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METAI-VOL, XVI

Du Amerikos Lakūnu Nusileido Valijoj
“GRAF ZEPPELIN” GRYŽTA B 

SIAURIUPLOTU
MacDonald Iš Berlyno Sugryžo 

Londonan

DU NUSILEIDO, KITU 
DU — NEŽINIA KUR

GRYŽTA Iš ŠIAURINIO 
ŽEMGALIO

LONDONAS, liepos 30. — 
Du amerikiečiu lakūnu, kurie- 
du žadėjo vienu užsimojimu iš 
New Yorko pasiekti Maskvą, 
nusileido Valijoj vakar apie 
7:00 vakare. Tai Herndon ir 
Pangborn.

Kur yra, kitu du lakūnu — 
Boardman ir Polando, kurie- 
du iš New Yorko skrido į Tu
rkiją, nėra žinoma.

HAMBURGAS, Vokietija, 
liepos 30. — Vokiečių diriža
blis “Graf Zeppelin” gryžta 
iš šiaurinio žemgalio plotų. 
Kaip šiandie ryte jis turės 
būti jau Petrapily. Sakoma, 
skrindąs prieš smarkų vėją.

MacDONALD GRYŽO IŠ 
VOKIETIJOS

IŠTREMIAMI PREZIDEN 
TO PRIEŠAI

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
liepos 30. — Iš Argentinos 
praneša, kad tos respublikos 
prezidento Uriburu įžymieji 
politiniai priešai ištremiami iš 
respublikos. Šių griežtų prie
monių imtasi, kada susektas 
plačiai išsišakojęs sąmokslas 
prieš vyriausybę.

LONDONAS, liepos 30. — 
Ministeris pirmininkas Mac
Donald karo orlaiviu gryžo iš 
Berlyno. Jį lydėjo kitu du bri
tų karo orlaiviu.

Užsienių sekretorius Hende- 
rson Berlyną apleido geležin
keliu.

ŠVEICARIJA NAUDOJASI

PARYŽIUS, liepos 30. — 
Kada kitose valstybėse iškilo 
finansinis persilaužimas, tų 
valstybių turtingesnieji žmo
nės savo taupiamą auksą nu
kėlė į Šveicarijos bankas.

SUMAŽINO KAINAS

PARYŽIUS, liepos 30. — 
Aštuoniolika keleivinių garlai
vių kompanijų, kurių laivai 
plauko skersai Atlantiko, su
mažino keleiviams kelionės kai 
nas nuo 10 ligi 30 nuošimčių.

NUSKENDO ŠIMTAI 
KINIEČIŲ

SHANGHAI, Kinija, liepos 
30. — Vidurinėj Kinijoj iški
lo potviniai. Žuvo šimtai ki
niečių.

IBANEZ ARGENTINOS 
SOSTINĖJE

BUENOS AIRES, Argenti
na, liepos 29. — Čia atvyko 
buvusia Čili respublikos dikta
torius Tbanez.

AMBASADORIUS DAVVfeS 
LONDONE

LONDONAS, liepos 29. - 
Gryžo J. A. Valstybių amba
sadorius Ch. Davės.

ŠIS LAIVAS SKIRTAS BOMBAVIMO PAMOKOMS

Tai senas karo laivas. Ramiąjam vandenyne jis valdomas iš kito laivo per radio. 
Lakūnai mokosi bombuoti ir j jį mėto bombas. Laivo kaminai uždengti skardinėmis 
skrybėlėmis, kad bombos neįkristų j vidų ir nesugadintų mašinerijų._____________
PITTSBURGHE BUS AT

STATYTA SENELIŲ 
PRIEGLAUDA

PITTSBURGH, Pa., liepos 
29. — Šios vyskupijos vysku
pas Boyle paskelbė, kad sude- 

Įgusi Mažųjų Seselių Vargša-
r
ms išlaikomos prieglaudos da-

CHĮCAGOJE
SUIMTA GALVAŽUDŽIŲ 

čau|a

PAŠOKO IR PALIUO- 
/SUOTAS

New Yorke Streikuoja 30,000 
Rūbsiuvių

NEW YORK, liepos 30. — 
“Amalgamated Clothing Wo- 
rkers of America” preziden
tas S. Hillman paskelbė čia 
visuotiną unijos streiką. Strei
kuoja apie 30,000 rūbsiuvių.

LIETUVOJE

ŽEMALĖJ VAKARĖLIS, MU 
ŠTYNfiS, MIRTIS; KALTI

NINKAS - GIRTUOKLYSTE

Mažeikių apskr., Žemalėje 
birželio 28 d. buvo surengtas 
viešas vakaras — gegužinė.
Vietiniai vaikėzai, prisilakę 
degtinės nuo vietinių parda
vėjų, kurių miestelyje tiek ir 
tiek yra, tarp savęs įsimu
šė. Garsus mušeika Tamošius 
Drąsutis taip buvo sumuštas

Anę vakarę Halsted gatvė-!ir su&istas’ kttd P® <llc'
je areštuota. Lupę Sopo, Mažeiki« _________

M m; Buvo P-""* BERLYNAS, liepos 29.
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Hillman sako streikas pa
skelbtas išgriauti ‘Sweatshop’ 
sistemą drabužių gamybos pra 
monėje ir išnaikinti visus smu
rtininkus, kurie smaugia mais
tus.

ZAMORA RAGINAMAS 
PASILIKTI VIETOJE

MADRIDAS, liepos 29. — 
Ispanijos respublikos laikino
ji vyriausybė; kurios prieša
ky yra prezidentas Zamora, 
steigiamąjam susirinkimui į- 
teikė savo atsistatydinimą.

Susirinkimas ėmė svarstyti 
šį klausimą ir'raginti prezi
dentą pasilikti savo vietoje.

Kaip rytoj susirinkimas ba
lsuosiąs šiuomi klausimu.

VOKIEČIAI VADAI TA
RIASI APIE GELBĖJIMOSI 

PRIEMONES

CHICAGOS MALDININKAI lis (vienas namų sparnas) bus 
AUDIENCIJOJE įveikiai atstatyta ir tam tiks

lui bus panaudojama nedega
moji medžiaga.

Išviso mirė jau virš 40 se
nelių. Vieni jų žuvo gaisre, 
kiti mirė nuo apdegimo. Kai- 
kuriems kitiems taipat yra pa 
vojus.

Gaisrų viršininkas aiškina, 
jog gaisras kilo iš grindų va-

BERLYNAS, liepos 29. — lomosios mašinos, kurioje bu- 
Kalbama, kad Vokietijos kan-’vo palikta įvairių aliejumi pe- 
clieris Bruening artimiausioj įmirkusių skudurų. Mašina sto 
ateity aplankysiąs Italijos di- vėjusi uždarytoj šėpoj po tre-

VATIKANAS, liepos 29. — 
Pirmadienį Šventasis Tėvas 
Pijus XI audiencijon priėmė 
30 maldininkų iš Chicago. Jų 
priešaky buvo Miss Ramona 
Gibbons Hayes.

Policija suėmė jaunų galva
žudžių gaują. Jos trys nariai 
ramiai miegojo namų rūsy, 
6737 So. Paulina gat., kada 
policija įsiveržė į vidų. Rąstą 
du kulkasvaidžiu, du šautuvu, 
granatų ir kitokių daiktų.

MAJORAS APIE ATEI
NANČIĄ ŽIEMĄ

su dviem kitais vieno žmogaus Policijos vietoje nėra. Va- 
apiplėšime, kuriam paimta vie garelių1 metu taip pat iš nie- 
nas doleris. Atvykusi policija kur neatvyksta. O degtinės — 
rado ten Sopo. Nukentėjęs kiek tik nori. Kodėl nieks ne
žmogus policijai nurodė, kad, palaiko tvarkos ir ramybės? 
girdi, Sopo, buvęs vienas tų “Ž. P.”
trijų užpuolikų. ------------------

Sopo pristatytas teisman.' SUMAŽINS KAIMUI DRAU- 
Kada policija išaiškino, kame' DIMO PREMIJAS 
dalykas, teisėjas Hartlgan at-

Čia suvyko visi didieji Vokie
tijos pramoninkai. Tariasi, 
kaip ir kokiu būdu Vokietijai 
pačiai, be svetimos pagelbos, 
atsikratyti nelemtojo finansi
nio ir ekonominio spaudimo.

SAKO, JO NUSISTATY
MAS NEKEIČIAMAS

GAL VYKS I ITALIJĄ

Chicago majoras Cermak e- 
mė rūpintis bedarbių likimu 
ateinančią žiemą. Nėra fondo 
bedarbius šelpti, reikalingi, 
jiems koki darbai. Kad sukel
ti darbus, reikalingi pinigai. 
Jis sumano, kad legislatura 
kokiam laikui įvestų specia-

sisuko į jį patį ir klausė, ką! Kadangi pas mus apsidrau- 
gi jis į tai galįs atsakyti. ,dimo nuo ugnies premijos yra 

didesnės, negu užsieny, tai že-Sopo atsake, jog jis esąs ,. . .
x ,, v , • . • mes ūkio rūmai pareiškė pa-sokikas. Kada po šokių ėjęs, . ...

•x • j - -i geidavimą, kad apsidraudimasnamo, išgirdęs žmogų rekau- ® . ., .. T. , , būtų priverstinas, apsidraudi-jant gatvėje. Jis pasukęs ton .. , , v. ,
pusėn pažiūrėti. Neužilgo at
vykusi policija jį sulaikė.

Tada teisėjas jo klausė, ar

mo premijos būtų sumažintos 
ir kaimo draudimas būtų ski
rtas nuo miesto. “R.”

AVASHINGTON, liepos 29. 
— Iš Baltųjų Rūmų praneša, 
jog prezidento Hooverio nusi
statymas prieš užmokesnių da
rbininkams mažinimą nekeičia
mas.

KIEK TAI IŠLAIDŲ

ktatorių Mussolini. pais pirmąjam aukšte. liūs mokesčius už įvairius per- tikrai jis moka šokti. Žinoma, I ATPIGINAMAS AUDROS

GRYŽTA IŠTREMTI ČILI 
PILIEČIAI

SANTIAGO, Čili respubli
ka, liepos 29. — Griuvus pre
zidento Ibanezo diktatūrai, iš 
įvairių bausminių salų ir iš 
užsienių gryžta namo dikta
toriaus ištremti politiniai prie 
šai. Tarp jų yra ir buvusia 
respublikos prezidentas Ales- 
sandri.

IŠSKRIDO I JAPONIJĄ

NEW YORK, liepos 30. — 
Pulkin. Lindbergh su žmona 
vakar išskrido į Japoniją. Jie
du sustos daugely vietų. Pir
miausia Ottawoj, Ont.

ST. PAUL, Minn., liepos 
30. — Šiaurvakarines Minne
sota valstybės dalis apnyko 
galybės kirmėlių. Naikina der
lius.

UNGARIJA GAVO 
PASKOLĄ

tekliaus daiktus. Kreipiasi 
gubernatorių.

1

ATEINA DIDELĖ VĖTRA
BUDAPEŠTAS, liepos 29. 

— Ungarijos vyriausybė pa
skelbė, kad tarptautiniai ban
kininkai Ungarijai suteikę 34 
milionus dolerių paskolos eko
nominio persilaužimo sumaži
nimui. Apie vieną pusę tos su
mos davė Francijos bankinin
kai.

Praneša, kad ant Chicago a- 
tūžia didelė vėtra su perkūni
jomis ir ledais. Vėtra didelius 
nuostolius atlikusi Minnesota 
ir Wisconsin valstybėse. Vie
tomis ledai išguldę javus ir iš
mušę daržoves. Kartais gali 
nepaliesti Chicago.

atsakė Sopo. Tuojaus teisme I IŠVERSTAS MIŠKAS
aptuštinta vieta ir liepta jarnl ------------
šokti. Sopo ėmė šokti išdary-J Kaip žinoma, pereitais me- 
damas įvairias profesionalų tais lapkr. mėnesį siautusi au- 
šokikų figūras. dra išvertė miškų už 6 mili-

Teisėjas jam šokį pertraukė jonus litų. Dabar duotas pa- 
ir paliuosavo. (rėdymas tą mišką parduoti su

30 proc. nuolaidos ūkininkams.
IŠKLAUSYSIĄ VISUS “R.”

“Board of review” skelbia, SODŲ DERLIAI ŠIEMET

MILVVAUKEE FINANSAI 
GERAM STOVY

MILWAUKEE, Wia., liepos 
29. — Paskelbta, šio miesto 
finansai yra geram stovy. Iž
de yra virš penki milionai do
lerių.

WELLINGTON, N. Z., lie
pos 30. — Vidurinės Hawkes 
užlajos plotus palietė smarkus 
žemės drebėjimas.

ŽIOGAI MICHIGANE

Kai-kurias Michigano val
stybės apskritis staiga apny
ko žiogai, kurie viską naikina 
laukuose. Kol-kas neišaiškina
ma, iš kur jie taip staiga at
sirado. Kovojami arseniku.

Prohibicijos agentai Lake 
apskrity atliko kratas dvyli
koj kavinių ieškodami svaiga
lų. Suimta 14 žmonių.

kad jo nariai išklausysią visų1 
nekilnojamųjų savasčių savi
ninkų, kurie įdavė jam nusi
skundimų dėl peraukštų mo
kesčių. “Boardas” turi tik du 
mėnesiu laiko.

SUŽEISTAS INŽINIERIUS

BLOGI

Turimomis žiniomis, derliai 
soduose šiais metais bus nela
bai koki. Todėl jau dabar pir
kliai stengiasi sodus išnuo- 
muoti ir kai kuriose vietose 
siūlo nuomos nuo 30 ligi 60 
litų už vieną medį. “R, 99

J. Am. Valstybių vyriausy
bei ėmė trejus metus A. Car- 

'pone ir jo brolį apkaltinti ir 
nubausti kalėjimu. Vyriausy
bei tas atsiėjo 215,000 dole
rių.

DU NUSKENDO

Michigan ežere ties 14 gat. 
nuskendo R. Sylvester, 17 m., 
ir L. Condignoni, 16 m.

, SANTJAGO, Čili, liepos 30. 
— Vakar čia atjaustas Žemės 
drebėjimas.

Sužeistas pulk. B. J. Ar- 
nold, žinomas inžinierius. Jis 
važiavo elektriniu vagonėliu 
geležinkelio bėgiais, kada jį 
užsisukime pasivijo garvežis. 
Jis šoko iš vagonėlio ir pavo
jingai susižeidė.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — šiandie saulėta; vi
dutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS

VĖL PRADĖS LEISTI 
OFICIOZĄ “LIETUVA”

“L. Ž.” rašo, kad esąs su
manymas atgaivinti oficiozą
“Lietuva.” 44 R.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91’ 
Šveicarijos 100 fr. 19.2Z
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DIENOS KLAUSIMAI
TEISĖJO PERSERGEJEMAS.

Labdarybės Skyrius.
AB NUTARIMAI PASILIKS 

TIK NUTARIMAIS.

pirmieji mokytojai ir patys svarbieji auklėto
jai.

Šia proga norime kreipti lietuvių tėvų dė
mesį į savo vaikų auklėjimų. Šiuos žodžius 
rašantis dabar mato iš redakcijos lango bū
rius lietuvių vaikinų, kurie neturi jokio užsi
ėmimo, kolioja viens kitų šlykščiais žodžiais, Lietuvių ljabdaringoji Sų 
koziriuoja. Taip jie pripranta tinginiauti ir junga, kaip ir kitos organizu- 
išmoksta visokių blogų papročių ir darbų, i rijos, kasmet šaukia seimus. 
Mums išrodo, kad tėvai visai jais nesirūpina, Seimai yra šaukiami tam tiks-

Neseniai Varner Cory, 15 metų jaunikai- į 
tis, nušovė policiantų E. Sniith.' Tai įvyko I 
mokykloj, kur Cory su draugais įsiveržė ir ‘ 
naudojosi maudynėmis uždraustu laiku, o po- ! 
liciantas norėjo tuos vaikėzus iš mokyklos iš- 
\yti. Cory turėjo pasivogęs revolverį ir juo 
tvarkos 'prižiūrėtojų nušovė.

Byla dėl šios žmogžudystės ėjo teisėjo J. ; 
Sabath’o korte. Nuosprendis jau išduotas. 1 
Varner .Cory nuteistas 15 metų kalėjimo.

Įdomi yra teisėjo pastaba tėvams, pers
kaičius teismo sprendinių. Jisai kalbėjo:

“Teismas gailisi, kad jis negali uždėti ko- . 
kių nors bausmę 15 metų senumo vaiko tė- 1 
vams, kurie žinodami, jog jis neteisėtai turi 
revolverį ir juo šaudo, pirmiausia nereikala
vo žinių,, iš kur jis jį gavo, o antra — jo . 
neatėmė ir nesugrųžino savininkui.”

nežino kur jie savo laikų praleidžia, parėjus 
namo nepaklausia kur buvo, kų darė.

Mes suprantame, kad mieste nelengva y- 
ra vaikus auginti ir auklėti. Ypač ten, kur 
nėra tinkamų žaismaviečių, kur susikimšę
žmonės gyvena. Bet vis dėl to tėvai gali ir . . , . . .° . .. .. , . . galima vadinti pasisekusiu, jeituri parūpinti savo vaikams tinkamo atosto- 2 x 1 , . . .
gų metu užsiėmimo prie namų ir jei kur iš
eina, tėvai turi žinoti kur išeina ir su kokiais 
draugais.

Tėvai už savo vaikus didelę atsakomy
bę neša. Kad išauginti juos dorais ir gerais 
piliečiais, neužtenka jiems tik maistų ir dra
bužius parūpinti, bet reikia juos Tinkamai 
mokinti ir auklėti.

Žinoma, kiekvienam dides
niam darbui reikia turėti tin
kamų planų. .Tada lengviau 
yra dirbti. Pildant savo kvo
tas, labdarių kuopos ilgi tu
ri turėti planus. Paprasto va
karo be plano nesurengsi. 
Taigi, planas maždaug galėtų 
būti toks:

1. Rugsėjo, spalių ir pusėj 
lapkričio mėn. labdarių kuo
pos daro vajų, kad kiekviena 
sukeltų po tūkstantį dolerių.

2. Kiekviena kuopa tam dar-
jo-„„tarimai yra vykinami ir |>hi |wr
įvykinti gyveniman visoje pil-1
numoję.

Labdariai, tur būt, įspės kas 
tuomi čia bus norima pasakyti.
Jie, be abejo, atsimena, jog

lui, kad padarius smulkmeniš
kų apžvalgų padarytų dubų. 
Bet svarbiausia — seimai tam 
yra šaukiami, kad padarius 
naujų nutarimų organizacijos 
gerovei. Taip Ir tik tų seimų

'prašomos, kad viską iš savo 
pusės padarytų, ka 1 seimo nu 
tarimų išpildžius, kad tie nu
trimai nepasiliktų tik nutari
mą .s.

Labd.

menesi.
3. Šaukiama talka vLų pa- 

įapijoje veikiančių draugijų, 
iš jų atstovų sudaroma specia
liai vajaus komitetai.

4. Suieškoma veikėjai, kurie1930 metų Labdaringosios Sų-
Įjungos seime padaryta gražus pasiskirstę pereina per na- 
' nutarimas, būtent — iki 1931 mus, prašydami iabdurybei 

Taigi, jaunuolio Varner Cory nuteisimas į ^imo, įvykstančio lapkri-. aukų, užlašinėdami naujus or-
ir teisėjo protingi persergėjimai turėtų ati
daryti visų tų tėvų akis, kurie jokio dėmesio 
nekreipia į savo vaikų auklėjimų ir tinkamų 
jų prižiūrėjimų.

PASTABELES.

Bolševikams Rusijoj nesiseka vykinti 
penkių metų planų. Patys vadai pamatė, kad 
jų vedamos komunistinės politikos perspekty
vos tikrai yra tamsios. Apie tai “Iš Dr.” 
yra rašoma:

Piatiletkos ir apskritai ekonominiam kri- 
ziui aptarti šio mėn. pradžioje buvo sušaukta 
Maskvoje Sovietų ūkio organizacijų konferen
cija. Konferencijoje dalyvavo patsai Stali-

NUOTRUPOS.

KOMUNISTAI!

čio 15 d., Dievo Apveizdos garuzaeijai nar.us. 
parapijoj, kiekvienai kuopai u. Visos kuopos, be išėmimų, 
sukelti po 1,(MM) dolerių nu- sUiengia kokį nors valinių: 
pirktojo labdarių ūkio skolų {pastoto teatrų, koncertų, “bun 
apmokėjimui. įco party”, ar kų parų šaus.

Šis nutarimas yra svarbus, ti. Pasirūpinama, km’ vkose
reikalingas. Visiems, juk, bažnyčiose batų padaryta ko- nių ir nūdienių komunistų ran

Jeigu nori patapti ir va
dintis komunistas, 
tai pirm pažvelg į lndijonus.

Jie buvo tikrais komunis
tais. Tačiau kultūros šviesa 
nepalietė nei jų pačių nei jų 
miškų bei girių; jie buvo lau
kiniai barbarai ir jų lieknai 
ii linguos neišdžiovintos. Indi
joj ui nedirbo; jie mėgo me
džioti patys ant saVųjų. Pa
sekmėje jie patys surijo save.

Tikrieji komunistai1 
šiandien komunistai nesiel

gia kitaip. Tik medžioja patys 
anl savųjų; plaunasi tarp sa
vęs; ir rija vien kitų.

Gal tarsi, kad ne teisybė? 
W e 1 1, žiūrėk į jų pačių gy
venimų; galėsi pats pamatyti
ir persitikrinti.

* * *
Tarpe pirmutiniųjų krikščio

Geležinkelių vargai.
• Kai kurie geležinkeliai no

rėjo padauginti keliautojų 
skaičių. Padarė bandymų. Lei
do už pusantro cento keliaut 
vienų mailę. Taip darę Frisco 
ir Santa Fe geležinkeliai. Pa
sirodė nedaug atmainos. To
dėl iš naujo grįžo prie seno
vės kainos — 3,6 cento nuo 
mailės.

Geležinkeliams užstoja var
go laikai, kai žmonės jsitaLė 
daug automobilių. Savo auto
mobiliu daug pigiau ir pato
giau keliaut, negu geležinke
liu: kur nori, ten sustoji, kur 
nori, ten važiuoji.

aišku, jog skolas reikia išmo- lekia labdarybei, 
keti ir tai greitai. Nejaugi dar 7. Tuo laiku nepraleidžiama 
ir ilgiau mokėsime didelius nei vienos piogos, ne ur.audo- 
nuošimčius už paskolų, kurios tos Labdaringosios Sąjungos 
neišmokėjus, negalime eiti iždo padidinimui.
prie tolimesnių darbų. i i ~ r - : ,K ; Beveik negalima atėjot: a-

Kuopai, kad ji ir mažiau- p'? tai, kad ir tokiu planu dir- 
sia būtų, betods, nebuvo sun- bant. koks čia nurodytas, nei

idasi tik mažas skirtumas.
Pirmutinieji krikščionys sa-1 

kydavo:
“B roli, kas mano, 

tai t a v o.”
Gi komunistai sako:
“ K o m e r1 a d, kas 

tavo, tai mano!”

Didžiausias namas.
Didžiausias pasaulyje na

mas yra New Yorke, Empire 
State. Nuo gatvės paviršiu 
skaitant, jis turi 1,248 pėdas 
aukščio. Prie to namo staty
bos panaudota 57,000 tonų-ge
ležies ir plieno. 10,000,01X1 ply
tų, du milijonu pėdų telefono 
ir telegrafo vielų, 51 mailę 
vamzdžių (paipų) ir kainavo 
daugiau 55 milijonų dolerių. 
Bet tame name gyvena 25,000 
nuomininkai. Išleistieji milijo- t
nai pamažu grįžta atgal, trau
kdami paskui save kitus mili
jonus.

Stambiausias laikraštis.
Amerikoje stambiausias lai

kraštis yra The New York Ti-
’|S * * 1 • •! v •Įmes. 19J0 metais tas laikraštis 

Kas dirba, tas nori ir atly- iS,unaucjoj0 107,336 tonus popie
T. , ,, ..... . . ku sukelti tūkstanti doleriu vienai kuopai nebūtų sunkunas. Jis savo kalba šukele didžiausių sensaei- . . ‘ ‘ A x ... ....

A . i t. A x i j • xt- i • taip kilniam labdarybės tiks- po tūkstanti dolerių sukeltiANO, jei tęva. batų »pMc savo para.- Į ». Būtent pare.ake v,eea,; kad jan at«,o lai- Jau taip gam-l^ kuri buvo pri5tatyta 2,

gų, šios baisios žmogžudystės būtų nebuvę.
Teisėjas dar pabrėžė, kad uždedant tų 

bausmę jaunuoliui Cory, turima galvoje šie 
dalykai:

1. Atkreipti tėvų dėmesį ir jų atsakomy
bę, kuri jiems uždedama vaikų auginimo at
žvilgiu.

2. Persergėti kitus jaunuolius, kad už pra 
sikaltimus jų laukia bausmė ir

3. Atkreipti plačiosios visuomenės dėmė-
t

Ištikro, teisėjo Sabath’o žodžiai yra tei
singi, laiku ir vietoje pasakyti.

Tėvai į sųvo vaikų auklėjimų didžiausį 
dėmesį turi kreipti. Jei tėvai vaikų tinkamai 
neauklėja, jie juos ir patys save skriaudžia, 
jie augina pavojingus visuomenei asmenis.

Mokykla svarbų vaidmenį vaikų auklėji
mo atžvilgiu vaidina, tačiau ji yra tik an
traeilė. Namai yra pirmoji mokykla, o tėvai

kas sudeginti ligšiolines komunistų švęnte 
nybes ir grųžint tai, kas iki šiol buvo Sumer
kiama, būtent grįžti prie kapitalistinės sis
temos, visais budais stengtis pritraukti prie 
darbo senus
tus, kurių esu negalima persekioti
Stalinas pareiškė kad reikėsią panaikinti še. j pin»yn- Tūkstantinę jos nea 
šios darbo dienos ir septinta bendra visiems t,ej°tinai 
poilsio diena. Taip pat, jo nuomone, priseisių 
panaikinti fabrikų komitetus ir jų vieton fa
brikų vedėjais paskirti pavienius žmones, su- zaus >ra

giau ir 
buoti.

nuoflirdžiau.

Kaip girdime, kai kurios

pasidar- nos ir seimo nutarimų pilnai 
išpildyti.

Seimo nutarimų taip leng-

tos įstatyta ir pačių žmonių Y(X) vagonuos. Bespauzdihant 
sieiko proto patvarkyta ir sn- sunaujota 2,300 tonų rašalo, 

kurio užteko 14,951,865,440 pu
» caro laikų profesinius specialia- į kuol>w kv0t0f' ‘^pildyme vai praleisti, j juos jokio dė- 
eea negalima persekioti. Toliau !>“ Kerok“' 5ra pasivariusios mesto nekreipti, jų neoildjti

Komunistų 
iojuje

proletariškamo slapių. Laikraštį
negausi veltui

yra tiesiog negalit, a. Nutari-'ar^a u&lyk4 pasivalgyti nei jiems išmokama 
iki seimui sukels. neįvykinimas žy’ iiai atsi- į apsirėdyti. $177,918.26

'Tų patį padaryti gali ir visos liepia j visos organizacijos gv-j jeigu netiki, tik pa- ------------
. kitos kuopos. Laiko dar gra- v-mmų. Ir patys ser. ai neten-

Rugpiučio, rugsėjo, * “ reikiamo orimu ir pagalios

1,452 darbininkai.
aptarnauja 
Kas savai- 

algos

švelninti stambiųjų ūkininkų (kulak) perse
kiojimų ir t. t.

Pažymėtina, kad Stalinas savo kalboje 
nė žodžiu nesuminėjo “piatiletkos”.

šitoksai faktinojo Rusijos diktatoriaus 
sensacingas pareiškimas padarė 
įspūdžio ne tik Sovietų Rusijoje, bet ir visame

spalių ir pusė lapkričio mene- prasmes.
šių tai pats geriausias laikas Del to, Labdarinę^Jos 3ų
darbuotis labdarybei. jungos kuopos yra nuoširdžiai

n- - . ---------------------
Ko iš to galima tikėti? Jeigu Stalino pareiš- 

didžiausio : kimas buvo atviras, jeigu po tais jo žodžiais 
nesislepia kokia nors komunistų partijos su- 

pasaulvje. Visų kraštų spauda gyvai svarsto, 'galvota intriga, siųstai, tai Sovietų Rusija sto 
komentoja ir spėlioja šį Stalino pareiškimų, [vi naujos ūkio revoliucijos angoje. Kų nauja

■CJSS

žiūrėk į 
[tinę j) r o 
Sovietų 

‘Rusiją!

k o m u n i s- 
e t a r i š k ų 
m a t u š k ų

Reikaligas auksas.

Rusijos bolševikams labi
reikalingas auksas. Jie par
duoda Kinijai savo teises prie 
Mandžfirijos geležinkelio už 

r$200.000,000 auksu. Ekono-
iš viršaus suplanuota Sovietų Rusijos ekono- mistai stebisi iš kur Kinija 
rniiiio gyvenimo atmaina gali duoti ateityje, gali turėti tiek aukso ekspor- 
spėti nieks negali. Bet jei paaiškės, kad piat- tui.
iietka iš tiesų suklupo, tai bus aišku, kad su- ____________
kiupo ir patsai bolševizmas. PLATINKITE “DRAUGĄ’

PRANCIŠKOS.
Rašo Kun. Juozas Jusevi&uz. 

— ■ ■ - ■■ ■ ■

<Tųsa)

dvasios, Uaip šv. Klara suprato. Ji ge
rai žinojo šv. Pranciškaus kentėjimus, ta
čiau tuojaus neragino jo eiti pas gydy
tojų, nes ji gerai žinojo, kad apsimoka 
dėl Kristaus ir su Kristumi kentėti.

Kitų dienų šv. Pranciškus jau norėjo 
į iškeliauti pas gydytojų, bet naktį taip

Paskui jis iškeliavo į Citta di Casttdlo, , susirgo, kad jokiu būdu negalėjo leistis į 
kur gyventojai jį puikiai priėmė ir atue ' kelionę. Taigi šventoji pastatė jam įna
še savo ligonius, kad šventąsias išgydytų. ; žų triobelę ir tenai šv. Pranciškus apsi- 
Pagaliau šv. Pranciškus pribuvo į Asi- , gyveno. Jo kentėjimai smarkiai didėjo ir 
žiaus miestų. Čia jis džiaugėsi ir pasako- : jis manė, kad t|abar jau reikės skirtis 
jo apie savo kelionę. I su šiuo pasauliu. Tačiau jis visai nenusi-

XIH. Džiaugsmas Skausmuose. [ minė apie tai, o tik prašė Išganytojo nu- 
Galima sakyti, kad šv. Pranciškus jau , siraminimo. Jo malda buvo išklausyta, 

niekados visai nepasveiko. Kraujas Visa- štai kaip kalbėjo į jį šv. Dvasia: “Pa- 
dos tekėjo iš jo rankų ir kojų žaizdų. Ta- sakyk man, žmogau, jei kas tau duotų to- 
čiau jis dar buvo linksmus. Broliai siun- ■ kių turtų, už kentėjimus, kurių su šiuo

kuriuo šventasis plovė savo rankas. Su
grįžęs namo, jis apšlakstė gyvulius van- 
denimi ir visi pasveiko.

Šv. Pranciškus apsistojo vyskupo 
namuose. Tenai atvesta pas jį įvairių 
ligonių, kuriuos šventasis noriai

XIV. ftv. Pranciškaus Stebuklai.
Šv. Fabiono bažnyčios klebonas buvo 

labai neturtingas. Jis tik iš daržo gyve
no, kuriame augino vynuoges ir iš kurių 
darydavo vynų. Šv. Pranciškui pribunant 
pas jį, žmonės pradėjo bėgti iš visų pu
sių jį pamatyti. Daugelis jų sustodavo Tarp šių ligonių buvo vienas žmogus, ku- 
darže ir akindavo uogas. Po kiek dienų ris prašėsi būti išgydytas kryžiaus ženklu, 
jau nebuvo uogų ir kunigas taip skundėsi Šventasis išbarė jį, sakydamas: “Tu gy- 
žv. Pranciškui: “Iš tų vynuogių būtų bu- [ venai pagal kūno palinkimus, o dabar no- 
vęs dešimts gorčių vyno, kurio man būtų | ri būti išgydytas švento kryžiaus ženklu, 
užtekę visiems metams. Dabar ir pusės ( Kaip aš galiu ant tavęs dėti kryžiaus 
vynuogių neliko.” i.ženklų? Tačiau aš tave ženklinu kry-

Šv. Pranciškus jam tarė: “Nenusi- žiaus ženklu Viešpaties vardan. Tik at
mink, Tamsta, mes dabar nieko negalime simink, kad tau dar blogiau atsitiks, jei 
padaryti, o tik pasitikėti Dievu ir jo pra- ' gyvensi nuodėmėse.“ Šis žmogus pasvei- 
šyti, kad padidintų vynuogių skaičių. Pa- ko, bet vėl sugrįžo prie savo blogų darbų.

t-ė jį P** gydytoju jis nenorėjo eiti, 
nes jatn buvo skaudu palikti Išganytojo 
kentėjimų taurę.

Kai jis apako, brolis Elijas liepė jam 
važiuoti pas gydytojų. Kaip namų virši
ninko šv. Pranciškui reikėjo klausyti ir 
keliauti pas gydytojų.

Tačiau jis dar nuėjo pas šv. Klarų. 
Jis dar norėjo ir jos patarimo išgirsti. 
Niekas taip nesuprato šv. Pranciškaus

pasauliu negalima būtų lyginti, ar tu ne- ( 
sidižiaugtunieif ”

Šv. Pranciškus atsakė: “Tai būtų di- | 
dis turtas ir visų pageidaujamas.”

Taigi balsas jam tarė: “Džiaugkis ir 
linksminkis savo skausmuose, nes dan- . 
gaus karalystė bus tavo atlyginimas.”

Iš tikrųjų šv. Pranciškus dabar džiau 
gėsi, nes jis žinojo, kad už jo skausmus 
bus atlyginta dangaus karalyste. Iš džiau

Kai kaitų jis mušėsi su draugais, namas 
sugriuvo ir užmušė jį vietoje.

Šv. Pranciškaus sveikata vis ėjo blo
gyn. Tačiau ,«<avo skausmuose, jis rado

gsmo jis bučiavo »žemę, medžius ir gė- 
tes. Jis bučiuotų ir dangų, jei jį pasiek
tų. čia jis iškilmingai gieilojo jo paties 
sudėtų giesmę j saulę. Visų naktį kentėjo, 
tačiau iš visos savo širdies giedojo tų 
giesmę.

Be abejonės netoli buvo ir šv. Klara 
su savo seserimis. Savo maldomis ir jos 
pritarė jam taip puikiai giedoti. Šv. Pran
ciškus niekados neparodė tiek džiaugsmo, 
kiek jis dabar parodė. Jis vėl buvo links
mas, kaip savo jaunose dienose. Dabar 
jis buvo net įsitikrinęs, jog žmogus gerai 
žinocianias Dievo gerumų, būtų kaip ir 
priverstas jį mylėti ir Jam tarnauti.

Tačiau šv. Pranciškus iškeliavo į
Kietį. Gal šv. Klara net atjautė, jog tai ' sakyk man, brangus, ar pasitiki juo?” 
buvo paskutinis kartus, kai ji matė šven- i Kunigas atsakė: “Žinoma, jog paši
lų jį ant žemės. Jai buvo gaila, kad ne- . tikiu, nes pas Dievų viskas galima.” Iš 
galės jam daugiau patarnauti skausmuo- , tikrųjų trumpu laiku daugiau vynuogių 
se. Ji pasiuvo jam keletą poprų minkštų . atsirado ir kunigas, gavo net dvidešimts nepaprastų saldumų mūsų Viešpaties kan-
kurpių. Ijabai sunku buvo eiti šv. Pran- • gorčių vyno. j čios apmąstyme. Jis net prašė vieno bro-
ciškui su savo sužeistomis kojomis. Jis , šv. Pranciškus pribuvo į Rietj Verbų lio atnešti jam smuikų. Sniuikos Jialsas ga 
atėjo netoli Rieti slėnio ir jau daugiau sekmadienį. Visi norėjo jį matyti, nes ži- Ii pakelti žmogaus širdį aukštyn ir jis už- 
negalėjo keliauti. Taigi broliai paėmė ir nojo, kad jis yra šventas žmogus. Vieno miršta savo gyvenimo vargus. Kai brolis 
apsistojo pas vienų kunigų prie šv. Fa- ūkininko gyvuliai buvo susirgę. Šis pri- [ sakė, jog tai gali papiktinti kitus brolius 
biono bažnyčios. I buvo pas šv. Pranciškų ir prašė vandens, ir kaimynus, šventasis sutiko ir tarė:

✓
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof Kampininkas.------------------

Sename mūsų krajuj skait
lingiausia dabar “partija” 
yra — poni) partija. Apie jų 
aš daug čia nekalbu; užteks 
to, jei visi padainuosit šią Dai 
noto dainušką.:

Tai gyvenimas malonus,
Kada pilna visur ponų.
Kai iškelsi kur tik koją —
Visur ponai ponavoja.
Ponas valsčiaus sekretorius,
Ponas kurpius ir stikliorius,
Ponas bliūdžius, ponas puo

džius,
Ponas ir kurs valo suodžius.
Ponai auga, namus stato,
Poną vis daugiau kas metę.
Mat, įstatymai neliečia
Ponais būt visiem piliečiam,
“Ponas ubage, te duonos”—
Tarė šeimininkas ponas,
Paskui piemeniui užgroja:
“Ponas, saugok vasarojų!”
Girtas vartosi purvyne:
“Ponas, skverną’ prišimy-

nei” —

b

Sako ponas policejus,
Poną vagį nulydėjęs.
Ponų mūs kraštelis pilnas. 
Ponai kerpa žmogui vilnas. 
O tas ponas, kurs suplyšęs, 
Tai greičiau dar prašo kyšį. 
Kada būsi Žemės Rūmuos, 
Rodyk tuoj širdies gerumų. 
Mokėk lenktrs ir šypsotis — 
Tavo norą tuoj pasotins. 
Kai nueisite į banką,
Tuoj bučiuokit ponui rankų. 
O kai gausit šimtą litų, 
Veskit poną tuoj ant pietų. 
Jei nešvarūs būtų batai, 
Ponui sargui duok arbatai 
Ir tuoj gausi tą’ malonę* — 
Pamatyt prieš save poną.
Jei sūnus netur tarnybos, 
Reik nunešti ponui grybių, 
O į grybus įmaišyti 
Ponui pora šimtų litų.

DANCIGO KARIDORIUS IR 
LENKAI.

Negali būti dviejų nuomo
nių apie tai, kad Vokietija 
kuomet nors galėtų nurimti 
dėl Dancigo karidoriaus. Šis 
karidorius iš Lenkijos išves
tas į Dancigo miestą, kad Len
kija juomi galėtų laisvai susi
siekti su jūra. Šiuomi karido-

Jeigu pons tavęs negirdi, 
Tai klabenki ponios širdj. 
Jai atvežk penimą žąsį — 
Tuoj prie pono kelią rasi. 
Na, gyvent ar nemalonu, 
Kada pilna visur ponų. 
Savas ponas, savas kraštas, 
Savais litais ponas tręštas.

Rusijos ciecorius Stalinas I, 
kaip žinote, išleido tavorš- 
čiams manifestą “Komunizmo 
kelias atgal”, arba kelias į 
komunistinį kapitalizmų. Ja
me raudonu •ant balto pasa
kyta, kad: “kas daugiau ir 
geriau dirba, tas dąugiau ir 
gauna; kas bus darbštus ir 
taupus, tas bus turtingas, o 
kas tinginys ir latras, tas bus 
ubagas.”
. Sulig to manifesto, pas A- 
merikos lietuviškus tavorščius 
rokunda turėtų aukštyn kojom 
apvirsti. Iki šiol visokie ta- 
vorščių tingimai latrai Vor- 
kerio bimbininkai ir Skloko 
vabaleikininkai, nieko nedirb
dami, tik važinėdami iš vie 
nos vietos į kitą rinkdami au
kas “kaliniams liuosuoti”, 
Vorkeriui gelbėti, “bedar
biams šelpti”, “darbininkų 
rojui” bildinti ir kitokiems 
galams, puikiausiai gyveno, o 
vargšai darbininkai, kurie 
tuos latrus tinginius Šėrė, vos 
galą su galu sumegzdavo.

Gavę tokį manifestą dabar 
tavorščiai darbininkai turėtų 
parėdkavai su savais latrais 
rokundą vesti. O jei kartą jie 
bandytų buntų kelti, tai, pro
gai pasitaikins, ne pro šalį bū
tų jiems ir gerą revoliuciją 
sukelti tose vietose, kurias ma 
mos mažiems beržine koše tep
davo.

riumi perdėm atkirsta nuo Vo 
kietijos rytinė Prūsija. Su šių- 
ja dalimi Vokietija gali lais
vai susisiekti tik jūra. San
tarvės valstybės kitados buvo 
norėjusios Lenkijai pavesti ne 
tik sakomą karidorių, bet ir 
patį Dancigo miestą. Bet pa
sirodė, kad Dancige gyvena 
kuone vieni vokiečiai.

Kada tik Amerikos angliš

kų laikraščių korespondentai 
pamini Dancigo karidorių, 
kurs neturėti? prigulėti Lenki
jai, Amerikos lenkų vadai 
tuojaus per tuos laikraščius 
atsako, jog tai esą senovės 
Lenkijos plotai, perdėm lenkų 
apgyventi ir Lenkija kaip gy
va. to neišsižadėsianti.

Už 15 mylių nuo Dąncigo 
jūros pakrašty yra žuvininkų 
miesteliukas Oedingen, kurį 
lenkai vadina Gdyn. Taikos 
sutartimi tas miesteliukas pri
pažintas Lenkijai. Šiandie ten 
Francija savo pinigais len
kams dirbdina uostų, kad tuo 
būdu pakenkti miestui Danci
gu]'.

Tose apylinkėse ir pačiam 
Dancige gyvenę žmonės laik
raščiuose paduoda, kad Danci
go karidorių, kurs išvestas per 
vakarinę Prūsiją, apgyvena 
daugiausia kašubai. Jie suda
ro 65 nuoš. gyventojų. Kiti 35 
nuošimčiai yra vokiečiai. Ka
šubai kitados buvo artimi len 
kai, bet šiandie jie nenori bū
ti Lenkijos valdiniais. Nežiū
rint to, Lenkija juos savina- 
si. Stebėtiniausias daiktas, 
kad darant taikos sutartį ne- 
atsiklausta tų žmonių, kur jie 
nori prigulėti. Bet varu, tie
siog kaizeriškai, jie prijungti 
Lenkijon.

Ar Lenkijai yra reikalingas 
išėjimas jūron. Yra pasauly 
valstybių, kurios neturi tos 
rūšies išėjimų. Štai kadir Če
koslovakija Europoje.

Kadangi lenkai giriasi esą 
daug “mandri”, tad ar ne
gali jie su jūra susisiekime 
turėti oru. Būtų toli ruimin- 
gesnis karidorius už Dancigo 
juostą.

D. O.

PAVOJINGAS ATIDĖLIOJI
MAS.

Geležinkelių kompanijos nu 
siskundė dėl “biznio” suma
žėjimo. Jos kreipės į tarpval
stybinę prekybos komisijų rei
kalaudamos padidinti kainas

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

VVAITCHES BROLIįJ RAŠTINĖJE
62 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pulįjnan 5950
Real Estete, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt. /♦//♦/♦/♦/♦/♦/V*/*/*/*/

už prekių vežiojimų mažiau
sia nors 15 nuošimčių, šį k0. 
misija dvi savaiti vedė reika
lingus išklausinėjimus. Ant 
galo išklausinėjimus nutraukė 
ir pranešė, jog savo sprendi
mų paskelbsianti rugpiučio 31 
d.

Angliška spauda praneša 
kad toks ilgas to klausimo a- 
tidėjimas yra pavojingas. Pa
vojus yra ne vien geležinke
lių kompanijoms, bet geležin
kelių darbininkams ir abelnų- 
jam “bizniui”, jei kompanijų 
paduoti komisijai faktai yra 
teisingi.

Anot tų faktų, kompanijų 
pajamos kaskart eina mažyn. 
Ligi 1930 metų kompanijos 
metinių pajamų turėdavo kiek 
daugiau vieno biliono dolerių. 
1929 metais turėjo 1,251,697,- 
927 dolerius, gi 1930 metais 
jau tik 868,878,792 dol. šįmet 
už pirmuosius keturis mėne
sius — 143,086,314 dol.

Kompanijos į metus turi 
išmokėti apie 690 milionų do
lerių vien procentų už skolas, 
už nuomas ir už kitokius da
lykus, neskaičiuojant darbinin 
kains užmokesnių. Tat turėda
mos mažas pajamas jos tiesiog 
turi griūti.

Kai-kurių kompanijų griu
vimas būtų didi nelaimė mi- 
lionams žmonių. Reikia žinoti, 
kad daugelį geležinkelių Šerų 
yra įsigijusios gyvybės ap- 
draudos kompanijos ir taupu
mo bankos. Tos ir kitos ėmus 
kartu reprezentuoja kelias de
šimtis milionų žmonių. Gyvy
bės apdraudos kompanijos tu
ri apie 3 bilionus dolerių ver
tės šėrų, gi taupomosios ban
kos apie 1,700 milionų dole
rių.

Į tai atsižvelgus, tarpvals
tybinės komisijos veikimo ati
dėliojimas ir yra pavojingas. 
Ką komisija sakys, jei kom
panijos, nesulaukdamos pa- 
gelbos, ims ir sumažins darbi
ninkams užmokesnius, arba jų 
daugumą paleis iš darbų?

KELIONE PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Taip yra padaręs gerb. gynė, arba per “Draugo” age 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai
žinomas veikėjas. Jo knyga 
vadinasi “Kėlionė po Europą 
ir Įspūdžiai.” Knyga papuo
šta paveikslais. Ją galima gau
ti pas autorių, “Draugo” kny-

ntus.

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

6ARSINKITĖS “DRAUGF'

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
• ' • . * ’ -v . >. f

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

t

Telefonas Roosevelt 7791

• •

Pirmaisiais amžiais, kada krikščionis 
ypatingai visokiais būdais pagonys per
sekiodavo, gyveno vienas dievobaimingas 
ir teisybę mylįs vyras, vardu Kordijas. 
Dievas prailgino jam amžių. Jis turėjo 
jau su viršum devynias dešimtis metų. 
Nors nuo tiekos metų pečiai kiek-ne-kiek 
sulinko, plaukai pabalo ir tarsi sniegu 
pridengė jo kretančią galvą, tačiau Jo dva
sia buvo stipri. Stipresnė, nei jaunatvėje 
buvusi. Jo tikėjimas buvo tvirtas, kaip 
nepajudinama uola. Jo meilė širdyje lieps
nojo kaitriausia liepsna ir skleidė malo
nią šilumą visiems, kurie tik prie jo artyn 
prieidavo. Jo veide maloniausia šypsena 
nuolatos buvo nušvitus, rodydamas jo sie
los nekaltybę ir širdies gerumą. Jis trau
kė prie savęs visus, kas tik jį pamatė. 
Visai panašiai, kaip kad Kristaus Asmuo 
traukte traukė visus sekti paskui save. 
Maži vaikeliai, kaip prie Kristaus, taip 
prie senelio Kordijaug lipte lipo. Jo gra

žūs pamokymai jiems be galo patikdavo. į 
Jie atsidėję klausydavosi senelio pasako- i 
jimų apie kentėtojus, kurie už Kristų link
smai ėjo mirti ir kentėti didžiausių kan
čių. Jis jiems pasakodavo apie pasaulio 
Išganytoją ir didžius darbus. Apie žmonių 
ištvirkimą ir nedėkingumą, kurie savo Ge
radarį baisiomis kančiomis nukankino Ir 
pagalios tarp dviejų latrų prie kryžiaus 
prikalė.

Kordijas, pasakodamas mažiems vaike
liams apie Kristų ir Jo neapsakomą mums 
meilę, stengėsi jiemg įskiepinti į Jaunas 
širdeles Kristaus mokslą ir meilę. Jis 
jiems ypatingai pabrėždavo, kad Kristaus 
mokiniui reikia būti teisingam, kaip jo 
Viešpats yra teisingas, reikia neapkęsti 
melagystės, kaip Kristus jos neapkentė.

Ne tik žodžiu šitą brangų mokslą skel
bė Kordijas, bet ir savo pavyzdžiu jis 
švietė visiems savo aplinkiniams. Maldin
gumas, gailestingumas — tai buvo jo mė
giamiausi užsiėmimai, o didžiausias džiau
gsmas jei matė Kristaus Karalystę plin
tant ir didėjant ant žemės.

Vieną kartą jam besėdint užustalėje 
ir beskaitant Šventąjį Raštą, atbėga, at

bėga* paknupstomis pas jį mažytis sūnai
tis ir, apsikabinęs jį už kelių, su didžiau
siu džiaugsmu sušunka:

— Mylimasis tėvuk! Brangusis tėveli!.. 
Tu jau esi laisvas!.. Jie tau jau nieko 
nepadarys!.. Jie jau nuvėjo sau iš kur 
atėję!.. Tu pasiliksi su mumis... įdavęs 
nenužudys... »

Senelis Kordijas klauso tų vaikučio 
šūkavimų ir nieko nesupranta, kas čia 
yra, ką tai turi reikšti. Todėl valandėlę 
patylėjęs, senelis klausia mažutį sūnaitį:

— Vaikeli, ką tu čia kalbi? Nuo ko aš 
laisvas? Kas nuėjo savais keliais? Ktys 
čia buvo atėjęs?.. Pasakyk, mažyti, viską 
išpasakok man, kad galėčiau suprasti ta
vo kalbą.

— Tėvukai, gi buvo atėję prie mūs du
rių kažkoki ginkluoti vyrai. O... kaip jie 
baisiai atrodė!.. — Net pasipurtė iš Imi
mės, atsiminęs juos, mažas vaikelis. — O !.. 
toki baisūs, toki baisūs, kaip vilkai, apie 
kuriuos tu man tiek kartų buvai pasako
jęs, kaip drasko nekaltus krikščionis, ir 
kurių aš taip labai bijau. 0!.. kaip aš bi
jau!.. Aš tuoj supratau, kad jie tau ko 
nors bloga nepadarytų, sumelavau jiems 
ir pasakiau, kad esi išėjęs į bažnyčių gar

binti krikščionių Dievo. Tai išgirdę, ne
reikalavo, kad aš įsileisčiau į vidų, bet

! tuojau visi nuskubo į tą bažnyčią, many
dami* tave tenai susirasti. Todėl, tėvukai, 
kol jie ligi tenai suvaikščios, tu lengvai 
gali pasislėpti ir, jei jie sugrįžtų, tai ta
vęs jau neberas namieje. Tokiu būdu tu 
paspruksi jiems iš nagų...

Taip atvira širdele, linksmai pasako
jo sūnaitis seneliui, manydamas, kad gerų 

! darbų padaręs pameluodamas ir neprie
telius nuo savo namų nuvarydamas.

Tuo tarpu senelis, beklausydamas nuo
širdaus vaikelio pasakojimo, vis labiau ir 
labiau darėsi liūdnesnis. Pagaliau vaikui 
palmigus pasakoti, jis uždėjo savo dre
bančių rankų vaikeliui ant galvos, prisi
glaudė jį sau prie širdies, tarsi norėda
mas atsidėkoti už tokių pareikštą jam mei
lę ir norą jį gelbėti, atsiduso po keletą 
kartų giliai ir su didžiausiu rimtumu tarė:

— Sūneli!., kodėl tu netiesą kalbėjai? 
Argi aš nesu tau daugelį kartų kalbėjęs, 
kad Kristaus mokiniai nedera niekuomet 
netiesos kalbėti? Kristus yra gryniausia 
Tiesa, kas atsitraukia nuo tiesos, tai atsi
traukia ir nuo Kristaus. Ar gali būti ko
kia nors gėrybė ant žemės, dėl kurios mes

galėtumėm Kristaus atsižadėti ir nuo Jo 
atsitraukti? Be abejo, kad nėra.

Taigi niekuomet mes negalime atsi-' 
traukti nuo tiesos ir pasiduoti netiesai. 
Kaip tu galėjai taip mane nuliūdinti, Ši
taip pasielgdamas? Tiesa, tai dar pirma 
melagystė tavo gyvenime, bet dėl jos tu 
visam savo amžiui nebetekai pasitikėjimo. 
Kas kartą tiesos atsižadėjo, tam antrą 
kartą jau bus lengviau jos atsižadėti, o 
trečią, ketvirtą ir toliau dar lengviau. Nė 
nepasijusi, kaip tu nebeteksi žmonėse pa
sitikėjimo ir pasidarysi melagis. O kiek
vienas melagis yra Kristaus — Teisybės 
priešininkas. —

Vaikelis, išgirdęs šituos senelio žod
žius, gąste persigando, pradėjo ašaroti, 
atsiprašinėti ir teisintis:

(Bus daugiau)

_________ _
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KADA MES TURĖSIME PRIEGLAUDĄ?

Čia matome “Žiburio” Draugijos Našlaičių prieglaudų Marijampolėje, 
Lietuvoje. Ši našlaičių prieglauda reikalinga paramos. Būtų gera, kad gerašir
džiai žmonės jų paremtų. Žiūrint į šį atvaizdų, ateina galvon klausimas, ka
da mes, Chicagos ir apylinkių lietuviai našlaičiams prieglaudų {kursime,. 
Lietuvių Labdaringoji Sąjunga tam tikslui jau ūkį yra nupirkusi. Reikia 
tik jo skolas išmokėti ir sukčius bent kiek kapitalo, pradėti statyti našlait- 
namį.

---------------------------------------------------- —----------------------- ■ -- ... .......... .......

KELIOS DIENOS ŽEMAIČIUOSE.
Palangoje.

Dar praėjusių savaitę teko 
visai netikėtai atsidurti Palan-

Miš-varpine puošia miestelį, 
ke pastatytas Lietuvai pa
grąžinti draugijos šokiams

DRAUGAS

bei Viekšnių • pavasarininkai. 
Ant paminklo yra Vytautas

Ketvrtadienis, Liepos 30, 1931

manymas. Pasirodo, kad Šis i 
energingas, labai malonus ir

NAUIAS TILTAS

Didysis, Trakų ežero pilies darbštus kunigas gyveno Vil- 
griuvėsiai, šventas Aloyzas— 
pavasarininkų globėjas, “Pa-
vasario” sąjungos emblemos gražūs paminklai, 
ir t.t.Tikrai gražus paminklas.
Manding, bene originaliausias

Teisingai šventraštis sako,
... ... v iš jų darbų pažinsite juos.

paminklas pastatytas Vvtauto i», , . . , - ,....... . „ , , . -Malonu, kad turime tokių pa-
Did'Z.ioio garbei. Garbe tiems, . •, . . . .

siaiikojusių, kurie moka su
telkti jaunimų, jam vadovau
ji ir su jo pagalba daryti žy- 
I gius, kurie puošia tėvyuę 
kelia visuomenės su- ’pratimų

kurie triūso, energijos ir lėšų 
nesigailėjo, pa puošdami mies
tų ir pagerbdami Didįjį Kuni
gai

Kas yra to gražaus pamin
klo iniciatorius, tai buvo pir
mas mano klausimas jį išvy
dus. Gavau atsakymų, kad tai 
kapeliono kun. Stasiuko

Surviliškis (Kėdainių aps.).
kijoj, Švėkšnoj, Viekšniuose ir Birželio 28 d. atidarytas dide- 
visur jo iniciatyva pastatyti lis ir puikus gelžbetoninis til

tas per Nevėžio upę. Iki šiol 
Surviliškiečiai neturėjo per

tas kaštavo apie 96,000 litų. 
Atidarytas iškilmingai, daly
vaujant aukštiems valdininka
ms ir dideliai miniai Žmonių. .

“M. L.”

Nevėžį tilto. Norėdami persi
kelti per Nevėžį, ypač pava
sarį, turėdavo važiuoti po 10 
kilometrų į šalį. Naujasis til- ■

ir
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

SU- lių

(Bu> daugiam

Atvdžiai skaitykite
bargenusgarsinamus

bizni.

Knygos
Mažeikių apskrities kai kurio
se vietose jie labai gražūs. Va 
nurojus taip pat neblogai at
rodo.

Viekšniuose.

Birželio 24 d. šioje parapigoję. Oras buvo vėsus, dėl to P»viljoi«w, ^nuomoja ge-; _ „ M . 4. .
gUižinėms. Tai pirmoje vietoje joje sv. Jono atlaidai, fei sven-

jūroj labai maža kas tesimau- 
dė. Žmonių taip pat maža bu
vo atvykusių, nors jausta dau-

Lietuvoje tokį namą užtikau, ’tė buvo švenčiama tą dienų,
[Juk girioje šiaip ant žemės kurių nurodo kalendorius, bū-

. ■ ’ , - sunku šokti. Užsieniuose labai tent, trečiadienį. Žmonių nri-
gejinio tendencija. Palangoje w .. v. . . . .

v v •, , y- daugely vietų yra tokį pavil- važiavę labai daug. Čia klebo-jra nemaža gražių vilų, tačiau j y™ tokį pay

statoma ir naujų. Statoma eilė 
gražių kioskų. Šaligatviai sut
varkyti, o kiti tvarkomi. Dau- j 
kanto ir Basanavičiaus gatvės 
išpiltos žvyrium ir gerai ap
tvarkytos, kitos tvarkomos. Bi 
rutės alėjoj per Ronžų pasta
tytas tilta;

jonai. Ar yra kur daugiau 
panašūs dalykai Lietuvoje,

nauja žilagalvis ir labai ma
lonus klebonas kanauninkas

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

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

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

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c.

e c
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- J 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- | 
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- į 

: kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno iftegzaminavlmo. Jus su- I 
tuupysit laiką itą pinlg-us. Daugelis ! 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks- 
aningutnų.

Mauo Kadi-o — Scopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juąų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš 'jums taip kaip buto i 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

SKIN ITCHlNt tHDS
tvfiea toathfng Žemo fa ueerff

Right from thefirat toucb, antiseptic, 
healing Žemo takea tho itehing 
misery out of moeouito bites, raahes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeiing toes. 
Bathera and other outdoor folke 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplee and dandrufi fade when aafe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggiat. 35c, 60c, 31.00.

nebežinau. Be to, girioje yra !Jonas Navickas. Privažiavę ANHELLIS, verte M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius-
buvo taip pat daug kunigų išpaminklas su tokiu parašu:

“Pustelninkas Tadeušas Draz-j apylinkės parapijų, 
dauskas mirė 1835 m.”

Jis, sako, visai nesirodė 
Atremontuotas žmonėms, o gyveno tuo, kų

kiek, nors ne visas, jūros til- atnešę padėdavo prie me
tas. į pajūrį nueiti per smėlį ^io geri žmonės, 
taip pat padaryta medžio tro- lų dieną, kada ten buvau 
tuarai. Vis dėlto, reikia paša- atsilankęs, Tirkšlių pavasari-

/UJVOKATAI

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori 7 JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

lluodami su Llsterine. Išva

lysime burn^ Ir užmušime 

Ilgų perua Vartok kas

dien.

LISTERINE
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roogn 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

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

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

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

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

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

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

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. 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............. r.............................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina...................  40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

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

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

“Draugas”

Viekšniai nemažas mieste
lis. Jie didesni už kai kuriuos 
mūsų apskrities miestus ir y- 
ra prie gražios Ventos upės, 

į netoli geležinkelio. Karo metu 
beveik viskas buvo sudegin
ta, vis dėlto dabar jau atsista- 
tę. Čia yra didelis vandens

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

s.

įlinkai gražiai ir iškilmingai 
rai. Jei kurorto vadovybė ir šventė savo 10 metų sukaktu- malūnas, saldainių fabrikai-., 
toliau taip uoliai dirbs, tai;ves ir savo globėjo Šv. Aloy-jvilnų verpvkla, lentpiūvė ir k. 
per keletą metų žymiūi pasi- zo šventę. Čia jiems vadovam
kels Palangos išvaizda. Švara Į.ia veiklus jaunimo vadas kun.! ę’įekšniuosna krinta 
kurorte stengiamasi palaikyti

kyti, padaryta nemaža ir ge-

kiek galima pavyzdingesnė.

Teko susitikti su kai kuriais 
vasarotojais. Dr. J. Leimonas 
“Pavasario sąjungos pirminin 
kas apsigyvenęs Jurapilyje, 
tai bene didžiausia vila Palan
koje. Ji turi tris aukštus, ir 
kambariai aukšti bei erdvūs. 
Jūra netoli, o aplink gražios 
jaunos pušys. įgaliai jauki vi-Į 
la. Apsilankiau ir pas “Nau-!
josios Romuvos” redaktorių
p. J. Keliuotį. Jisai apsistojęs 
.... v. . vo patenkintos, kad sveteliai“Gražinoje . Jaučiasi pateli- . f v .
kintas Palanga ir šeiminin
kais, kurie gerai užlaiko ir 
maitina. Jau buvo atvykę Dr.

pirmą kartų 
akysna

Matulionis, kuris yra ir vis°l gražus paminklas ir Vilniaus 
Mažeikių rajono pirmininkas.! pijies bokšto imitacija su ge- 

Jaunimas jį myli, tačiau jisai iežiniu vilku. Šitą paminklą 
to ir vertas, nes dirba nesigai- pastatė Vytauto Didžiojo gar
indamas pastangų. ______________________________

Minimų dienų visi pavasa
rininkai atliko išpažintį ir 
priėmė šv. Komunijų, dalyva
vo organizuotai kapuose pasi
melsti už mirusius narius, į- 
vyko iškilmingas susirinkimas 
ir gale linksmos ir jaukios vai 
Sės. Šeimininkės, be abejo, tu
rėjo daug darbo, bet ir jos bu

JOHN B. BORBEN
tJohn Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolpb 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9691

-

ir viešnios gerai jautėsi.
Dar čia tenka pastebėti,

i kad šiemet, beveik visoje Že-
Gylys, p. Z. Starkaus, Dr. Rau "‘aitijoj rugiai nekokį, bet 

linaičio šeimos, prof. Kemėšis; 
gatvėse sutinkama ne mažu 
artistų. Tikrai Palangoje da
bar labai malonu. Gaila, kad 
man teko joje ilsėtis, tik dvi
dešimt aštuonias valandas. B” 
je, buvo jau atvykęs ulonų or
kestras. Buvo girdėti, kad iš
eisiąs kurortininkains laikraš
tis, tačiau dabar teko matyti 
išėję net du laikraščiai.

Tirkšliai.

Berods, keturi kilometrai 
nuo Mažiukių yra Tirkšlių mie 
jtelis prie gražaus ir sauso 
pušyno. Čia taip pat atvyks
ta vasaroti žmonių, ypač žy
dų. Medinė sena bažnyčia su

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHCRN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM. 1431

Nuo 9:30 iki S vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ 

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

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
A D

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

V O K A T A S
11 South La 8alle Street 

Koom 1701 TeL Randolpb 0191
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
1141 8. Halstcd St. Tel. Vlctory 05«> 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

JMIir*S UNCLE

Buy gtoves with what 
it savęs

Ncrelk mokėti 50c. už 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tčmyk. kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai 13.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

1
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LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, W1S,
X Keiioalioje jaučiama lie

tuvio daktaro stoka. Čia dirva 
plati. Lietuvių daug ir mies
tas nemažas.

X Šv. Benedikto draugija 
; arės pusmetinį susirinkimą 
antrų rugpiučio d. tuoj po su
mos.

X Kenoshieeiai subruzdo 
platinti automobilio bilietus. 
Naujas automobilis turi būti
nai tekti Kenoshai, taip mano 
veikėjai. Rugsėjo 6 d. pasiro-Į 
dys tasai laimingas žmogus.

Į nvčios. Kiekvieną kartą ap
lankant bažnyčią, reikia pasi
melsti Šv. Tėvo intencija.

Parcinkulio atlaidai yra vi
suotinį “toties ąuoties”, t. y. 
už kiekvieną bažnyčios aplan
kymą gaunama visuotini at-

baižnyčioje sakys pamokslą ir 
suteiks palaiminimą. Kleb. 
kun. I. F. Boreifeis užprašė vi-! 3) „ Kopenhagos tas ,aivas Į 
saa parapuoa^drjaa dalyvauti iVMu|a p|aukti

lenkų uostan — o iš ten i

ti tarptautinę tam laivui pa. 
vadinimą. DAKTARAI

ROSELAND, JLL

sutikime J. E. Todelgi, kaip 
parapijonys, draugijos, taip ir 
visi katalikai prašomi kuo-

Klaipėdon. Laive yra apie 90 
lietuvių ir apie 30 lenkų. Messkaitlingiausiai dalyvauti Šio-j ieik>,0

iškilmėse, nes bus da p.r- Uė.nėsį su.
mas sv. Antano bažnyčioje . .. ■ r * IZ..... .. Isisekimo įvedimą tarp Kopen-iaidai. Vieną dieną galima1 įvykis.

daug visuotinų atlaidų pelny
ti už gyvus ir mirusius. Išpa
žintį ir šv. Komuniją galima 
ir kitose bažnyčiose atlikti, 
bet lankymas bažnyčios tur

Ibagos ir Klaipėdos viena dėl 
Muz. J. Jankus su L Vyčių sutrumpinimo ir taip jau gana 

choru su naujomis .giesmėmis ilgos kelionės, o antra kad iš
rengiąs! aukštąjį svečią sutik- vengus nesusipratimų tarp 
ti. lietuvių ir lenkų.

Laikraštukas. Laivo kapitonas rodė didebūti Visų Šventų bažnyčioje, i
Rugpiučio pirmą ir antrą' Vietos laikraštukas “Detroi II0 Pa,*’lkuni0 ,nusl* n«rouy* 

dienomis žmonės ne tik a t lai- to Kurieras” išeina kas savai- allsllna,"!; »• žadėjo
JtS. Leidžia broliai Valatkevi- referuotl k™Pa"W. 

čiai — Walls, turį savo spaus- J Keleivis,
tuvėlę; Laikraštukas daugiau- Į

Parciunkulio atlaidai.
Roselande, Visų Šventų baž

nyčioje, bus Parcįnkulio at
laidai. Atlaidai prasideda* rug 
piučio pirmą dieną (subatoje), 
pirmą valandą po pietų ir 
baigsis sekmadieny, rugpiučio 
antrą dieną, saulei nusileidus.

Tėvas Petrauskas, misionie
rius, garsus pamokslininkas* 
per atlaidus sakys pamokslus 
per dvi dieni, šeštadieny de
vintą valandą ir vakare per 
mišparus, septynios trisde
šimt; sekmadieny devintą va
landą, per sumą ir vakare sep
tynios trisdešimt per mišpa
rus.

Sąlygos atlaidams įgyti y- 
ra sekančios: išpažintis, šv. 
Komunija ir lankymas baž-

dais pasinaudos, bet prisiklau 
sys ir gražių pamokslų, gar
saus pamokslininko, Tėvo Pe
trausko.

Išpažintys bus klausomos 
penktadienio vakare, šeštadie
nio rytą, po pietų trečią ir 
septintą valandą; sekmadieny 
nuo ankstyvo ryto iki pietų.

Visus širdingai kviečiu — 
ne tik roselandiečius, bet ir a- 
pielinkių lietuvius naudotis ne 
paprastais Parcinkulio atlai
dais.

šiai talpina vietos žinučių lie-i SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
i tuvių ir anglų kalbomis. i BARGENUS

Rūtos saldainiai.

4816 80. MICHIGAN AVENT’K 
Tel Kentvood 6187 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Detroite yra dvi lietuvių - . flAMinniJIP M n 
svarbiausios užeigos, būtent UAvIUUHiO} U»
pas J. A. Blažį, Lietuvių Sve-1
tainės name, ir pas p. L. šir
vaitį, 5892 Cardoni Avė. Pas
šiuos biznierius atsilankęs vi- Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

sados išgirsi įvairių žinių. Jie1 '
,-i t • i I Pilone Lafayette 9710laiko geriausius, Lietuvos is-

Knn. J. Paškauskas, kleb.j dirbystės, Rūtos saldainius. Be DR. F. S. SZTMCZAK
-------------- i to, galima gauk ir kitokių gydytojas lr chirurgas

reikmenų. - 4454 SO. W00D STREET
Da.fnoyi'PS. Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.OETRMT. MICH.

Laukiame J. E. Vyskupo P. 
Bučio.

Rugp. 8 d., t. y. šeštadienio 
vakare Jo Ekscelencija vysku
pas Petras Būčvs šv. Antano

PASTABA DEL EKSKURSI
JŲ LIETUVON.

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON

JUZEFĄ ANTANINA 
GAILIENĖ

PO TĖVAIS NAGROCKIlTfc

Mirė liepos 27 d., 1931 m., 4 
vai. vak. 44 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno apskr.. Vilkijos pa
rapijos, Jaučeklų akallca. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nulludime 
vyrą. Joną. dukterį Lauretą 18 
metų, sūnų Joną 12 metų, se
serį Stanislavą Gapšlenę, Svoge- 
rį Kazimierą Gapftį, b’rolį Jurgį 
Kagrockį, švogerką Rozaliją, o 
Lietuvoj seną tėvą, brolį Igna
cą, seserį Oną Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2505 W. 69 
St. Laidotuvės įvyks liepos 30 
d.. Iš namų 8 vai. bus atlydėta 
į Gimimo Panelės Sv. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos paklaidos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktė. Sū
nūs. Sesuo, švogeris, švogerka, 
Brolis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus RadMOfl. Tel. CanaI 6174.

AGOTA PETRAITIENĖ
(Po tėvasi Baltrušaitė)

mirė liepos 28, 1931 m. 6 vai. 
ryto, 74 metų amžiaus. Kilo 
Iš Suvalkų red. . Kaimelio Par. 
Karališko Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, 5 sūnūs Stanislovą, 
Pranciškų, Juozapą, Antaną lr 
Jurgį, dukterį Oną Gidienę ir 
švogerį Julijoną Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1883 'Penn- 
sylvania St. Gary. Ind, Laido
tuvės įvyks Pėtnyčloj liepos 
31. Iš namų 8 vai. bus atly
dėta J bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į St. Calvary kapines 
Gary, Ind.

Nuoširdžiai kvlečlaine visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras. Simai, Duktė, švogeris 

Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
A. Petkus, Tel. Gary 7447

PADĖKONĖ

A. t A.

Tel. Central 7078 
Rez., l.ongbeach 84 53

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal autartj

Dr. B. G. Lambrakis
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto per 5 metus
Ofisą-. 1447-19 Pittsrichl U1«1k.> 55 K. IVa-Jilugton St., Clilcago. 111.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 19 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 6914

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

Nedėltoj susitarus
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus

Tel. CanaI 6764 Į Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKA8

Gydo stalgias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų 

DARO OPERACIJAS

vagom us pritina kasdieną nao 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis lr seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija lr X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Arčiau susipažinę su Skan
dinavų linijos ir konkrečiai su 
Frederik VIII tvarka mes lie-!Val,: 2-4 
tuviai radome reikalinga į-, 
teikti laivo kapitonui laišką DR. G. SERNER

GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kcdzle 

Rez. 6425 So. Caiifornia Avė.
9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Yards 1829

kad jis perduotų Skandinavų : 
linijos kompanijai kuriame,METVVls 
kreipiame dėmesio į šiuos da-‘ 
lykus.

1) Laivo vidaus tvarka ir 
kai kurie skelbimai yra daro
mi arba vien tik danų arba 
danų ir anglų ar dar kitomis 
kalbomis. Bet niekur nevarto
jama lietuvių kalbos. Ypatin
gai trečiosios klasės keliauto
jų tarpe nemaža yra tokių, 
kurie tesupranta lietuvių kal
bą. Dėlto jų patogumui reika
linga vartoti lietuvių kalba 
šalia kitų kalbų taip skelbi- 
muose taip vidaus tvarkoje.

2) Iš Kopenhagos tenka mai 
nvti laivas. Mums reikia plau-j 
kti Klaipėdon laivu kurio varį 
das Vestula. Yra tat lenkų’ 
vardas. Dėlto būtų reikalo duo 1

MODERNISKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utara. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

GRABORIAI:

J. F. RAOZHIS
i PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
.r pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau orte grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
488 Wes» 18 Street 
Telef. CanaI 8174 
SKYRIUS: 8338 S 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088

S. D. LACH AV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausle 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 2615 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago
SIC. Y RI US

L439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 6927

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2 403 WEST 6 3 STREET 1 
Kertė So. Western Avenue

Tol. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. CanaI 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal .susitarimą
---------------------------------------- J
r«L Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ į
V 04.: i IKI b po Pietų, 7 DU M vak

Office: 4459 S. Caiifornia Avė
Ni-dOlloje pagal sutarti

|___
Tel. Weutworth 3UU0 

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Phone 
Englewood 6 641 
Wentworth 3000

Office Pitone į 
Wentworth 3000

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 lr 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKŪL’IS
U etų vis Gydytojas ir Chi

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

Ofiso Tel. Victory 8892 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgą^ 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—I po plet. 7-8 vak. 

Nedėliomis lr šv jntadienlala 10-12

DANTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELtS
DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4991 — 14 St. 2924 Washlngtoa 
10-13, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomu
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIUUKGAB 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. CanaI 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richniond Avė

TeL Republto 7868 
Valandos 1 — i & 1 — 8 vai. vak

Nedėlloj pagal sutarti

Tel. CanaI 0267 -Kee. Prospect 6«5'„

DR. P. Z. ZALATORIS -
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH, HALSTED STREET

Realdenclja 6800 S. Artesian Av* 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

JANETE 
PETRULEVICZ

Mirė liepos 23 d., o palai
dota liepos 27 d. šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atstdėkavoti “tiems, 
kurie sutekė jai paskutinį pa
tarnavimą lr paydėljo ją j tą 
neišvengiama amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišallnimą Iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausiu 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms lr sutelkusiems 
vainikus draugams Dėkojam 
musų dvasiškam tėvui kun. A. 
Baltučiui, kurs atlaikė jspudln- 
goM pamaldos už jos sielą, dė
ka veja m graborlul Mažeikai, 
kurs savo geru Ir mandagiu 
patarnavimu garbtngsl nulydė
jo ją , amžlnastį, o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą lr 
rūpesčius.

Pagailos dėkuojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms. O tau musų mylima du
krele. tesuteikia Visagalis Die
vas amžiną atilsį.

Nultudusi
Petrulevlčlų šeimyna.

z

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų! 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai-. YARDS 1741 ir 1742

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
J.IRTUVI8 GRABORIUS

o r i ■ a *
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

U43 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III. -

Tel. CanaI 6222

DR. 6.1. BL0Ž1S
DENTIgTAS 

2291 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt 9t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Rea Tel. Midway 6612

DR. R. G. GDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oukley Avenue ir 24-taa Street 
Telef. VVllmette 196 arba 

CanaI 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 
ir Ketvergais vakare

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel Robsetvelt 7612

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼SDSJAS

1650 West 46th St.
Kampas 4<th tr Paulina Bto 

Tel. Boulevard 0190 « 9418
Ruilttdlmo valandoje kretpktter 

urle manąe. patarnausiu stmpatlš 
Hat. mandagiai. gerai tr pigia* 
negu kitur Koplyčia dėl lermeau 
'Irkai.

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki t vakare

Tele. Cicero 1288

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTlSTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki t

vai. vakare
Nedėliomis lr Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0896 
G ozas, X-Ray, ate.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo Otleą po numeriu

4729 SO. ASHLAND A VU
SPEClJALdSiAb

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
vai.: ryto nuo 10—12 nuo >—« t 

pietų. 7—8:80 vakare 
Nedėliotais 10 iki i3

Telef. Aliduay 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VU 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 8 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 Iki 12 dieną
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CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS PAR. initure, P. Barškis, Kasmaus- 

2INUTĖS. įkas ir A. Olšauskas. Gardžių
agurkų p-ne Grebliunienė. Ka-

|teko patirti, žmonės Peoples
Fumiture Co. perka daug 
plokštelių (rekordų), tat Peo- 
ples krautuvių vedėjai gavo 
daug laiškų su pageidavimais 
— duoti vienų taip sakant,

vos ir cukraus J. Bučinskas, “plokštelinę” programų. Ir 
Maišų bulvių P. Nedvaras. Ci- reikia pažymėti, kad pereitam 
garus vaistininkai Belskis,

Dievo Apveizdos bažnyčioje 
šv. Onos Novena iškilmingai 
užbaigta 26 d. šio mėnesio. 
Per visus Novenos vakarus 
pamokslus sakė Tėvas Augus
tinas Dirvelė. Žmonės labai 
džiaugėsi gražiais pamokslais.

Grigas, Benošius if Pranekie- 
tis.

Tiems ir visiems kitiems 
klebonas ir komitetai taria

Pamaldose kas vakaras lankė- nuoširdų ačių. Lai Dievulis 
si skaitlingai. jums už tų. viskų šimteriopai

Novenos užbaigimo vakare, atlygina.
po novenos pamaldų buvo iš- pardnkulio atlaidai, 
kilmingi su įstatymu Šv. Sa- še6tadieny nu0 12 diena iki 
kramento mišparai. Celebravo ,2 sekmadienio galima
gerb. kun. K. Bičkauskas, In-jjgyti mfigų bažnyaoj parcin.
diana Harbor parap. k>eb»-!kulio .tujc™. Kad geriau žmo 
nas. Jam asistavo gorb. koni.'nes suprastl} Hų atlaidlĮ pras. 
gai - P. Gasiunas ir A. Va-1 vertę> T-Vas Aūgasti.
lančius. Iškilmei pritaikintų 
gražų pamokslų pasakė Tėvas 
Augustinas.

L. Vyčių 4 kp. susirinkimas 
įvyko 23 d. šio mėnesio, para 
pijos svetainėje. Buvo tartasi 
apie busiantį L. Vyčių seimų 
ir kitus svarbius organizaci
jos bei vietinės kuopos reika
lus. Susirinkiman atsilankė 
gerb. L. Vyčių Centro Dvasios 
vadas kun. Pr. Vaitukaitis, 
kuris dabar eina klebono pa
reigas mūsų parapijoje. Gerb. 
tėvelis Vaitukaitis pasakė 

susirinkusiam jaunimu'1 gražią 
prakalbėlę, kuri sukėlė kuopo
je daug gražaus ūpo.

nas, pranciškonas, duos trijų 
'dienų rekolekcijas, arba trum
pas misijas. Jos prasidės penk 
tadienio rytų, 31 liepos. Pa
maldos ir pamokslai bus ry
tais ir vakarais, o užbaiga re
kolekcijų sekmadienio vakare, 
rugpiučio 2 d., 7:30. Gera pro
ga mūsų parapijos žmonėms ir

Visi, kaip jauni, taip seni 
sparčiai rengiasi prie parapi
jos pikniko, kuris bus 2 d. šio 
mėnesio naujame Vytauto dar
že. -'0ĮH

Valio, aštuoniolikiečiai — 
visi važiuosim piknikan.

Rap.
MARQUETTE P ARK ŽINU

TES.
Praeito sekmadienio pik

nikas neblogiausiai pavyko. 
Parapijos komitetai ir kiti vi
si darbininkai labai gerai dar
bavosi. Prie visų biznių pada
ryta gerai pelno. Šį kartų, mė
sos aukojo J. Pužauskas, W. 
Vitkauskas, D. Grudman, S. 
šambaris ir K. Stasiukaitis. 
Duonos davė New Process ke
pykla (Kučinskai). Trokus: J. 
Mandzdjevskis, Peoples Fur-

ŠV. MIŠIŲ AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri 

tik išėjo iš spaudos. Apie tų 
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, UI.

radio programui buvo parink
ta gražių plokštelių. Be lietu
viškų valsų, polkų, teko gir
dėti gražių lietuviškų dainų, 
įdainuoti} į rekordus žymių 
mus dainininkų. Paskutinė - 
plokštele teko girdėti net įžy
miausio lietuvių dainininko 
Kipro Petrausko nepaprastai 
gražus tenoro balsas arijoj iš 
operos “Rigolleto”. Negirdė- 
jusiems p. Petrausko tai buvo 
tikras malonumas. i

Be dainų ir muzikos, buvo , 
įvairių pamargininnj, Čalis
Kepurė papasakojo linksmu} Clarence Mackay, telegrafų magnatas, ir Anna Case, žymi 
“navynų”, kas klausytojams0^ dainininkė po suotuoktuvių. 
teikė skanaus juoko.

.. x t» i tv x Dr. Rakauskas jam padarė sek Šiuo metu Peoples Furnitu- . . _
re Co. krautuvėse, kaip pas- mingai gerklės operacijų. Ed-
, j. v vardas sakosi jaučius gerai irkelbta per radio, ypač nupi- . . . •’ ...
ginta kainos ant radio, rakau- i ^in 1 P®* PVra^ ir x"
i . . , ., tiems jaunuoliams,dų ir visų kitų namams reik- , d

menų. Reikia tik atsilankyti ir ! Edvardo motina p. Rimkie-
visiems kitiems, , ypač vi- I0’.7™. f"“ *
siems tretininkams, dalyvauti1 Be to> Paskelbta, kad atei- ^""giete, Cicero, III. 
šiose rekolekciiose "antį antradienį tuo pačiu lai-1 X Marąuette Parko kolom-

J * ku ir iš tos pačios stoties bus ja auga. Nauji namai, tai vie-
Vasaros laiku šv. Teresės ' duodama itin gražus radio >ur tai kitur dygsta. Konuak- 

dr-ja nelaiko susirinkimų. Ki- programas. Dainuos žymiausia , tonus p. D. Gricius dabar tik
tas susirinkimas bus rugsėjo Chicagos lietuvių dainininkė, ix ai tusy, nes stato didelį, gra- 
mėnesyj. Ši draugija nutarė G. Šidiškiutė, pp. J. Ro- žų jiamų prie ►> Artesian ii
įtaisyti relikvijorių Šv. Tėrė- manas ir A. čiapas, dalyvaus

taipgi ir p. Romano sūnūs Ri-1 ž\ Gimimo P. S. parap. pik- 
šardas. Visi tie dainininkai y- nikas praeitų sekmadienį tu
rą L. V. “Dainos” choro ar- ^rėjo didžiausio pasisekimo. Vi- 
tistai — solistai. • i si svečiai buvo iki soties pa-

Taigi laukiame kito antra- vaišinti, pasilinksminti, ir kas 
dienio. Kas tik turite radio, tik norėjo, turėjo progos savo 
nepamirškite užsistatyti ant, laimę išmėginti.

sės, Vaikelio Jėzaus relikvi
jai, kurių mūsų klebonas par
sivežė praeitais metais iš 
Francijos. Šįmet turėsime irgi 
novenų prie šv. Teresėlės prieš 
jos šventę spalio mėnesyj.

Rap.

WEST SIDE ŽINELES.
TOES '6:30 vai. vakare.

Kl.
X Dr. P. Atkočiūnas netru

kus atidarys moderniškai į- 
rengtų dentisterijos ofisų prie

KELIONE Į LIETUVĄ PA- '49 Court ir 15. Ciceriečiai jo 
PIGINTA. i laukia.

X Šiandie vakare, lygiai 8 
vai., įvyksta svarbus Aušros 
Vartų parapijos Sidabrinio 
Jubilėjaus Komiteto susirinki
mas, parapijos salėj. Visi dr-
jų atstovai prašomi būtinai su- — . . Dipvn Anveizdos Paran —
sirinkti. Bus svarstoma svar- papigintos. Kelionė į abi pusi .
bus klausimai jateeina per vandenį $150. Su- Uetuv1’ Kym0 Katalikų Su-

X Ateinantį sekmadienį p,''aivakortė tinka b»e į“°-

sumos, parapijos salėj įvyks 
svarbus parapijos choro susi
rinkimas. Visi nariai kviečia

Tie, kurie pienuoja vykti į i 
Lietuvų, turėtų atsiminti, kad 1 
nuo rugpj. 1 d. laivakortės yra 
papigintos. Kelionė į abi pusi

PRANEŠIMAI

kada bėgyje dviejų metų. P°s -’^irinkimas, iš pnežas- 
Scandinavian - American l“eR Parapijos pikniko, bus 

n..ev.a- Ltoij« ren«ia rudeninę eks-'Perkel‘aa iš sekmadienio į pir
mi dalyvauti. Bus svarstoma k“rsija nauju laivu Frederik padienio vakarų, 3 d. rugpiu-

savybės išvažiavimo, parapijos 
jubilėjaus ir ateinančio sezo
no veikio klausimai.

X Į Moterų Sąjungos Sei
mų Cleveland, Ohio, (rugp. 3, 
4 ir 5 dd.) iš West Side (M. 
S. 55 kp.) vyksta atstovės — 
pirm. p. Labanauskienė, p. R. 
Mazeliauskienė ir p. S. Saka- 
lienė, Centro Valdybos narė 
ir “Moterų Dirvos” redakto
rė. Pastaroji po Seimo žada 
ilgiau pasisvečiuoti pas gimi
nes ir drauges, kurių daug

VIII. Iš New Yorko išplauks 
rugpj. 8 d. Dar yra laiko su
spėti prisirengti prie tos eks
kursijos. P-nas P. Baltutis, lai 
vakorčių agentas 3327 So. 
Haisted St., rengia kelionei 
ekskursantus.

Čio, 7 valandų vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos mokyk
los kambaryje.

Kam yra reikalas prašomi 
atsilankyti ir užsimokėti, kad 
neliktumėt suspenduoti.

Jonas Grišius, r aš t.

LANKĖSI ADV. ŠALNA. JETUV1AMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTĮ

546
553
555
562

Stancikui Kostui 
Tumpiui Juozapui 
Vaitukaičiui Kun. Pr. 
Zalandariui Mary

10 POLIT. KALINIŲ 
I ŠIAULIUS

Šiomis dienomis iš Kauno 
kalėjimo 10 politinių kalinių 
(žydų) perkelta į Šiaulių ka
lėjimų. Ateity esu numatyta 
vis dažniau kalinius, ypač pa
vojingesnius iš vieno kalėjimo 
kilnoti kitan. “D. N.”

DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ŽVEJYBOS

Klaipėdos krašto žvejai da
lomi į tris grupes: Baltijos jū-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

A

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeivelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už >6 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

V /

Šiomis dienomis “Draugo” 
redakcijų atlankė adv. Anta
nas Šalna iš Bostono, Adv. 
Šalna savo atostogas praleido

Clevelande turi. Del to su sa- j P- Bačiflno ūkyje, Tabor, Mich. 
vim vežasi dukterę Aldonų ir Jjsai savo ofis* turi “ Bai
sūnų Vytautų. ninko” name.

GRAŽUS RADIO PROGRA
MAS.

Pereitų antradienį, kaip h- 
kiekvienų, tarp 6:30 ir 7:30 v. 
vakare iš radio stoties WGES 
plačiai žinoma lietuvių rakan
dų firma — Peoples Fumiture 
Co. — davė gražų programų, 
kurį sudarė lietuviška šokių 
muzika ir dainos.

Kadangi šiuo laiku, kiek

ŽINIU-ŽINEttS
X Ponia Marijona Paukštie

nė, Moterų Sųjungos 21 kuo
pas ižd., vyksta į Moterų Sų
jungos 13 Seimų, kuris įvyks 
rugpiučio mėn. Clevelande, at
stovauti Moterų Sųjungos 
Chicagos Apskritį.

X 15 Šv. Kryžiaus ligoni
nės grįžo pp. Rimkų sūnus 
Edvardas. Pirmadienio rytų

501
505
512
516
532
533

Auksakaičiui B. 
Brumbliui Frank 
G.udavičiukei St. 
Jursytei Helenai 
Paulikui Juliui 
Petruliui Juozapui

Wra. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRonucrrs 

OI sėlis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET
Tel. Bouievard 1189

ąiiiiumimiiimiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiHmig
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

ros žvejai, Kuršių marių žve
jai ir krašto upių žvejai. Visi 
žvejai turi bent 17 organiza
cijų, kurių atstovai sudaro 
Klaipėdos krašto žvejybos rū
mus.

Žvejams trūksta gerų laivų 
ir todėl neramioj jūroj pavo
jinga toli plaukti. Pereitais 
metais iš viso Klaipėdos kra
što žvejai pagavo žuvies 2,- 
142,363 kilogramus už 2 mi
lijonus 287 tūkstančius 254 li
tus.

Paskutinėmis dienomis Klai 
pėdos žvejai įsigijo du gerus 
laivus. “Ž. P.”

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dėžų dirbtuvė siūlo malkų po 

$4.50 už vežimą.
Yards 6055

Kooming House, 15 šviesių kamb., 
pigios rendos, 4 metų “llstas”, už ge

riausią pasulymą. 2138 Monroc,
West 09 31.

Groc., dėl., vaisiai, daržovės. Gera 
‘ vieta. Priežastis — ilga. Pigiai cash. 
2422 Fullerton.

Harrison Heart of Orange užkan
džių standas ir valgykla, 7 kamb. 
flatas. Pigiai, išvažiuojam Europon. 
Box J. T. Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė.

Groc., Dellc. gera vieta, pigi ren- 
da, elektros refrlg., daug stako, pi
giai. 5839 Irving Pk.

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

, qus priimu į mainus.
! 2608 WEST 47 STREET

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZAGHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET
Gar,, 90 karų, renda >250, 5 me

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

Pigiai >2,400 eąuity >7,000 5 kamb. 
bung. ir gan-, už >800 cash. Tuoj reik 
parduot. 510 Hawthorne. Tel. Elm- 
hurst 2160 W.

BARGENAI

GERAI VAIKUČIAI SU
ORGANIZUOTI

Liškiava. Gerų žmonių rū
pesniu, pasižymi savo veiklu
mu apylinkėje “Angelo Sar
go” vaikų sųjunga. Narių tu
ri apie 170. Jie sugeba gražiai 
suvaidinti, sportuoti ir padai
nuoti. Tuo jie džiugino visus 
per nesenai įvykusia jų šven
tę. “M. L.”

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Dlstance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Ya^s 3408

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
1 Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legailškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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 SALESArti Marąuette Parko Ir 63 karų 
linijos lotas, 80x26 už >500. Turi b'ut 
parduotas trumpu laiku.

Trijų pagyvenimų medinis namas Ir 
gnradžlus. Kaina >3,500, Įnešti >500.

Bungalow 6 kamb. ir 2 karų gara- 
džius. Galima pirkH su >1,000 cash.

Biznlavas lotas už pusę kainos.
Marąuette Parko apylinkėj.

2 flatų muro namas, 6—6 kamb., 
karštu vandeniu apšildomas prie pat 
Marąuette Rd, Ir Western avė. Par
duosiu už pirmą teisingą paslųlymą. TVAIKUS KONTRAKTORIAIŠie bargenal parsiduoda už morgl-, * ¥ x
Sius.

A. N. MASULTS * CO.,
5041 So. Wcstcm Avė.

;1 4030 Archer Avenne
Lafayette 2082

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

Turim parduot su >2,400 nuosto
liais gerą namą, ant augšto cem. 
pamato, saulės parlorlus, stikliniai 
parčlai. 3023 E. 79 Pi. South Shore. 
1 blokas { maud., parkas, strytk. III. 
Central, busai, kat. mokykla ir b&žn. 
6 kamb., didelio geras atkasi, geras 
plumb, furn. 2 karų gar., geriausiam 

stovy. Kainavo >8,500, dabar už 
>5,500, {mokėt >1,500, sav. Gustave
Chustak, Tel. Regent 1492

{mokėti >1,600. nupiginta >4,900, 
didžiausias bargenas nuo karo lal- 
k,ų, 6 ir 7 kamb. 2 flatų namas, 6820 
Union avė. 1 blokas nuo bulv. Ir 
Haisted St. ąžuolo trimas, kieto me
džio grindys, porceilno maudynės, 
extra 3 kamb. belzm., Stymo Ir k. 
v. apš., naujas 2 karų gar. lotas 
3714x125 Iki Jėloa šalę didelio ge- 
ležlnk. ofiso namo. 1-mas morg. >6.- 
000, ilgas terminas, jokių damokėjl- 
mų. Igforn. išrend. >220 mėn. Kai
navo >12,500, dabar >7,600. McClun, 
217 W. 63 St. Went 1844-1847.

i M. ZIZAS
l Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau {vairiausius namus prieinama 

i kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio, 
i Kainos prlelnamlausios.

2452 WEST 69th STREET

BARGENAS.
Mūrinis namas, ant 4 pagy

venimų, rezidencija užpakaly. 
Visi flatai po 6 kamb. Ran
dasi 5701 ir 5703 So. Throop 
St.

Taipgi parsiduoda naujas 
bungalow, 6 kamb. vėliausios 
mados, 5704 So. Maplewood.

CAROL CLARAS 
KONTRAKTORIUS 

5805 So. Maplewood Avenne 

Tel. Republic 4151

Pbone Vlrglnls 1066

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1346
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JO8EPH 8HAGZDA8, Sav.
Elektros relkmenoa ir flkšėle- 

rlal. {vedame elektrą { na/nus Ir 
fllrbtuvėa
MM 8. Haisted St. 3 Augštls




