė Ang- ir kitį 25% žemėg savininkų 
Kiek čia malonaus pasikalbę- Ii jos laivai, net 47%; Ameri-'del auk§tų mokeačių neteks 
limo. kai tenka 27% Didžiausias lai- savo žemgs Nors §iu0 utveju

P-nai Kirai savo gražiu vais susisiekimas buvo tarp J. daug kag taisytina> bet aps- 
Chryslenu viešnia pavažinėjo. A. Vai. ir Kanados, nes čia kričiai (counties) ig esamų

Rap. ! patarnauta 850,563 žmonėms.

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS buvo 309,782 keliauninkai. Į
------------ 'kitas šalis daug mažiau.

Brldgeport. — Linksmą iš- į ________
važiavimą Seserų Pranciškie-I 
čių naudai rengia 1 Rėmėjų 
skyrius, prie Šv. Jurgio para
pijos. Išvažiavimas bus nedė- 
lioj, 9 d. rugp., Marąuette par
ke, prie 71 St. ir California 
avė. Pradžia po pietų.

Širdingai prašome visus 
'skyrius ir visuomenę atsilan-

jama, šis “boardas” išnaujo 
atsisakys tūkstančius išklausi
nėti, kaip tai seniau jis atliko.
Savininkai nei teismuose nega
li laimėti prieš neteisingus ir 
begalo aukštus mokesčius už 
nekilnojamas savastis.

Įstatyme pažymima, još kie
kvienas protestuotojas turi 
būt išklausytas. Boardas gi at
sako, jog nesama laiko.

Užvakar turėjo būt pradėta 
parduoti tas savastis, už ku
rias nemokėti 1929 metų mo
kesčiai. Bet apskrities iždinin-j________
1-oc rJ.ivlmni -n-po/lvia nii Relka partnlerlo su mažu kaplta- £'al taisys jūsų namuose. Lafayette kas pardavimui pradžią nu- lp šaltų gėrlmų bfzny. 1329.

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

,r , ■ prašau atsilankyti lr pamatyti nau-Masų patarnavimas yra grei Jua 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekiniais lr kl-

. v , .. ., tais Ištobulinimais, kokius tiktaiMes pervezame daiktus iš ir nash taip gan Įrengti už tokias 
į kitus miestus. .prieinamas kainas.

----------------------------------------- BALZEKAS MOTOR SALES

tas, geras ir nebrangus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

$4.50 už vežimą.
Yards 5055

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi-

1650 W. Madison.
I Roomlng House, 15 šviesių kamb., ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
pigios rendos, 4 metų “llstas”, už ge- t ““

R. ANDRELIUNAS
(Marąnetto Jemelry A- Radio)
Pirkusieji pas mus už 36 d Porai su mažu kapitalu. 5623 Glen- Statau Įvairiausius namus prieinama * ar aau- woo(j Ave .

I riaušių pasulymą. 
lWest 0931.

21138 Monroe, i

Rankinė skalbykla, gera proga
M. ZIZAS

Namų Statymo Kontraktorlus

glau bus dykai nufotografuoti._____________________________________
2650 West 63 St., Chicago, UI. Į Oroc., dėl., vaisiai, daržovės. Gera 

' vieta. Priežastis — Ilga. Pigiai cash.
Tel.

Hemlock 8380
24 22 Fullerton.

% Z
Del. Groc. kamp., renda |40, 3 

kamb. Ir maud., tiktai cash. 5401 S. 
Paulina 8t.

I kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6528

Telef. Republic 6896

I D. GRICIUS

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųflles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Tarp Amerikos ir Anglijos1 miiiiimiifiiiiimuiiiiuiiiiiiiMiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimh

Stambiausios Korporacijos.
Gruodžio 31 d. 1930 m. Ame

rikos korporacijų patiektos 
valdžiai žinios rodo, jog šešio
lika korporacijų turi turto 
daugiau vieno bilijono dol. 
kiekviena.

Aemrican Tel. ir Tel. $3,- 
162,926,191.00.

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

REAL ESTATE
Gar., 90 karų, renda f250, 5 me

tų llstas., pigiai, biznis geras. 2039 
W. Jacksen Blvd.

Pigiai 32,400 eųulty |7,000 5 kamb. 
bung. Ir gar. už |800 cash. Tuoj reik 
parduot. 510 Hawthorne. Tel. Elm- 
hurst 2160 W.

GENERALIS KONTRAKTORITJS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio, 
i Kainos prtelnaanlauslos.

2452 WEST 69th STREET

BARGENAI
Arti Marųuette Parko Ir 6 3 karų 

Unijos lotas. 80x26 už 3600. Turi būt 
parduotas trumpu laiku.

Trijų pagyvenimų medinis namas lr 
garadžlus. Kaina 33,500, Įnešti 3800.

Bungalow 6 kamb. Ir 2 karų gara
džlus. Galima pirkti su 3L000 cash.

Blznlavas lotas už pusę kainos.
’ Marąuette Parko apylinkėj, 
i 2 flatų muro namas. 6—6 kamb., 
karštu vandeniu apšildomas prie pat 

! Marąuette Rd. Ir Western avė. Par
duosiu už pirmą teisingą paslųlymą.

Ale bargenal parsiduoda už morgl- 
člus.

, A. N. MARULIS A CO., 
flfllt So. Ws«stem Avė.

i Mainysiu ūkį ant Ciceras na
mo. Mano farma randasi Mi- 
cbigan valstijoj, Scottville 
apylinkėj. !

M. MASILIŪNAS 
4543 So. 50 Avė. Cicero, BĮ. ’

Phons Virglnla >064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO R rus
4556 S. ROCKAVELL ST.

fiapoa Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkščle-

rlal. Įvedame elektrą Į najnus Ir 
dirbtuvės
9139 8. Halsted St. 2 Angštls




