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PREZIDENTAS IMA 

RŪPINTIS BEDARBIAISDU AMERIKOS LAKŪNU NUSILEIDO 
TURKIJOJ; SKRIDO 5,000 MYLIŲ 

BE PERTRAUKOS
“Graf Zeppelin” Namie

KINIJOJ DIDELI POTVINIAI; ŽUVę 
DAUG ŽMONIŲ

DU LAKŪNU TURKIJOJ

ISTANBUL, Turkija, lie- 
pos 31. — Du amerikiečiu la
kūnu, Boardman ir Polando, 
apie kuriuodu ilgas laikas ne
buvo girdima apleidus aną die
ną New Yorko pakraščius, 
pagaliau čia nusileido vakar 
popiety.

Jiedu skrido j Turkiją ir 
savo tikslą atsiekė. Be susto
jimo praskrido apie 5,000 my
lių — iš New Yorko j Turki
ją. Skrido arti 50 valandų ir 
tuo būdu atliko pasaulinį re
kordą.

Jiedu pasitiko čia gyveną 
amerikiečiai, Amerikos atsto
vas Turkijai ir tūkstančiai tu
rkų.

AMERIKIEČIU SKRINDA 
I MASKVĄ

BERLYNAS, liepos 31. — 
Amerikiečiu lakūnu, Herndon 
ir Pangbom, kuriedu skrinda 
aplink pasaulį, vakar iš Vali- 
jos atskrido čia ir leidosi Į 
Maskvą.

ZEPELINAS BERLYNE

15,000 KINIEČIŲ NU
SKENDĘ

SHANGHAI, liepos 30. — 
Vandens užlietas kuore visas 
Yangtze upės klonis.

Potvinis sunaikino apie 100,- 
000 gyvenamųjų namų. Žuvo 
apie 15,000 kiniečių.

Anhwei provincijoj gyvena 
apie 20,000,000 žmonių. Trys 
ketvirtdalys šios provincijos 
užlieta.

Potvinis išnaikino visokį de
rlių. Pramatomas badas. Jei 
vyriausybė norės gauti mais
to gyventojams, ji turės į už
sienius išvežti '(eksportuoti) 
sidabrą.

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A COPY 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

Meksikai Atsako Tejedai
CHICAGOJE

PASIRAŠĖ TELEFONŲ 
ORDINANSĄ

Chicago majoras Cerniak va 
kar airašė telefonų ordinansą.

PARĖDĖ PANAIKINTI 
KARNIVALUS

WASHINGTON, liepos 30.
— Praneša, prezidentas Hoo- 
ver ima rūpintis ir bedarbiais 
ir svarsto klausimą, kokiu bft- 
du sumažinti nedarbą ir ap
drausti darbininkus ateinan
čią žiemą.

Pirmiausia prezidentas tu
rėjęs pasitarimų su Darbo de
parlamento sekretoriumi Do- majoras Cermak
ak, paskiau - su Raudonojo M4 uždaryti
Kryžiaus organizacijos pirmi-' sus mieste T(.ikianjius' karni.

ayne' . i valus. Pranešė, darbuosis ai-
. e r. Doak darbų padaugi- dernlonl, taryboje pravesti j- 

mmui randa kol-kaa tik vienų 8tatymų (ordinansų), kuriuo- 
priemonę, būtent, visoj šaly;mi einant turės Mt uždrausti
darbininkams sutrumpinti da- karnivalai. 
rbo dienas ligi penkių savai
tėje ir dienos darbą ligi šešių Anot majoro, karnivalus čia 

rengia ne čikagiečiai. Kokių-
. . . ...... ■ nors labdaringųjų draugijų vaKaip pirmiau, taip ir šian-i , .. ,~___ .j_ ________ ________’rdu jie surengia karnivalus.

Už vardo naudojimą jie už
moka kelis šimtus, gi sau pa
sidaro tūkstančius dolerių.

Parėdė tolesniai neišduoti 
leidimų rengti karnivalus.

valandų.

L1ETUVIŲ KUNIGAI 
RYTUOSE

Kun. P. Karalius, Paterso- 
no, N. J., lietuvių parapijos 
klebonas, išvažiuoja Lietuvon 
rugpiūčio 8 d.

Kun. Stonis, Šv. Kazimiero 
Draugijos atstovas, paskirtas 
klebonu lietuvių parapijai, 
Paterson, N. J.

Kun. Vincas Puidokas, kil
me Meškučių parapijos, atvy
kęs Amerikon apsistojo pas 
kun. K. Vasį, Aušros Vartų 
parapijoj, Worcester, Mass., ir 
eina vikaro pareigas.

Kun. J. Kripas paskirtas 
vikaru šv. Juozapo parapijoj, 
Waterbury, Conn.

Kun. Jonas Kinta paskirtas 
vikaru Šv. Petro ir Povilo 
parap., Elizabeth, N. J.

PAREIŠKIA, KAD VERA CRUZ 
GUBERNATORIUS KALBA NIEKUS

die prezidentas yra priešingas,
' kad bedarbiams pagelbos tei
ktų federalinė vyriausybė. Jis 
sako, bedarbių šelpimas pri
gulįs išimtinai atskiroms val
stybėms ir atskiriems valsčia-
ms.

Savo ražu Amerikos Darbo 
Federacijos viršaičiai tvirtina, 
jog ateinančioji žiema bedar
biams bus tikrai sunkioji. Nu
matoma, kad virš 7 milionai 
bedarbių neturės darbo, duo

PABĖGO IŠ VERSTINOS 
MOKYKLOS, NETEKO 

KOJOS

REIKALAUJA KREDITAMS 
PALIAUBŲ

BERLYNAS, liepos 31. — 
Vokietijos valstybės bankos 
prezidentas Dr. Luther paske
lbė atsiliepimą į didžiuosius į- 
vairių valstybių bankininkus, 
kad jie neištrauktų kreditų Ir 
Vokietijos nors šešiais mėne
siais.

BLOGA SU UŽDARYTO
MIS BANKOMIS

Su uždarytomis Cook aps
krity bankomis blogumas yra 
tame, kad žmonės gaus tik da
lis savo depozitų, gi kitkas 
bus žuvę.

Uždarytos bankos “biznį” 
darė, kada nekilnojamos sava
stys buvo brangios. Šiandie 
žymiai atpigę namai ir žemė 
ir tai nėra kas tai visa pirktų.

Chicagos berniukas E. Hoh- 
rein, 14 m., pabėgo iš refor-

nos ir atatinkamos pastogės. In1^ mokyklos, St. Charles, III. Bankų “receiver’iai” (kurie 
f Gryžtant nakčia į Chicagą ge-

NEMAŽINSIĄ UŽMO- 
kESNIŲ

WASHINGTON, liepos 30.
— Pietų Geležinkelio sistemos 
viršininkai skelbia, kad nema
žinsią darbininkams užmokes- 
nių. Bet ofisų tarnautojams ne 
būsią nukapotos algos.

ležinkelio bėgiais traukinio ra
tai jam sutriuškino vieną ko- 
34-

PAŠOVĖ ŽMONĄ IR SŪNŲ

likviduoja uždarytų bankų tu
rtus) darbuojasi brangiau vi
ską parduoti, kad surinkti 
daugiau pinigų. Šiandie ir ge
riausiais norais to neatliksi.

BERLYNAS, liepos 30. — 
Šiandie ryte iš šiaurinio žem
galio šešių dienų kelionės gry- 
žo dirižablis “Graf Zeppelin/’ 
Gryždamas prasilenkė su Pe
trapiliu. Numatė kilsiantį blo
gą orą.

SUTARĖ GELBĖTI 
VOKIETIJAI

UŽDAROMOS FORDO 
AUTOMOBILIŲ DIRB

TUVES

W. Vondrasek, 958 No. Hoy- 
ze., susibaręs su žmona 

ją pašovė.* Kadangi sūnus sto
vėjo motinos pusėje, pašautas • • •ir jis.

Sūnus yra Notre Dame U- 
niversiteto studentas. Jis pa
vojingam padėjime.

RADO MIRUSIĄ

BEDARBIŲ APDRAU
DIMAS

BERLYNAS, liepos 30. — 
Britanijos ir Amerikos banki
ninkai sutarė gelbėti Vokie
tijai. Vokietijos valstybės ba
nką jie užtikrino, kad neištrau
ksią kreditų iš Vokietijos.

DETROIT, Mich., liepos 30. 
— Neapribuotam laikui užda
romos Fordo automobilių dir
btuvės. 75,000 darbininkų ne
tenka darbo.

PAMESTA MERGAITE

ORLAIVIAIS KOVOJAMI 
ŽIOGAI

LONDONAS, liepos 31. — 
Parlamentas pravedė bedarbių 
apdraudimo įstatymui suma
nymą.

BRIAND ATOSTOGOSE

PARYŽIUS, liepos 31. — 
Francijos užsienių ministeriui 
Briand gydytojai patarė imti 
nors vieną mėnesį atostogų.

PAGROBĖ 40,000 DOLERIŲ

CANTON, O., liepos 31. — 
Star apskrity apiplėšta Brew- 
ster Banking Co. banka. Pa
grobta 40,000 pinigais ir bo-
nais.

MISSOURI VALLEY, Ia., 
liepos 31. — Šiose apylinkėse 
žiogai, kurie naikina visus der
lius ir augalus, kovojami or
laiviais, iš kurių barstomi nuo- 
dai-arsetftkas..

KUNIGAI APLEIDŽIA VE
RA CRUZ VALSTIJĄ

MEXICO MIESTAS, liepos 
30. — Čia atvyko 15 kunigų 
iš Vera Cruz valstijos, kur 
iškelti Bažnyčiai persekioji
mai. Tarp jų yra kun. Rosas, 
k u r s netikėtai išsisuko iš gal
važudžių vienoj Vera Cruz ba

35 AREŠTUOTA

PETERSON, N. J., liepos 
30. Šilko dirbtuvėse streikuo
ja apie 15,000 darbininkų. Va-

Glencoe maudymosi pakraš
ty pamesta penkių metų mer
gaitė, kuri sakosi esanti Patri- 
cia McDermond. Jos motina 
mirus, kaip ji buvus dviejų 
metų. Nurodė žmones, pas ku
riuos visas laikas gyveno. Tie 
žmonės ją atvežė, liępė palau
kti, sakydami gryšią, bet nekar areštuota 35 streikininkai 

už dirbtuvių pikietavimą. yra Glencoe
Vidumiesty sugautas plėši

kas J. Nelson, 20 m., iš Miami, 
Okla.

žnyčioj, kur vienas kunigas 
nužudytas, gi kitas sužeistas.

Kun. Rosas sako, kad šian
die Vera Cruz ir J ai a pa mies
tuose nebelikę nei vieno kuni
go. Iš kitų didesnių tos vals
tijos miestų kunigai arba pa
tys pasišalinę gelbėdami gy
vybę arba ištremti. Kai-kurie 
pasilikę ir slapstosi tikinčiųjų 
tarpe.

policijos globoje.

NE TAIP, KAIP LAUKTA

Kada Cook apskrities iždi
ninkas davė progos neužsimo
kėjusiems savasčių savininka
ms užsimokėti mokesčius, ati
dėdamas ligi rugpiūčio 1 sa
vasčių pardavimą, jis manė, 
kad daugelis savininkų mokė
sią. Bet apsirikta. ^Kelinta die 
na retai kas moka. Daugelio 
sutaupyti pinigai yra uždary
tose bankose.

MEXICO MIESTAS, liepos 
31. — “Neiškeliu skundų, nie
ko nekaltinu, tik griežtai už
ginu, kad Meksikos aukštoji 
katalikų dvasiški ja būtų įvel
ta į atliktą aną dieną pasikė
sinimą prieš Vera Cruz vals
tijos gubernatorių A. Tejeda. 
Už tai dvasiškuos kaltinimas 
yra perdėm paikas ir nevertas 
atsakymo, jei to kaltinimo ne
būtų iškėlęs pats gub. Tejeda 
savo pranešime senatui.”

Taip vakar čia pareiškė a- 
paštalinis delegatas Meksikai, 
Jo Eksc. Arkivyskupas Rulz y 
Flores.

Kaip žinoma, gubern. Teje- 
■ da pasiskundė federaliniam se-

natui, kad prieš jį kesintasi ir 
kad, girdi, tame pasikėsinime 
esą įvelta aukštoji katalikų, 
dvasiškija.

Arkivyskupas pranešė, jog 
artimoj ateity jis kongresui 
pasiusiąs prašymą, kad šis pa
taisytų religinius įstatymus 
taip, idant būtų uždrausta 
prieškatalikiška propaganda vi 
sose Meksikos valstijose.

Apaštalinis delegatas pasiu
ntė memorijalą Meksikos pre
zidentui Rubio. Prašo prezi
dento rinitai atsinešti į liūdną 
katalikų padėtį Vera Cruz val
stijoj. Nes ta valstija grlauja 
Bažnyčios su vyriausybe pa
darytą sutartį.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Policmonas E. Kelly iš Au- 
stin distrikto gryžo namo ir 
rado savo žmoną elektros už
muštą. Jinai gulėjo ant grin
dų virtuvėje, vienoje ranko
je laikė drėgną skudurį ir prie 
jos buvo prisiglaudus ir vir
šaus kabanti elektros virvelė. 
Šalę jos ramiai žaidė 14 mė
nesių jos kūdikis.

PAŠALINTA DU PO- 
LICMONU *

Chicago civilinės tarnybos 
komisija už nusižengimus iš 
tarnybos pašalino du policmo- 
nu daugiau.

APNYKO LA SALLE 
APSKRITI

Prohibicijos agentai La Ša
lie apskrity atliko “reidus” 
66-se vietose. Daug areštuo
ta.

Nežiūrint Chicago majoro 
veikimo už išlaidų mažinimą, 
patirta, jog daug poliemonų 
ir toliaus eina privatines pa
reigas.

ČfflčAČO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie nepastovus 
oras; vidutinė temperatūra.

GERI ŽMONES TAIP i 
NEDARO

Per šv. Petro ir Povilo šve
ntę iš Tauragės pirkliai yra 
pirkę miško. Miško prižiūrė
toju pasamdė Ž. Prižiūrėtojas 
praėjusią žiemą ir dabar sa
mdąs darbininkus už branges
nį atlyginimą, kad eitų šven
tadieniais miško kirsti. Tokių 
lengvabūdžių pasitaiko.

Per šv. Petro ir. Povilo šve
ntę iš to pačio miško buvusio 
Tauragės notaro bernai vežė 
medžiagą. Aplinkinių kaimų 
gyventojai tuo labai pasipik
tinę. “M. L.”

IŠDEGĖ 2 HA LABANORU 
MIŠKO

Liepos 3 d. 11 vai. Okupuo
tos Lietuvos piliečiai prie ad
ministracijos linijos, ties Ute
nos apskričiu, degindami ša
kas, uždegė mišką. Gaisras vė
liau persimetė mūsų pusėn ir 
apdegė 2 ha Labanoru miškų 
urėdijos jauno miško. Tą pa

čią dieną pasienio policijos 
pastangomis gaisras buvo lik
viduotas. “R.”

58 NAUJI TECHNIKAI

ŠUNSKAI BLAIVĖJA

Šiomis dienomis įvyko Auk- 
št. Technikos Mokyklos abitu
rientų išleidžiamasis aktas. A- 
testatus gavo 21 statybininkas, 
17 mechanikų ir 20 elektrote
chnikų.

Pažymėtina, kad šiais me-

Šunskuose (netoli Marijam
polės) pirmiau vyravo girty
bė, o su ja įvykdavo visokių 
nelaimių. Bet šiais metais pra-, tais techniko atestatus gavo 
dėjo smarkiai blaivėti. Nenu- 16 ateitininkų 
ilstamo darbuotojo, kun. Am
braziejaus pastangomis gerai 
veikia blaivybės Draugija, ku
ri birželio 24 dieną suruošė į- 
domų degtinės teismą. Žmo
nių klausyti teismo susirinko 
apie du šimtai. Visiems į salę 
netilpus daugelis negalėjo gi
rdėti. ; “Š.”

U R. n

IŠKILMINGOS IŠLEIS
TUVĖS

Gruzdžiai. Aukštesnioji gy
vulininkystės — technikos mo
kykla šiemet išleido veterina
rijos felčerių II laidą. Iš bai
gusiųjų dauguma abstinentai. 
Pažymėtina, kad šiose išleistu
vėse buvo gražus įspūdis. Taip 
pat išlaikytas saikas su svai
ginamais gėrimais. Garbė už 
tai abstinentams ir mokyklai. 
Šventėje griežė VIII pulko ka
ro orkestras. “M. L.’*

VIENAS APIPLĖŠĖ 
BANKĄ

BUCHANAN, Mich., liepos 
30. — Vienų-vienas plėšikas 
užpuolė vietos banką ir pagro
bė apie 8,500 dol.

LINDBERGH KANADOJ

0TTWA, Ont., liepos 30. -- 
Šiandie čia atskrido pulk. LL 
ndbergh su žmona.

PLATINKITE “DRAUGĄ 

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 f r. 19.27 

Vokietijos 100 mark. 23.70
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Benediktas XV darė didelių pastangų 
sutaikinti valstybes karo metu, o ir po karo 
ragino pasaulį išsižadėti karų ir ieškoti kito
kių priemonių kįlantiems tarptautiniams gin
čams išspręsti. Del to ir šiandien jo paskleis
tos mintys tebėra gyvos ir taikos vykintojai 
jomis naudojasi.

►Šia proga norime priminti, kad Katalikų 
Bažnyčia visada buvo taikos vykintoja pa
saulyje. Nuo pat šv. Petro laikų Bažnyčios 
valdovai taikė kariaujančia.-

DRAUGAS

Įvairūs St . . . 
raipsmai.

AUKŠTŲ UŽMOKESNIŲ 
KLAUSIMAS.

visur vedami visoki “bizniai”. 
►Sunku pasakyti, kuri pusė

laimės. Tik kadyra žinoma,
Kada spaudoje paskleista ži jei didžiulės pramonės pradės

nia, kad prezidentas Hoover i mažinti darbininkams užmo
jau keičiu savo nusistatymų' kesnius, iškils blogesni laikai, 

valstybes. Šv. visoj šaly palaikyti ankstus Kils dideli streikai ir padi- 
l.eonas I (440-471) kreipėsi į Attilų su užmokesnius darbininkams tas i dės bedarbių skaičius.
prašymu nustoti kariauti ir išgedėjo ltalijų -t no jaus griežtai užginta iš 
ir Romos civilizacijų, nuo sugriovimo. Šv. Baltųjų Rūmų. Pažymėta, kad 
Grigalius Didysis (590-604) Romų taikė su' prezidentus kaip seniau, taip 
IAimbardijos karalium. Innocentas Ifl (1198- dabar, yra griežtai priešingas 
1215) tarpininkavo tarp Anglijos karaliaus

Kai-kas protauja, jog šian
die atpigęs ir pragyvenimas. 
Tas atpigimas yra tik teorijo
je. Tai pripažįstama ir pačiam

darbininkų užmokesnių maži- Washingtone. Praktikoje-gi y- 
Jono ir Prancūzijos karalius Pilypo. Innocen-i nimui. |ra mažas skirtumas. Atpigi-
las [V (1243-1254) tarpininkavo tarp Portu- Bet štai iš Wasbingtono mas taip nykus, kad apie tai 
galijos karaliaus ir jo pavaldinių. Grigalius pareina daugiau žinių tuo pa- nėra reikalo nei kalbėti.

DIENOS KLAUSIMAI

TAIKOS KLAUSIMAS.

Po Pasaulinio Karo labai daug prikalbė
ta ir prirašyta apie taika. Galingosios pasau
lio valstybės tuo reikalu laikė keletu svarbių 
konferencijų, padarė taikų liečiančių sutar
čių. Apie taikų ir dabar vis dar tebekalba
ma, nes karo pavojai dar toli gražu nėra 
pašalinti.

Z
Pasaulio taikai vykinti daugiausia yra 

padaręs popiežius Benediktas XV. Jo visas 
gyvenimas, visas jo dar Iki programas buvo 
taikai vykinti pašvęstas. Grąžanti tautoms 
taikų ir ramybę — vyriausias buvo jo obalsis. 
Savo enciklikoje, paskelbtoje 1914 m., lap
kričio 1 dienų, Benediktas XV aiškiai pažy
mėjo; “daryti visas galimas pastangas, kad 
Jėzaus Kristaus meilė vėl viešpatautų žmonių 
tarpe’’. Kitoje vietoje Benediktas — Taikos 
Vykintojas pasakė: “Aš noriai duodu visų 
savo gyvenimų pasaulio taikai.” Jisai ir tai
kų vykdė ir nuo karo nukentėjusių šelpimu 
rūpinosi, nežiūrėdamas tautų, tikybų ir kito
kių skirtumų.

Neveltui popiežiui Benediktui XV mirus, 
visų valstybių vadai su didžiausia pagarba a- 
pie jį atsiliepė. Net socialistas, lx>be, Vokie
tijos Reichstago pirmininkas, tada pasakė: 
“Jis naudojo visų savo paskyrimo moralę jė
gų palengvinimui kenčiančiųjų skausmams, 
pašalinimui neapykantos ir tautų atstatymui 
(Benedict XV., Pontiff of Peace. Dublin Ke- 
view, April — June, 1922. p. 176). Lordas 
Curzon, kalbėdamas Anglijos karaliaus Jur
gio vardu, pareiškė, kad mirusis popiežius 
buvo tikras taikos draugas ir broliškosios 
meilės žmonijoj vykintojas. O turkų tauta, 
afidėkuodama taikos apaštalui, tiek daug 
jai pasitarnavusiam, Konstantinopolyje pas
tatė šaunų paminklų su tokiu parašu: “Žmo
niškumo Geradaris, Taikos Popiežius.”

Vili (1878-1908) atvedė į draugiškų susipra- čiu klausiniu. Pareiškiama, jog 
timų Vokietijų su Ispanija ir taip pat Haiti! užmokesnių klausimus šiandie 
su ►Santo Domingo (Kitchkin. The Pope and yra gyviausias klausimas. Vi- 
War. Ecclesiastical Revie\v. Feb. 1916). sur ir visų svarstomas šis

Ir ateityje Bažnyčia pasiliks taikos pa-, klausimas. Pramoninkai spau- 
' šaulyje vykintoja. Ji daug daugiau padarys,! džia prezidentų, kad jis toles-

Darbininkų gyvenamuose 
centruose krautuvininkai ne
papigina valgomųjų produktų, 
nei mėsos. Tų produktų ir mė
sos galima gauti pigiau taip 
vadinamose departamentinėse

SVEIKINAME!

ŠV, PRANCIŠKUS.
. Rašo Kun. Juozas Jusevičius.

(Tąsa)
“Tiesa, jog reikia atidėti ir gerus da- • 

tykus, jyi ji’* bitus papiktinu.
Tačiau visų naktį gulėdamas skaus

muose, šventasis girdėjo smuikos balsų ir 
nejausdamas skausmų, miegojo ramybėje.

Ankstį iš ryto jis tarė broliui: “Bro
lau, mūsų Viešpats, kuris ramia žmones 
skausmuose, neapleidžia ir manęs be su
raminimo. Aš nemačiau žmogaus su smili 
ka, tačian girdėjau balsų daug Švelnes
nį už smuikos balsų.

XV. šv. Pranciškus pas Gydytojus.
Dabar šv. Pranciškus' iškeliavo Į 

Monte Rainelio ir pradėjo gydytis. Gy
dytojai pripažino, jog reikia išdeginti į- 
kaitintu geležiu spuogų priaugusias blak 
štienas. Av. Pranciškus pasidavė gydy
tojų patarimui ir operacijai, nes perdė- 
tinis liepė taip daryti.

Žiūrėdamas j labai įkaitintų geležį, 
jis taip kalbėjo: “Sesutė ugnelė tu esi

negu dešimts ar daugiau Tautų Sųjungų. ;niai jau viešai nei neskelbtų krautuvėse. Bet važiuok ir 
parsivežk. Tas važinėjimas 
karais atsieina brangiau, negu 
pirktum savo apylinkėse.
Štai taip vadinamose ‘chaiiT 

krautuvėse valgomieji pro
duktai iš pažiūros papiginti. į 
V pač pigiau parduodamas 
maistas skardinėse. Kai-kas 
džiaugias. Žinančiam nėra 
džiaugsmo. Pigiau parduoda-

to savo nusistatymo. Nes ka
da jo bus neklausoma, tada 

___________ bus lyg nepatogu.
Ir daugiau žinių ateina apie šlykštų, lie- ‘ Plynuma, jog 

tuvių vardų teršiantį incidentų laisvamanių Pra,,ionc> jau neišgalinčios 
Susivienijimo centro raštinėje, New Yorke. knistis. Kada paprastiems sė- 
“Smarkioji” Zosė, p-ni Vitaitienė (Krasaus- rani" "'®in»n'os dtvi,lemtos, 
kienė) neveltui smarkiai sumušė, sukandžiojo utįmuitojams algos, esu ne 
.turgcliute, Sns-nlo sekretore, įkando vienam K“1""“ »”•"«« nesumažinus 
aptiekininkui rankų, apdaužė Draugelilrtę. f- užmokesnių.

PASTABĖLĖS.

Gerb. Kun. Ig. Albavičius, Dievo Apveiz- 
dos par. klebonas ir A. I.. R. K. Federacijos 
centro pirmininkas, šiandien mini savo vardi
nes. Jisai dabar lankosi rytinėse valstybėse. 
Rugpiučio 8 d., Scandinavian American lini
jos laivu“ Frederick XIII” vyksta Lietuvon 
ilgesnėms atostogoms susilpnusiai sveikatai 
atitaisyti. Laimingos kelionės’

REMIA KUNIGO RYAN 
SUMANYMĄ.

sivaizduokit tiktai — Jurgeliutė nedavė Sus
ino raštinėje darbo Vitaitienei, paties vyriau-

Tų dalykų žinovai sako, jog . ma, nes skaitlinės mažesnės

Moterų Aniatninkių Unijos 
lygos prezidente Miss Agnės 
Nestor pareiškia, jog atvilks 
dar didesnį skurdų, Jei nerius

šiandie visos pastangos ve-Įty. pigiau mokama už mažės- parūpinta kokių-nors darbų

SI o 4 » T.nes’’ redaktoriaus žmonai! Can you ,,aos dviel" ™ožais: ,,ra’"0'
beat tliat! įlinkai darbuojasi gauti dali

nę .kiekybę maisto. 
Kviečių ūkininkai

; bedarbiams.
netun Miss Nestor vra katalikė ir

giau pelno ir didesnius nuo- kur dėti. Bei miltai ir duo-1 ji žino, kų kalba. Praeitų žie-
šimčius už įlietus kapitalus, gi 
pirkliai ir krautuvininkai gina 
kiek tik gali jau ir taip su-

Juokai — juokais. Bet šis incidentas ti
krai yra negražus. Lietuviams ir anais nie- 

' tais reikėjo rausti iš gėdos, kad policija, it h|ukurf(Į (^nių)
Į kokius gyvulius, mėtė iš SLA. seimo delega-
pus ir spauda apie tai plačiai rašė. Ritate,t- A,|ie k.„|
i čiai skaitytojai galėjo įsivaizduoti, jog lietu- |)(. ,lžnwkrenilJ ,la,.bi„i,ikam.-
via,, tai kažkokie laukimai, necivilizuot, .....prigiei,i(Į žyllliai. ai,

incidentas SLA.

i priemonių gali imtis tik pati 
j šalies vyriausybė. įvairiems 
| darbams jį turi skirti ne mi- 
lionu?, bet nors keletu •bilionų 
dolerių.

Kun. Dr. Rvan, garsus so
ciologas, senai yra iškėlęs su
manymų, kad vyriausybė skil
tų kelis bidonus dolerių įvai
riems viešiesiems darbams Bet 
vyriausybė apie tai nei žo
džio. Girdi, laikai pagerėsiu 
savaimi.

Keistas vv; .ii-voės nusi.da

na nepapiginama. Jei kur duo- mų ji buvo Illinois gubernato- 
11a parduodaam pigiau, gali- liaus Etnmersono komitete 
ma matyti, kad tai mažesni bedarbius šelpti. Tai įvairiose j 
kapaliukai, arba duonos men- unijose veikėja. Ji gerai žino
ka kokybė. darbininkų gyvenimų ir be .tymas. Ji Europos padėtimi

Štai tie ir kiti faktai i‘5-.darbių vargus. rūpinasi ir mano, kad kada
į kiai liudija prieš užmokesnių Miss Nestor sako. kad šiuri- tenai pagerėsiu laikai, tai ir 

die nedarbas yra taip didelis, Amerikai teksiu gerbūvio. Ka- 
, žmones. Bet, nuims įodos, incidentas SLA. snsįaurįn|i darbus dirbtuvėse, i Nežiūrint to, už užmokesnių kad at.-kirio.- valstybės nega- ,o skoloms skelbia •'morato- 
J centro valdyboje, rinktinių laisvamanių tarpe, pastarieji atšauja, kad už-' mažinimų propaganda įsigali Ii ilgiau rūpintis savo bėdai - riumų”, gi milionais bedarbių 
i via dai slykstesnis ii dai labiau žeminantis mo|ęesnįų sumažinimas begalo ir reikia tikėtis dar blogesniu biais. Nedarbas didelis, tad nesirūpina.

lietuvių yArdų. Pamanykit tiktai - už neda- /kaudžiai atsilieps ; pįrkiln<J laikų.

jėgų ir tokiu būdu sumažės Akstinas.vilnų redaktoriaus žmonai darbo organizaci
jos raštinėje mušama jos sekretorė!

jo sumažinimui ir priemones 
turi būt dideks. Tokiu dideli: RADO PAVOGTAc BRAN

GENYBES
metais. Taigi, matote, nors komunistų libera- 

Muins rodos, kad po šio incidento žymiai lų Sus-nie nebėr, bet kova, ir dar kokia slyk-
paaištrės kova tarp Gegužio — Vitaičio gru- šti, vis dėl to tebeina.
pės ir Jurgeliutės šalininkų. Atsinaujins skun ---------------
dai dėl Devenio ir kitų nevykusiai padarytų Pasitvirtino žinios, kad rezignavo šv. 
paskolų. O taip pat, visai galimas daiktas, Baltramiejaus lietuvių par. klebonas, kun. 
kad kils atviresnė kova tarp liberalų ir sočia- Jonas Kloris. toje parapijoje išbuvęs mm 
listų už vadovybę SLA centre. Toji kova pa- 1918 metų pradžios. Kun. Jonas yra piniuiti- 
sireikš renkant centro valdybų ateinančiais nis lietuvis Amerikoje gimęs ir augęs, kuris

kilnesnė ir naudingesnė už kitus sutvėri
mus. Aš tave visados laikau pagarboje. 
Būk dabar man maloni ir nedegink ma
nęs stipriau, negu aš galėčiau ištverti.”

Kai gydytojai degino ligonio blaks
tienas, broliai pabėgo, negalėdami žiū
rėti, kaip gyvas kūnas svyla. Šv. Pran
ciškus su džiaugsmu kentėjo. Operacijai 
pasibaigus, jis gydytojų paklausė: “Ai
dai- deginsite. Aš jokio skausmo neturė
jau”.

O brolius pabarė, sakydamas: “Ma- 
1 žo tikėjimo vaikai, kam jūs pabėgote?”

Stebėtina, kaip ramiai šv. Pranciš
kus kentėjo! Vienas gydytojas manė, kad 
jis negalės išsilaikyti gyvas iš skausmo, 
o šventasis net nepajuto jokių skausmų. 
Jo mintys buvo pakeltos į Dievų ir jis 
džiaugėsi tokiu pat džiaugsmu kaip ant 
Alvemo kalno.

Dabar jis dar daugiau mylėjo Dievų 
ir savo Atpirkėjų. Jis dėkojo Jam, kad 
davė progos dalyvauti savo skausmuose. 
Jis ragino ir kitus daugiau mylėti Die
vų ir geriau jam tarnauti, sakydamas: 
“Mano broliai, pradėkime Viešpačiui Die
vui tarnauti, nes iki šiol mes nieko tame 
nedarėme.”

Jis vėl stengėsi skelbti Dievo žodį. 
Negalėdamas vaikščioti iš vienos vielos 

, į kitų, jis rašė laiškus broliams ir pra
šė jų dirbti šį išganymo darbų. Jis ne tik 
savo broliams rašė laiškus, bet taipgi 
i,r valstybių valdininkams, kardinolams, 
vyskupams ir kunigams tuo pat tikslu
siuntė laiškus.

Tuo tarpu laikas greit bėgo. Gydyto
jai negalėjo šv. Pranciškaus išgydyti. 
Kardinolas Hugolinas dar pataTė šv. Pran 
ciškui keliauti į Sienų, nes tenai buvo 
garsesni gydytojai. Taigi jis ir iškeliavo 
su savo broliais ir su vienu gydytoju, ku
ris ketino įstoti į vienuolijų.

Kelionėje sutiko juos trys moteriškės. 
(»al jos buvo seserys, nes labai panašios 
viena į kitų. Jos tuojaus pasveikino šv. 
1’ranciškų vienu balsu: “Garbė tau bro
lau!” ir nuėjo savo keliu. Šv. Pranciškus 
nusidžiaugė ir jam buvo jų gaila, nes la

bai vargingai atrodė. Jis sulaikė jas ir 
davė joms keletu centų, kuriuos jam 
žmonės suaukojo elgetaujant. Jo jmlydo* 
vai nematė moteriškių. Kalbama, kad jos 

; buvo trys dorybės; neturto, skaistybės ir
■ klusnumo.
; Sienos gyventojai priėmė šv. Pran

įsišventino Chieagos ai ui diecezijoj. Anais me
tais kun. Kloris labai sunkiai sirgo. Toji liga 
gerokai pakirto jo sveikatų. Iš tos priežasties Krosnos važiuojant į Liudvi- 
iš klebono pareigų laikinai pasitraukė, kad naVų, po tiltu š. mėn. 3 dienos 
sustiprinus savo sveikata. Į jo vietų klebonu pavakarėm rasta paslėptos IŠ 
paskirtas kun. Juozas Pužauskas, buvęs Cbi- Krosnos bažnyčios išvogtos 
cago lleights klebonas. Kun. Pužauskas yra brangenybės monstrancija ir 
energingas, darbštus vyras ir didelis lietuvis kitos. Piktadariai dar nesuse- 
patriotas. kta. “Š.”

Plente, du kilometrai nuo

ciškų su didžiausia pagarba. Visi norėjo 
jį matyti ir išgirsti i.š jo lūpų nors keletu 
žodžių. Bet gydytojai negalėjo jo išgy
dyti, nes sveikata diena į dienos silpnė
jo, o mirtis artinosi.

Vienų naktį kraujas jam smarkiai 
pasileido per burnų. Broliai manė, kad 
jau mirs. Verkdami, jie atsiklaiųm prie 
lovos ir prašė palaimos. Jie jam tarė:

i “Tėve, kų mes darysim ebe tavęs? Nepa- 1 
lik mus našlaičiais. Juk tu visados buvai 
mūsų tėvas ir motina, dvasiškai gimdy- , 
damas mus ir augindamas mus Viešpa-

’ ties baimėje.”
Toliau jie prašė, kad šv. Pranciškus 

paliktų jiems savo paskutinį testamentų, 
kad vėliau broliai galėtų jį skaityti.

Taigi šv. Pranciškus pakvietė savo 
; kapelionų kunigų ir prašę jo laikyti šv.

Jlišias^Po šv. Mišių jis liepė jam atneš- 
. ti pergamento, plunksnų ir rašalo rašy- 
, ti: “Rhšyk, kad aš laiminu visus savo 
1 brolius, kurie dabar yra vienuolijoje ar

ba kurie vėliau bus. Kai jau negaliu daug 
kalbėti, trumpai sakant, |mlieku šitų tes
tamentų, kad jūs kits kitų mylėtumėte, ' 

į kaip aš jus mylėjau ir dar myliu, kad jūs 
' mylėtumėte neturto dorybę ir visados ,

būtumėte ištikimi mūsų šv. Bažnyčiai.’’ 
Brolis Elijas sužinojęs, kad šv.

Pranciškus esųs silpnas, pasiskubino jį 
grųžinti į Asižiaus miestų, nes žinojo, 
kad šventasis norėjo mirti ten, kur jis 
rado savo pašaukimų. Jis taipgi žinojo, 
kad Asižiečiai niekados jam neatleistų, 
jei jis mirtų kur kitur. Gal jis taipgi nu
jautė, kad ateityje šventasis darys tenai 
daug stebuklų.

XVI. Paskutinė Kelionė.
Sunku buvo nuvežti šv. Pranciškų iš

sienos į Asižiaus miestų, nes visi norėjo 
j; matyti ir laikyti pas save. Brolis Elijai 
nevežė jo per Perugijų. nes žinojo, kad 
gyventojai neišleis. Jie norės, kad jis pas 
juos miltų, nes tuo būdu jie pirmi turės 
jo šventų palaikų. Taigi jis ir pasirinko 
kitų kelių.

Kelionėje jiems pritrūko kitų kelių. 
Kelionėje jiems pritrūko maisto. Bro

liai tuojaus nuėjo j vienų miestų pirkti, 
bet niekas jiems nepardavė. Taigi sugrįžę 
alkani pas Sv. Pranciškų jam tarė: “Tė
ve, duok mums savo išmaldų, nes kitaip 
turėsime grįžti nainuo nevalgę arba kelio
nėje apalpti be maisto.”

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
------------Rašo prof Kampininkas----------- -—

šiandie vėl eina vožnios nieriai“ paskelbs, kuri liko 
navynos iš storalyvo jūsų , čempionė, 
prof. Kampininko radio kam-1 Publikoj muštynių žiūrėjo ir 
pelio. ‘pats Vitaitis, kuris visą lai

ką angliškai “riutino“: “Ne
muškit mano žmonos!“

Baigiant, būtinai reikia gra 
žiai pašenavoti užtekėjusias

New Yorke tautiško susivie- 
nymo raštinėj įvyko faitas, na 
gaiš ir dantimis pasiskrečini- 
mas, tarp Zosės Mastauskai- 
tės, po vyru Krasauskienės 
(Chicagos “tautiško“ “Biru
tės“ choro buvusios primado
nos) o po divorsu Vitaitienės
ir Jurgeliutės, SLA sekretor- kiij cnatų. 
kos. Muštasi du raundu ir abu 
atiduodama Yitaitienei. Fai
tas prasidėjo 3 vai. po pietų 
ir nusitęsė iki 9 vai. vakaro 
su keliom valandom pertrau
kos pasistiprinimui, ba, žinot, 
moteriškos neturi tiek svlos, 
kiek vyrai faitoriai.

Pirmo raundo “refery“ bu
vo “T.“ spaustuvės darbinin
kai. Kadangi Vitaitienė nesi
laikė taisyklių, tai greit buvo 
suspenduota.

Antras raundas buvo zajed- 
lesnis. Nagams atšipus, Vitai
tienė dantimis norėjo Jurge
liutės kaklą nukąsti, ale, vie
toj Jurgeliutės kaklo, dantys 
atsidūrė ant “refery“ Var
nės rankos taip, kad tas turė
jo bėgti drugštorin pirmos pa- 
gelbos.

Antram raundui pasibaigus, 
padaryta “dro“ iki “komisio-

MUSŲ KALBA.
Jei lietuvis kuom gali di

džiuotis, kaipo atskiros tau
tos vienetą, tai sava sena ir 

‘ lobinga kalba, o ne kuom dau
giau: nė pažanga, nė darba, 
nes nepriklausoma Lietuva, 
nepraneša kitų tautų, todėl 
ypatingą žymę sudaro lietuvio 
kalba.

“Drauge“ tilpo Sąmatos 
rašinys “Ponas ar Rikis“, 
kame ginama mūsų sena kal
ba. Su S. mintim sutinku, mat, 
nedaugelis bėra ką tą kliaudį 
lietuvių raštijoj patemija.

Deja, kad pats S. kaipo lie
tuvių kalbos gynėjas ilgokam 
savo rastiny, vos vieną žodį 
“ponas“ lietuviuose, teįmato 
kenksmingu.

Tikrumoj, nereik būt nė 
mokytam, nė per daug aky
lam, kad nematyt kas iš senos 

-gražios lietuvių kalbos daro
ma, joje ne vien lenkų rusų 
ir vokiu žodžių dikčiai iš se 
no įmiešta tebėr, bet

Lietuvai tapus nepriklauso
ma, lietuviškon kalbon, 
anglų ir prancūzų žo
džių pradėta maišyti.

Po karo, sakoma, viena ket- 
virtdalis lietuvių raštijoj žo
džių tarptautiški naudojami. 
Savi gražūs, ryškūs žodžiai 
vos žodynuos beužtinkami; 
kalba šuoliu tarptautinama; 
pamėgta svetimi, o savi žo
džiai neigiami. Neliuosas nuo 
los ydos nė pats Samata. Jo 
menamam rašiny įterpta žo
dis “dominavo“ (užuot vieš
patavo), toki ir panašus žo
džiai mažiau pateisinami ne
gu ponas, kuriam pagelbinio 
neva nesurasta.

S I

naujas “sporto žvaigždes“, 
kad jos šiam nudnam čese įne
šė kiek mūši) gyveniman į- 
vairumo ir linksmesnio ūpo. 
Linkiu jom sveikatos ir viso-

Lietuvos tautiškus ponus 
dabar apiponavojo didelis no
ras katalikiškųjų draugijų su
sirinkimus lankyti. Neatlan
kę Pavasarininkų ar kokios 
brolijos susirinkimo jie neturi 
spakajaus, taip sakant kipšas 
jiems neduoda ramybės.

Štai, iš Kamajų ateina to
kios navynos, kad uoliai bu
vo ieškota vieno tretininkų 
susirinkimo, kol, pagalios, jis 
rastas zokristijoj. Tuo metu 
susirinkime kaip tik buvo kal
bama apie tai, kaip reikia są
žinės sąskaita daryti. Tautiš
ki ponai labai buvo patenkin
ti, nes su tais dalykais senai 
nebuvo reikalų turėję.

Taigi, tegul būna geras pri- 
klodas visiems tautiškiems 
vadams: paėmęs kokį guver- 
mano einą, pirmiausiai turi 
lankyti brolijų susirinkimus.

Su “ponu“ Lietuvon daug 
kiti} žodžių per lenkus lletu- 
vuosna atnešta net altoris, pi- 
lioris, stalas, nedėlia, loska, 
ir k.

Nūnai, nors Lietuvos val
džia vadina save tautinin-

(Pabaiga)

— Išties, tėvukai, aš labai negerai esu 
pasielgęs, kad pasakiau netiesą tiems žmo
nėms. Aš gerai atsiminiau viską, ką tu 
buvai mums pasakojęs apie teisingumą, 
kad niekuomet nereikia meluoti. Aš tai 
visa gerai atsiminiau ir būčiau niekuo
met to nepadaręs, jei ne tie baisūs žmo
nės. O... koki jie baisūs... Aš tuoj supra
tau, ko jie atėjo. Supratau, kad tave nori 
nužudyti... Kad jūs nesulauktumėte, pa
maniau sau, to tai nepadarysite. Ir taip 
pasidarė man tavęs, tėvukai, gaila, kad 
aš nė nežinau, kaip ėmiau meluoti, norė
damas apginti tave...

Tada senis Kordijas tarė vaikeliui:
— Pamelavai, sakaisi, iš meilės prie 

manęs ir baimės, kad tie nevidonai nenu
žudytų manęs. Meilė yra labai geras daik
tas. Reikia mums visiems mylėtis, o ypač 
mylėti savo vyresniuosius. Dievas ir pats 
žmogaus protas liepia mums mylėti ir rei
kale gelbėti savo artimą, bet gelbėti rei
kia teisingu būdu.

Vaikeli, daugiau niekuomet nekalbėk 
netiesos. Nei iš meilės, nei iš baimės, nei 
kitiems pagalbą teikdamas. Teisingumas 
suartina mus su Dievu, o netiesa mus at
skiria nuo Dievo, o priartina prie mela
gystės išradėjo — prie piktosios dvasios. 
Ji savo melagystėmis pražudė mūs pir
muosius tėvus, prigundžius juos neklau
syti Dievo įsakymų. Ji melagystėmis vi
sokiomis nori ir mums pakenkti, O sau
gokis melagystės, kaip didžiausio žmoni
jos priešo! Vely nukentėti kokis nesma
gumas ar nelaimė kad ir didžiausi jie bū
tų, o nemeluoti...

Vaikeliui šitie senelio Kordijaus žo

džiai taip sujaudino širdį, kad ilgai pa- 
sikriupčiodamas verkė, negalėdamas nu
malšinti ašarų. Nurimęs prisiketino tvir
čiausiai per visą savo gyvenimą daugiau 
niekuomet tyčiomis savomis lūpomis ne
tiesos nė vieno žodelio neištarti.

Kordijas tuo tarpu užvožė Šventąjį 
Raštą ir, pakilęs nuo stalo, apsitaisė iš
eiginiais rūbais ir išėjo į rinką, kur dau
gybė žmonių buvo susirinkę. Tenai viešai 
ir garsiai pradėjo garbinti Kristų, saky
damas :

— “Kristus, Dievo Sūnus, yra tikroji 
Tiesa ir Gyvenimas. Jis yra kėlęsis iš nu
mirusių ir gyvena tuose, kurie Jį myli 
ir garbina.“ —

Pagonys bematant jį apspito iš visų 
pusių ir suėmę nuvedė į teismą, kur buvo 
nuteistas nužudyti. Senelis nė kiek nenu
sigando mirti už Tą, kuris pirmas už mus 
mirė prie kryžiaus prikaltas. Atsisveikin
damas su šiuo pasauliu, panašiai kaip Iš
ganytojas meldėsi už savo žudytojus, sa
kydamas :

— Viešpatie, atleisk jiems, nes jie ne
žino, ką daro!

Tuomet ramiai prisiartino prie budelio 
ir melsdamasis pats už save ir visus, su 
kuriais reikia jam skirtis, o ypač už ma
žąjį savo sūnaitį, kad Viešpats pasiga
mintų iš jo sau tikrąjį garbintoją ir am
žinosios Tiesos gynėją, palenkė savo žilą,l 
teisybę mylinčią galvą po budelio kirviu...

Už valandėlės senelio jau nebebuvo 
šiame melagystės pasaulyje. Jis jau triutn- 

• fališkai įžengė j teisingųjų buveines, kur 
kartu su amžinąja Tiesa — Kristumi at-| 
sisėdo į garbės suolą, Kristaus prirengtą , 
tiems, kurie Jį myli.

Kentėtojo kūną krikščionys su didžiau
sia pagarba palaidojo katakumbose (po-' 
žemiuose) ir padėjo ant jo šitokį parašą: 
“Cm ilsis Vyras, kuris niekuomet nėra iš
taręs jokio blogo ar neteisaus žodžio. Jo 
vantas KORDIJAS. K. A. P. M. T. C.

Oerb. kun. Juozapas Cužaus 
kas, naujai Jo Eminencijos 
Kardinolo paskirtas klebonas 
šv. Baltramiejaus lietuvių pa
rapijai, Waukegan, III. Ligi 
šiol kun. Juozapas buvo kle
bonu Cbicago Heights liet. 
par. Rezignavusis Waukegano 
klebonas kun. Jonas Kloris 
ima atostogas savo sveikatos 
pataisymui. Naująjam klebo
nui linkime sveikatos sėkmin
gai darbuotis naujoje vietoje 
Dievo garbei ir žmonių gero
vei! ,

kais, deja, lietuvybei daro di
džiausią blėdį, kurią atitaisyt 
ims daug laiko, o ir tai vargu 
bau pasiseks.

Lietuvos brangiausia lieka
na ir kilniausia žymė kalba 
tarptautinama; žaislai — tuš
čiagalvių daugiausia ameri
koniški, iš Amerikos grįižių- 
siu įvesta. Mat, kas lietuviška 
prasta. Na, o tautininkai vislią 
priima už dabą.

Nepersenai buvę prigiję lie
tuviuose savi žodžiai: dirbtu
vė, knygvedys, svetainė, ar
klas, verslas, audinyčia, ir kt'., 
o tautininkai vadina: fabriką, 
buchalteris, halė, plūgas, biz
nis, tekstile ir k. tai tik kele
tas žodžių, kurie jau bus lie
tuviuose prigiję; dabar Lietu
voj rašoma kaštai, gazėta, už

D R A U O A S
uot, lėšos, laikraštis. Išrodo, 
kad tautininkai pasiryžę lietu 
vvbę sutarptautint ant žūt 
būt; gryna lietuviška kalba
jiems atrodo prašeiokiška, ot 

’ketvirtdalį “aukštų“ žodžiu'"Ventė 12 ,netl> e>'vavimo sū
rmaišius- tuoj kilčiau skani-|kaktuves ir «,obėj° *v- Aloizo 
j)a (šventę, šventė nebuvo tokia,

Tokia tarptautizmo prišvin- koki* ruošė organizatoriai. Ji 
kusi nūnai Lietuvos tautiniu- buvo labai aPkirPta- Erdvi (ninkaująs dėkojo už jam su-

sale su galerijomis buvo pilna teiktą. Sveikintojai džiau-P . ’ko dvasia.
Kad “ponas“ lietuvių ne 

daugiau dera kaip žąsiukui 

kepurė — žinau, taip pat, ži

noma kad tą prasme deramą 

pagarbos žodį galinta buvo 

lietuviu kalboj surast, bet kad 

nūnai lietuviai tautininkai

toj srity tinginiai.; jie viską 
pasiima kas svetima.

lai yra lietuvio yda
Daugelis nūnai su Lietuvos 

tautininkais nesutinka, bet 

bailios, tos brangiausios lietu

vio liekanos neigimų darky

mų, niekas žodžio nesako, lyg 

nežino.

Nepersenai Amerikos lietu
vių laikraščiai laikėsi gry
nesnės lietuviškos kalbos, o 
kaip kurie ją uoliai gynė 
(‘Vienybė’ Sirvydam rėdant) 
dabar, visi aklai seka Lietu
vos tarptautinius prankoma- 
nus: kaip anie rašo, taip gerai.

Jei Lietuvos tautininkams 
lietuvybė būti} prie širdies (o 
turėtų būt!), tai jie ne vien 
kalbą mylėtų, jos nedarkytų, 
lietuviškus žaislus auklėtų, 
plėstų, o ir vietoves, kokių 
šimtai Lietuvoj yra rusų pa
liokų ir kryžokų saviškai už- 
vardyti, atlietuvintų. Tokių 
svetimų vietovių yra pačiam 
Kaune, po pat “tautos vado“ 
nose, “Viliampolė, Slabada, 
Freda, Mariampolė, ir kt. ko 
jis “nemato“!

Dar biauriau, negu “po
nas'’ girdėt Lietuvos kareivių 
pulkus “gusarais“ vadina
ma...

KELIOS DIENOS žEMAlK
m.1

Pavasarininkų šventė
Tą dieną pavasarininkai

jaunimo. Po maldos kuopos 
pirmininkas p. Norušaitis ati
daro susirinkimą trumpa kal
ba ir kviečia prezidiumą. Gar
bės prezidiuman išrenkami 
klebonas Būdvitis, kapelionas 
ir garbės pirmininkas kunig. 
Stasiulis ir kunig. Rudzins- 
kas.

Lietuviai besidžiaugdami 
nepriklausomybe ir tautinin
kais, it maži vaikai blizgu
čiais, neužmato gręsiančio lie
tuvybei pavojaus

sudarkymo savos gražios kal
bos!

Tame kalta lietuvių šviesuo
menė, o tautininkams, Lietu
vą nugramzdžiusios ponijos 
blizgučius bevaikant, lietuvy
bė merdi; kalba ir žaislai šuo
liu tarptautinama.

Arimantas.

Pirmininkauti išrenkamas 

Centro valdybos vicepirminin

kas p. K. Berulis. Leidime bu

vo leista sveikinti tik Mažei

kių klebonui Būdvyčiui, p. 

Paulauskui ir Teniui. Pirmi-

gėsi Viekšnių pavasari
ninkų darbais ir linkėjo nenu
ilstamai tęsti kilnų darbą. Pir 
mininkaująs reziumavo svei
kintojų mintis ir t padarė vie
ną kitą išvadą, dėkodamas 
sveikintojams už gražius lin
kėjimus. Buvo septynetas svei 
kininių raštų, nors sveikinto
jai čia pat dalyvavo susirinki
me. Be abejo, tokios aplinky
bės tik spaudė visų širdis.

Po sveikinimų pabaiga, nes 
ieldime tiek leista. Vėl gražiu 
balsu ir dar gražesniais žo
džiais prabilo klebonas Būd
vitis. Tuo baigtas susirinki
mas, ir visi orkestro lydimi 
per miestą nužygiavo už Ven
tos į

“Paparčio žiedas“ miste- 
jos vaidinimą

Labai graži vieta. Orkes
tras tiek išmiklintas, kad ji

3
sai drąsiai gali kitur pasiro
dyti. Pirmiausia buvo padu 
monstruota mergaičių plasti
ka,kuri publikai nepaprastai 
patiko. Jos vedėjos tikrai nu 
sipelnė visų pagarbos. Visi gė 
rėte gėrėjosi plastikos nume 
riais.

Misterijos vaidinimas tai])

kaimo jaunimas, o visi jautė 
vaidinimą ir juo gyveno. Vai
dinime dalyvavo per 50 artis
tų, gerai nusigrimavę ir kos
tiumuoti. Tai rodo, kad rengė 
jai sąžiningai ruošėsi vaidini
mui. Režisavo kun. Stasiulis. 
Buvo vaidinime ir raitų. Tai
gi šventės finalas buvo geras. 
Atsilankė daug publikos, ku
ri karštais plojimais dėkojo 
vaidintojams.

Kokiomis ligomis daugiau
sia miršta žemaičiai

Besikalbant Viekšniuose su 
įvairiais kunigais ir klebonais, 
iškilo klausimas kuriomis li
gomis daugiausia miršta žmo
nės. Vienas klebonas tuoj at
sakė, esą jo parapijoj pusė 
miršta nuo džiovos. Kiti taip 
pat pritarė, kad pas juos ši 
liga tiek pat nuvaro į kapus.

.(Tąsa ant 4 pusi.)

j



DRAUGAS Penktadienis, Liepos 31, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE Triukšmą išgirdus, pribuvus daiktų “žuvauti” varyti. Ve-

TRUKŠMAS S. L. A. 
CENTRE

(policija. Tada Vitaičiai užsi
darė j "Tėvynės” redakcijos

Bus piknikas. iš Chieagos ir Spring Valley, daugiau vyrų prie Komunijoj.
bau jotus padėjo A. Misunai- Rėmėjų draugija nusitarė 111. Buvo taip pat pusėtinas 

K. Noreikaitė, E. Mišių įtaisyti parapijai labai gražų’būrys iš VViscon.
čių p-lę Jurgeliutę. Čia pat kambarį ir policijos neįsileido,! naitė ir kaip kas dar daugiau, ir naudingą dalykų. Sudaryti __________
Jtuvo ir is Įjos Angeles, tūli- aiškindami, kad jie savo ras-s ^era- pasidarbavo Rėmėjų l^°ins i*ngia piknikų para- Kitas sekmadienis yra pir-
lomia atvykusi viešnia j>oma tinėj ir policija neturint leidi-į pi jos darže rugp. (August.) masis mėnesio sektu. Daugino

Sugurino.
lieirns 26 d. Pet

Ramanauskienė, kuriai ir te 
ko smūgis kitas, ir senutė apAmerikos lietuvių gyvenimų 

kartas nuo karto ardo ir ga
dina vienas tai kitas
nemalonus dalykas. Ypatin-

. -.„'kad ji visus spardė, daužė irgat nemalonus skelbti pereito d ’
penktadienio atsitikimas S. L. į 
A. Centre, 307 VV. 30 Street, ’
New York City. į

Apie 3 vai. p. p. į S. L. A. ;^° ra*‘;iuką, 

sekretorės p-lės P. Jurgeliu-

kruvinta. Žinoma, visi suki-
labai lJ(,n^4 Vitaitienę nuo Jur- 

geliutės atitraukė, nežiūrint,

! rėkė.

dūlės raštinę, nesibeldus į 
ris, įsiveržia "Tėvynės” re
daktoriaus p. S. E. Vitaičio 
žmona, Zosė Vitaitienė su sa
vo vyresniuoju posūniu ir 
angliškai paklausia: "Stebėti
na, ar ne?”, reiškia, kad atsi
lankė.

Žinant faktų, kad ponai Vi- 
taič.iai jau senai nekenčia p-lės
Jurgeliutės ir mažesnių skan
daliukų vis vos neįvykdavo 
anksčiau, nestebėtina, kad šį 
kartų p-lė Jurgeliutė greit 
traukėsi artyn spaustuvės, dėl 
atsargos, jei kartais butų jai 
pavojaus. Tačiau ponia Vitai
tienė pareikalavus: "Žinai, aš 
esu ponia Vitaitienė, Vitaitie
nė, supranti, Vitaitienė, S. L. 
A. narė, ir man turi duoti dal
bų, nes badu mano vaikas ne
mirs”, p-lė Jurgeliutė pareiš
kusi, jog S. L. A. dabar va- 
kancijų centre darbui nėra, ir 
ji jo negalinti duoti, tada po
nia Vitaitienė p-lę Jurgeliutę 
puolė ušti ir draskyti. Išgir
dę trukŠmų, spaustuvės darbi
ninkai ponai Basčius ir Vaši 
liauskas tuoj atbėgo žiūrėti, ir 
pamatė p. Vitai tienę draskau-

KĖLUS DIENIS ŽEMAI
ČIUOSE.

Se km. sv.

Gerai pasidarbavo 
draugijos narės prie 
ir kitų dalykėlių.

Prie pikniko jos rengiasi 
jau nuo seniau, tai reikia ti
kėtis, kad jis joms pasiseks.

Iškeliavo.
Sektu. 26 d. liepos pusėti

nas būrys rockfordiečių nu
keliavo į Ručine, Wisc. ap- 

1 i kilikų paiengė SI. Kelio- iankyti giminių ir pažįstamų 
tis ir Rimkus. Sutikti svečius įr pQluatytų wisconsino “Lie 
dirbo Pr. Krikščiūnas, D. Va- „|vil| Diena„.
rašius ir t. t.

,• m • ... ------ ---------------- r--- gerintų''
ino jų areštuoti, latp ir liko. , ;<ii -u,, 9 dienų. terų, merginų ir mergaičių eis

Šiai bylai liudininkų yra vi
si S. L. A. Centro tarnauto-į Daug tVįrbo L. Trepkus, A. 
jai, taip pat visa eilė pašalie-1 Rupšis, K. Ivanauskas, M. Gė
čių. itautienė, J. Grigas, K. Užu-

Šeštadienį p-lė Jurgeliutė į balienė. St. Keliotis, Keliotie- 
raštinę negalėjo ateiti: sirgo. n<J ir nekuriu kiti, kurių visų

Prieš iš Jurgeliutės raštinės Sekmadienį ir į raštinę atėjo Ir nežinau.
išeidama ponia Vituitienė pali tik būtinai reikiamų o.t'iktų

prie šv. Komunijos.
Antrų mėn. sekmadienį, ku-'

l is yra vyrų Komunijos sek-,
madienis, eina vis daugiau iri

kuriam nurodo, darbų spiriama, ir dirbo, 
kad juodvi dar susitiksiančios, i Laikraštį į spauda leidžiant, 

patyrėme, jog S. L. A. Centro 
Viceprezidentas Antanas Ali

Apmušė kelis.
Apie 9 vai. vakare p-lei Jur-

geliutei ruošiant ekzaminie 
riams raportų raštinėj antram

kalauskas pirmadienio rytų 9 i ' ' as hatgesi giažiai.

vai. p. Vitaitį suspendavo ii
aukšte, kuri buvo užrakinta, P,as** Tėvynėje h S. L. A. 
bet jos raktus turėjo p. Vitai Centre nesikuikyti iki byla
tis, kaip “Tėvynės” redakto- Dus* is-tiita ii baigta, 
rius, — staiga prieš p-lę Jur-' Vėliau atvy ko S. L. A. Cen- 
geliutę pasirodė p. S. E. Vi- ^1O tezidentas p. Stasys Ge- 

taitis. Jis buvęs labai nesą- £UZ1S-
vas ir permušta lupa. Tuoj pa- Eonas Vitaitis paieiskė, jog 
klausęs Jurgeliutės, ar jis bu- Tėvynės neisiųs, ir
vęs dienos metu S. L. A. Cen- Pildomosios Tarybos nei jos 
tre, nes Vitaitienė jį įtarianti narKl nekiausysiųs. Kokių žy 
su p-le Jurgeliutė buvus čia. hnamasi toliau, iuo
Jurgeliutė atsako, kad nebu- iarPu nežinome.
vęs, nes apie metai laiko juo-! Jurfe'e'>utė ponių Vitai-
du net nesikalbu. Tada Vitai- tienę ruošiasi areštuoti.

Rap. 
“V-be.”

tienė puolusi Jurgeiiutę ir an ■ 
gliškai surikusi: “Visi lauk,■ 
aš čia apsi'dirb.siu!”, ir prade-i 
jusi p-lę Jurgeliutę draskyti,! 
mušti, pagaliau kušti. Tuo tar- Į
pu pasirodo vaistininkas Var-,

R0CKF08D, ILL
Piknikas.

Sekim, liepos 26 d., King’s 
r,, p-lei Jurgeliutei įkęsti į įvyko -v petr0 Po.
nes, kuris matydamas, kad no-'

kaklų, pats mėgino Vitaitienę
sulaikyti, bet ji jam perkando

vilo par. piknikas. Jis gana

danl ų
gerai pasisekė. Oras buvo la-

rankų, kurios penkių uan... , . » ,• r.* - - - ųai gražus istisų dienų. Sve-
žymės staiga pasriuvo krauju, .. . ... v ,b 1 . ’ cių privažiavo pusėtinai, bet
ir nubėgęs į vaistinę pirmosios . . , , .‘ r ne taip daug kaip
pagalbos, vėliau nusiskubino 1 
ligoninę, kur jam įkąstųjų ran 
kos dalį išpiovė.

geraisiais

“Biznis” ėjo taip pat vidu
tiniai, nes beveik visiems truk 

P-lei Jurgeliutei šaukiantis sta “skambučių.”

Atsilankė.
Rockfordan atsilankė svečių

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrų spveiulistų, ne pas kokį nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno iSegzaminavimo, Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kitd jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks- 
'mingumų.

Mano Kailio — seopo — Kaggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterioiogiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juąų tik- 

' ras negeroves, Lr jeigu aš paimsiu 
i jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
Į v ūmas sugryš ' jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, .reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

I

For COLDS, COUGffS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achee&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

MOKSLAS IB TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas ‘Z

400 puslapių kaina ........................................................... $2.00 pasidavė net gabiam šeimynos gy-

(Tųsa nuo 3 pusi}
Kurgi nemirs, sako jie, kad 

niekas nesirūpina sergančiais. 
Vienam gale pradžios maky- 
kla, o kitam gale gyvena džio 
vininkas. Nelaimingasis mirš
ta, o to namo niekas nedezin- 
fikuoja, niekas mokinių svei
kata nepasirūpina. Ši liga ti
krai daug žmonių nuvaro į ka 
pus, bet sanitarinė priežiūra 
labai apleista.

Aukšti muitai bažnyti
niams dalykams

Vietos kleboas pasakojo, 
kad jo bažnyčioje yra 6 meta
liniai dideli liktoriai. Norėda
mas turėti iš viso jų dešimt, 
išrašė dar keturis, kurie kas 
tuo.ja 900 litų. Kada jie buvo 
atgabenti prie sienos, mūsų 
muitininkai uždėjo jiems mui
to 800 litų. Tada klebonas 
kreipusi į atitinkamas įstai
gas įrodinėdamas, kad tiek 
muito per brangu, bet gavo 
atsakymų, esą jie sveria tiek 
ir tiek kilogramų, o tokio me
talo dirbiniams imama tiek ir 
tiek muito kilogramui.

Klebonas sako. — gerai im
kite. tiek už kilogramų meta-j 

lo, bet šių liktorių tik kraštai j 
metaliniai, o viduryje žvyrius! 
su smala ar cementas, kad jie j 
nevirstų. Tie atsako, kas i 
mums darbo, tiek sveria, tai* 
tiek muito turim paimti. Vis 
dėlto klebonas sako, kad jei j 
muito nenuleis, tų liktorių ne
imsiąs.

“B”*

pagalbos, pribėgo ir daugiau Buvo svečių piknike
žmonių. Vitaitienei teko apsi- Nortli-Fond-du-Lac, Wisc., iš 
risti ir su sargu. Nuo Vitaitie- 'Beloit, Wis., iš Chieagos ir 
nės dar kliuvo ir mėginusiai kitur. Svečiui pusėtinai parė 
Jurgeliutę apginti p-lei Prau-unė rockfordiečius. 
geliutei, kurią Vitaitienė ap-j Gražiai pasidarbavo E. Bud- 
kulė. (P-lė Draugeliutė eina kūtė ir A. Širvinskaitė, pa- 
p-lės Jurgeliutės padėjėjos par ‘ rinkdamos gana daug įvairių 
ei gas). ■' ' ...

Nemalonios išdavos.
Ponas Vitaitis visų laikų 

stovėjęs ir žiūrėjęs muštynių,
niekam nepadėdamas, tik vis 
angliškai rėkdamas: “Nemuš
kit mano žmonos!”

Jurgeliutei iš raštinės pas
prukus laiptais bėgti žemyn, 
Vitaitienė užsidarius jos kam
bary ir kai Jurgeliutė sugrį
žus, neradusi savo pundo rak
tų, kuriuos* ir namų rakta: 
buvo, ir pomirtinių kelių do
kumentų.

dytojui,
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. , mane. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. ’ 
JAUNUOLIO LAIV1MASIS, 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.

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

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

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

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

kaina ............................................................................................ 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Martigirdas 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 
18 TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būeys 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........................................................... '.....................20c..
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.......................40c.
5,00*1 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.

_____~,~~99

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

..- "cs":.

BILLT'S VNCLE

neatidėliokit neatėję

DR. J. E. ZAREMBA

pa-

SP ECI ALI STA S 
Inėjlmaa Rūmas 101G

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooan 1502 Tel. Central 297 8

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Vakarais:

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden i

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 21 r

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak
Telephone Roosevelt 8090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 96-6'

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nu-o 9:30 iki 6 vai. vale.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ 

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

(Išsklrl&nt Seredae)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South LjR Šalie Street
toom 1701 Tel Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak
3241 S. Halsted St. Tel, Vlctory or>«

Valandos — 7 Iki 9 vakar»
Utarn.. Ketv. lr Subatos vakare

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK 81 ADE)

ŪCIOUS
ęjvod

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

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

- .. .- ..... . . I ... . . - .
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Penktadienis, Liepos 31, 1931 DRAUGAS

ro ir Povilo lietuvių “Base- 
ball tymas” supliekė Šv. An
tano, italų tymų. Lietuvių 
“tymas” siekia vis aukštyn.

Rap.

CICERO,OI
Radio Stotis AJJ.

Padėka.
Nors senai esu ligonis, ir la

bai liūdna, kad neturiu jėgų

prie Labd. 3 kuopos. Kuopa 
daugiau galėtų sušelpt. Kp. 
komitetas darbuojas, kiek ga-'

pavaikščioti, nei užsidirbti, o Ii. Dažnai ir mane, ligonį ap-

DAKTARAI:

darže, šauniai pavyko. Visi 
darbininkai gražiai darbavosi. 

Ponas- 01. ftedis, kuris turi 
Žinios. rakandų išdirbystę ant Town

X Tretininkai susirinks j|Of l>ake (4617 So. Hermitage 
konferencijų tuoj po sumos, Avė.) gražų biznį darė su sa- 
sekmadienyje. vo nauju išradimu, lštikrųjų

X Šv. Benedikto dr-jos pus- tai puikus “Stalas”, su daugel 
metinis susirinkimas rugp. darželių, į kuriuos galima bo- 
2 d. sekmadienyje tuoj po su- lykės įvaryti ir visuomet lai
mus. 'mę turėti.

X Šv. Petro par. buvusia; Mūsų klebonas ir visi para- 
mitingas nutarė extra sudėti pijonai labai dėkingi p. Še- 
liūtinosioms parapijos išlai-.džiui.
ibius padengti nuo šeimynos; Moterų Sų-gos 2 kuopos na 
po $10.00. Kai kurie savo pa-j rėš virtuvėj šaunius

KENOSHA, WIS.

X Liepos 26 d. Šv. Antano -r page|j)a ligoniui sunku gau-' lanko ir suramina: Žilvitis, Jn- 
parapijos piknikas, Bergmaną;^ jej lna|Pt0 įr gydymosi, ‘nušauskas, Vilkas, Matukaitis

Širdingai ačiū gailestingiems T auroza. Aukojo Liaugodie- 
žmonėms, kurie gelbsti man *r Daukšienė po 50c., Nikro-

Tel. Central 7079 
Rez., l.ongbeueh 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
ragai sutarti

įvvkdė. Vertėtų, greitu i piknikieriams 
ir likusiems savo dali-i svečiai buvo patenkinti.

žadus 
laik u
mi prisidėti.

X Parapijos didysis pikni
kas ir naujo automobilio ati-'si, visus atvedindami. 
davimas įvyks rugsėjo 6 d.j Labdarių 3 kuopa 

Laiko pasiliko nedaug. Kurie‘puikiai įtaisytų

aukomis, o žodeliais teikia ra-!S*en‘i $L(X), o lanroza žadėjo 
mvbės. i išparduot likusias knygutes.

Iš Chicagos (710 W. 33 str.) Visiems geradėjams ir auko-
aplankė mane Šiaurius M. Sin- tojams tariu širdingai ačiū,
kevičia, aukojo $1.00 ir pa- melsdamas Viešpaties Dievo
samdęs taksi nusivežė pas pa- sveikatos ir laimės.
žistamus J. Urbonų, kuris ina- „1 . nuoširdžiai visų prašau ne-1
loniai priėmė pavaisino ir ... . . , . ,F „ apleist manęs ligonio ir kiek
savo gražiu armobiliu nuvežė . . . _ ~ ., ... .6 . . . . kurio malone pugelheti auke
šv. Kryžiaus ligoninėn, kūno,] ,. . . , . . ,J . lenus maistui ir gydymusi.
pereitų vasarų gydžiausi. ■ . ‘ . .1**°-' Su dėkingumu lauksiu pagel

Malonu buvo pamatyti savo
pietus * Patelius gerb. kun. J. Juse-. (gyvenamoji vieta. .J. Lapins 

Visi virių, sesutes ir daktarus ku- 1337 So 4y o ,aj.
rie teikė patarimų sveikatai • kamg 130, So 50 Cįcero 
atgauti. Bet neturtas tai truk-. jjjŠv. Antano draugijos nariai 

irgi šauniai prie baro darbavo , dėlto skausmai reik ken
tėti.

Širdingai ačiū gerb. kun. J

pasiėmė parduoti bilietus, ma- Parlor”, kur gerokai padary
ta pelno.

Visų šventų draugija po va
dovyste J. Šileikio, turėjo į- 
vairius darbus prie visokių ra
tų ir serijų. Gražiai darbavo
si.

lonės sugrųžinti už juos pini
gus ir pirkusiųjų adresus.

X Milvvaukės arkivyskupas 
S. A. Stritch rašo klebonui 
laiškų ir kviečia dalyvauti pa
maldose rugp. 4 d. šv. .Jono 
katedroje už a. a. arkiv. Seb. 
Messmer’io sielų. Kadangi po 
pamaldų Kenoshoj negalima 
suspėti į Mihvaukę, tat nebus 
galima kunigui išvažiuot. Vi
si kviečiami ateiti į šv. Petro 
bažnyčių 8 vai. ryte ir ta in
tencija išklausyt šv. Mišių.

X Mūsų kaimynai, šv. Bal
tramiejaus par. AVaukegan, 
III. turi atmainų. Nuo šio sek
madienio jie tyri paskirtų J. 
Ein. Kardinolo naujų klebonų 
kun. J. Čužauskų. Iki šiam 
laikui kun. J. Pužauskas labai 
sėkmingai darbavosi Chicago 
lleiglits, III. Sveikiname.

X Kun. J. Klioris, buvusis 
.Šv. Baltramiejaus par. klebo
nas per dvylika metų, manus 
kiek pasilsėti ir pasigydyti. 
The Waukegan News — Sun 
rašo, jog gerb. kun. Klioris 
planuoja apsilankyt Europoje 
pirmiau negu užims skirikinų 
jam Kardinolo vietų.

X Pereitų sekmadienį, pri
ėję išpažinties, buvo prie Ko
munijos 105 asmenys. Būtų 
gera, kad kas sekmadienis Ke
lios kiečiai būriais eitų prie Ko 
munijos. Išpažinčių subatomis 
klausoma vakarais nuo 7 vai. 
Gali pasinaudoti visi.

Dievo Motinos Sopulingos 
draugija po vadovyste p. M. 
Paseckienės taipgi šauniai pa
sidarbavo.

Taip pat ir kitos draugijos 
įvairius darbus dirbo. Visi dar 
bininkai per ištisų dienų link

tų įėjo
ice Cream j J usevičiub kuris daug darbuo-Į 

jas žmonijai, rašydamas ir iš- ■ 
leisdamas gražių knygelių ku
rių ir man paaukojo: “Dievo' 
ir Artimo Meilė” ir,
“Šv. Mišių auka” (10,
knygučių vertės $2.50). Tų 
naudingų knygučių galima 
gauti “Draugo” knygyne ir 
šv. Kryžiaus ligoninėje pas lei 
dejų gerb. kun. Juozų Jusevi-i 
čių.

Aplankęs ligoninę sugrįžau; 
pas J. Urbonus. Čia atvažiavo į 

savo gražiu automobiliu p. J. 
Vinevičia. Radęs mane varg-.

A. L. OAVIDONIS, M. D.

ELZBIETA 
ZABAVIČIENĖ

(Po tėvais Jankauskaitė)

mirė liepos 39. 1931 m. 12:20 
vai. ryto. aulaukus pusamžio. 
Kilo Iš Marlanipolas Apskričio. 
Amerikoje Išgyveno 22 metų.

Paliko dideliame nultudlme 
<lu aunu Vladislovų ir Petrų. ' 
dukterį Onų Ir žentų Kazlrnle- ■ 
rų Jokšus. marčių Agnieškų, 
anūkų Edvardų Ir broli Juo-' 
znpų Jankauskų Itatlerson, N. 
J. Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4450 Ho. 
W©od Ht. Laidotuvės panedėly . 
rugpj. 3 d. I* namų 8 vai. bus 
atlydėta j flv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta J 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečame vlsua 
gi m nes, draugus ir paž|atainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulltrdę:
Hunai, Duktė. Žentas. Marl|.

Ilmlis. Anūkas ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja greb. 
Eudelkta, Tel. Yards 1741.

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 Plttsficld Bltig., 55 K. Wasltjiigtnn St., Chicago. UI.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

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

Ofiso ir Rei Tel. Boul. 5913
i

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
....... ■■■ ■—i ■■

Tel. Canal 6784
80. MICH1GAN A VENĮ’F 
Tel Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Apart Šventadienio Ir ketvirtadienio i

4919

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KA8

Phone Lafayetto 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 0

Gydo staigias Ir chroniškas 
»yrų moterų Ir vaiky

1)A tO OPERACIJAS

Ilgas

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

▼. v.

Prospect 0610

DR. B. ARON
sunūs triusėsi. Dažnai buvo
girdėt žemaitiški chorai. j šų, paaukojo $1.00 ir užkvietė Va] . 2.4 7.9 

Mūsų gerb. klebonas per iš- į išvažiuoti į tyrų orų.

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle 

Rez. 6425 So. California Avė.
v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Yards 182 9
tisų dienų su visais darbinin-Į Kaip linksma buvo pamaty-! ~ CĮ?DMI?D

ti gražius laukus ir girias Die, IKK. VJ. oHjidvlliFC 
vo surėdytų gamtų ir kvepuo-, lietuvis akių specialistas

kais ir piknikieriais dalyvavo. 
Tat ir piknikas pavyko, nes, 
apmokėjus visas išlaidas, gry
no pelno parapijai liko su 
virš $1,600.00.

Valio ciceriečiai, visuomet 
dirbkit iš vien, ne*, kur vie
nybė, ten galybė.

X “Draugo” agentas p. J. 
Mockus atvežė Į piknikų pun
dų “Draugo” ir žmonėms iš
dalino. Visi labai dėkingi p. 
J. Mockui ir “Draugo” admi
nistracijai.

X Piknike bulvariškiai tu
rėjo bendrus pietus. Prie to 
daugiausiai pasidarbavo P. 
Petronis, kuris visus surinko 
prie stalo ir gerokai pavaišino. 
Kleb. kun. H. J. Vaičiūnas 
taipgi dalyvavo tuose pietuo
se.

ti tyru oru.
Po to teko aplankyti kele

tas lietuvių šeimų: Vinevičių,Į 
Radauskų, Rvbikauskų ir lvo- 
naičių. Visi su geriauJais lin
kėjimais man sveikatos pri
ėmė, vaišino ir nupirko auko
tų knygučių, o aš kaikuriems 
parašiau laiškelius j Lietuvą, 
kur jų gimines senai laukia.
Reikale ir kožnam tai galiu 
patarnauti.

Po to linksmas grįžau į sa-(pigiausias liet 
. , r,- CHICAGvo gyvenamų vietų — Cicero,!

prie globėjos, kaip tėvo ir 
motinos.

Labdarių 3 kuopa mane,; 
biednų ligonį šelpia; kas mė-j 
nesis skiria po $10.00.

Kaip tai būt malonu, kad’ 
daugiau žmonių prisirašytų

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame iirdingų, simpatingų ir ramų J 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRAB0R1AIDidysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: -1741 ir 1T42

uigouine priima aoadlenų nuv 
piety iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliojus Ir sereuomle tik 
Ifikalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
1HJCAGO

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėlioinis pagal sutarti

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prcspect 0610 >

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 So. VVhipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėlioinis: nuo 10 iki 12

1. F. RADZIUS
GRABO RIU8 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauja geriausia 
ir pigiau tegu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš- 
dirbyntėa.

OFISAS

•98 Weet 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4988

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžlnlngas Ir 
nebrangus. neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, gTaži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
IJKTUVIS GRABORIUS

O ( I g » g

4603 So. Marshfield Avenue
Tel Boulevard 9277

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Oflaaa 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. \Vestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų.

SVARBI ŽINUTi

DR. M. T. STRIKOL’IS
JJetuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevųrd 7820. Na-

Tel. Lafuyette 57 93

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal autartĮ

Tei. <Veutwortli 3000
Kez. Tel. Stewart

DR. H. BARTON
8191

Gydytojas ir Chirurgais 
6558 SO. HALSTED STREET 

VaL: 2-4 ii 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
VVeniworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3001

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OF1SAI:
4901 - 14 St. 2924 VVasnlngloii
19-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd
Tel. Cicero 642 Tel. Kedzie 2460-245.;

DR. S. A, DOWIAI
GYDYTOJAS Ir CHlRURGAfc

Rezidencija
4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėltomu 
Susi tartu,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2619

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago, TU.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

Turiu automobilius viso 
kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S, M. SKUDAS -
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Keoeevelt THI

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

TBDBJAS

1660 Weet 46th St.
Kampa* 46th Ir Paulina B 

Tai. Boulavard 4291 - 2411
KuHadlmo valandoje kr ei p 

prie manea patarnausiu eime 
įsai. mandagiai, getai Ir pi 
negu kitur Koplyčia dėl 
dykai.

inai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

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

NedėliomlB nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia 0036

Ofiso Tel. Vlctory <893

Rezidencijos Tel. Drexel 9111

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Nedėliomie Ir švmtsdleniais 10-12

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Tel. Repubiic 7868
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 vai. vak 

Nedėlioj pagal sutarti

DANTISTAI Tel. Canal 0257 Res. Prospect 666t

Phone Boulev&id 7042

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

Arti 47 8treet

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal. 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 ĮVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. YVilmette 196 arba

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. PancdėlIaU 

ir Ketvergais vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7491

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI
SPEC1J ALKSTĄS

Džiovų. Moterų ir Vytų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—ta nuo »--4 6 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12

Telef. Midway 2880
1 Tele. Cicero 1280 X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėltomla Ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VĖL
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

DR. P. P. Z ALLYS
DENTISTAS

’ 30 EAST lllth STREET
1 Kampas Wabash Avenue
1 Tel. Pullman 0856

Gazas. X-Ray, ete.



6 DRAUGAS

CHIC AG OJE
KUN. J. ČUŽAUSKAS VIE

TON KUN. J. KLIORIO.
18 DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Gavome žinių, kad sėkmin
gai klebonavęs Chicagos Hei- 
gbts, III., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoj kun. J. Pu
žauskas šiomis dienomis tapo 
paskirtas klebonu lietuvių šv. 
Baltramiejaus parapijon, kur 
per dvylikę, metų klebonavo 
kun. J. Klioris.

Kun. J. Klioris pirm negu 
užims jam J. E. Kardinolo 
skirtų vietų', žadąs išvažuoti į 
Europų kad pasilsėjus ir pa
taisius savo sveikatą.

Draugija Šv. Jono Evange
listo vyrų ir moterį) laikė pus
metinį susirinkimą liepos 26 
d.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Blankus malda, o nutarimus 
iš praeito susirinkimo pers
kaitė rašt. Jonas Grišus.

Ligoniai: Pasveiko ir drau

'' » j n imi n ■■*>'»ii'tn t't1) i» i
Kuopų darbuotė.

1 kp. — sus-mai įvyksta, tu
rėjo išvažiavimą, pelno liko 
$46.00. Atstovės į Seimą iš
rinktos. Nieko netarta apie li
goninės kamb. kvotą.

2 kp. — sus-mai įvyksta, 
atstovės Seiman išrinktos, kp. 
sutiko savo kvotą ligoninės 
kambariui įrengti atmokėti.

4 kp. — sus-mai įvyksta, at
stovės į Seimą išrinktos. Jei
gu visos kuopos prisidės dėl 
ligoninės kamb. kvotos užbai 
gimo, tai ir 4 kp. sutiks.

20 kp.

"" I 11 i .
kelių vietų draugijosneturėtų užėmusi 

valdyboje.
4 kp. — kad Centro arba 

Apskričių susirinkimuose ne
būtų visokių užgauliojimu, 
šmeižtų, ir visokių apsikalbė- 
jimų tarpe savęs, kaip perei
tais metais yra taip atsitikę. 
Tas yra labai nesveika ir ne
gražu visai mūsų organizaci
jai.

55 kp. — kad Moterų Są
junga rengtų “Moterų Dir
vos“ kontestą.

Rebktadienis, Liepos 31, 1931
išvažiavimo, rugp. Kreipkities pas paties fab» Vokietijos kabineto narių su- 

9 d., taip pat randasi ir kito- .riko “General Razor Corp.” sirinkimas buvo triukšmingas.
kių reikalų svarstymui.

P. K., nut. rašt.

Town of Lake. — šv. Ka
zimiero Karalaičio dr-jos na
riai malonėkite atsilankyti ir 
dalyvauti draugijos susirinki
me išvažiavime, kuris įvyks 
nedėlioję, 2 d. rugpiučio 
(Aug.) Piknikas bus S. Svilai 
nio darže, W511ow Springs,
III., ant 83 Str. Malonėkite at- 

20 kp. — kad būtų sutver-1 silankyti kas tik galėsite. Bus 
sus-mai įvyksta, ti Apskričiai Jaunamečių tuoj 'labai puiki muzika ir visi busgija išmokėjo kas priklausė K.

Ivanauskui. Issirgo 25 savai- atstovės į seimą išrinktos, tu- valstijoj, kur randasi Jauna-' patenkinti. Trokas bus prie p.

ŠV. TERESĖS PAMALDOS.

Šį vakarą, liepos 31 d. 7:30 
vai. vak. Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčioj įvyks šv. Te
resės pamaldos. Bus ir pa
mokslas. Visi prašomi atsi
lankyti.

PIKNIKAS.

General) Agentą J. K. Milių, 
3251 So. Union Avė., Cbica- 
go, III.

SUDEGINO AVIŽAS

tęs; Norkus 10 mėnesių, J. rgs “bunco party“ rugp. 9 d. mečių skyriai.
Moskevičia serga, randasi žadėjo išpildyti kvotą ligoni- • 20 kp. — Kad Seimas būtų
Cook County ligoninėj. nes kambario įrengimui. kas met.

Komitetas pranešė, kad is- 55 kp. — sus-mai įvyksta, j Daugiau nebuvo kas svars- 
važiavimas, kuris įvyko liepos dvį atstovės į seimą apmoka-,tyti. Sus-mą uždarė pirm. V. 
5 d., davė gražaus pelno. mos. Aukojo $2.00 prie Aps- Petrošienė malda.

Iždininkas prašė, kad drau- kričio aukos seimui. Nutarta 1 
gija ir ant toliau paskolintų atsilyginti kvotą ligoninės 
pinigų $200 su 4 nuoš. Nariai kan,b. įrengti $20.00, bet pa
sitiko. gal kp. numerį.

Ženklelių reikalas palikta Įnešimai Mot Są.gos xv
ant metinio sus-mo. , Seimui, Cleveland, Ohio.

Į susirinkimą buvo atsilan- Į

V. Petrošienė, pirm., 
M. Gerdžunienė, rašt.

RADIO VALANDA.

Pereitam sekmadieny teko
kad Centro Valdy- radio programą iš sto-

kęs mūsų dabartinis klebo- bog naras, būtent> pįrm ? ra§t, 'ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po
nas, gerb. kun. Vaitukaitis, ku if irždininkė būtų vienam niie. 'pietų, kurį davė Jos. F. Bu- 

. . ris kvietė draugiją į parapijos ste _ Cbicag0> In gul cbar ’driko korporacija. Girdėjome
Bnghton Park. - šv. Kazį- pikniką, Vytauto parkan, 2 d. terio reikalavimo; geriau -rekordus Kipro Petrausko, 

miero Akademijos Rėmėjų 6 rugpiučio. Pakvietimas priim- skubiau patarnautų Są-gai ir ’Juozo Babravičiaus ir Jono 
skyrius rengia piknikėlį sek- tas ir pasižadėta dalyvauti. sekmingiau galėtų‘veikt tan-;But6no* dainos tik™ gy

vai, realiai skambėjo.

Kaip šios dainos taip ir nau 
ji, graži muzika Lietuvos sim-

madienj, rugpiučio 2 d. Mar- Darbininkais išrinkta: A. kiau pasitardamo3.
. . „ . , . . . , D- Sudikauskis, J., į k kad centro iždo

toje. Bus visokių įvairumų,'ješinskis. l,ii„. i„-,r„ ■ • v“,
v, ......................... j 1 bejos butų Chicago j ir butųužkandžių ir gėrimų. Kadan-1 ... ..................... - 0 x

gi pramoga rengiama geram ngs leidžia neteisingas paska- dymo dokumentų ir ėjimo 1 
tikslui, tai maloniai kviečia- ]aSj kad draugįja neilgai gy- “safety box“.
me svečius ir viešnias iš visų vuosianti. Tokios paskalos y- 1 ko _  kad Centro rašt
koionij, atsilankyti, „ tikras mela, Draugija yra

vaidyba. :geram finansiniam stovy. Pa- nužiūrės.
lgelpos ir pomirtinės visiems i, 2, 4, 20, 21 kps. — kad 
išmokama. Dėlto, geros valios sekantis Seimas būtinai būtų 
lietuviams, katalikams reikė- Cliicagoj. (Pasaulinės Parodos 
tų įsirašyti. Vyrai ir moterys Metas — 1933). 
priimami lygiomis teisėmis. į 1 kp. — kad Centro valdy- 

Susirinkimus laiko kas pas- bos narės uoliau eitų savo pa- 
kutinį sekmadienį kiekvieno reigas ir neagituotų bei bal- 
įnėnesio, parap. mokyklos suotų “už“ ar “prieš“ Sei-1

quette Parke paprastoje vie- Daviatis,

L. V. “DAINOS“ CHORO 
VEIKIANČIOSIOS TA

RYBOS NARIU 
DĖMESIUI.

Ateinantį pirmadienį, rugp. 
3 d., pripuola mėnesinis L.
V. “Dainos“ choro veikian
čiosios tarybos narių posėdis. 
Visi, kuriems pavesta tos pa
reigos eiti, prašomi susirinkti 
Beetlioveno IConservatorijon 
lygiai 8 vai. vakaro.

L. V. “Dainos“ choro vei
kimo sezonas prasideda rug-

Kai kūne blogos valios žino kartu su iždininke prie iSpil- 'fonuos orkestras įgrota, darė
didelį į klausytojus įspūdį. 
Tai nauji Lietuvos kuriniai, 
pilni jausmų, harmonijos.

Beje, panelės Jadviga Gri- 
caitė ir Francis Garuekaitė 
graržiai sudainavo duetus, o p. 
Sauris išpildė keletą numerių 
vargonais.

Radijušas.

PRANEŠIMAI

Pekturnos, po No. 4421 So. 
Wood Str. 10:30 vai. ryto.

K. Valkovskas, 1
Prot. rašt.

Elwoodo, už 7 mylių nuo 
Jolieto, ūkininkas E. Herbert, 
šįmet buvo užsėjęs avižomis 
80 akrų plotą. Menkai užderė
jo.

Užvakar penkių akrų avižas 
nukirto, iškūlė ir gavo vor 19 
bušelių. Nuvežęs parduoti ga
vo tik 11 centų bušeliui. Tad 
sugryžęs 75 akruose sausas a- 
vižas užkūrė ir sudegino.

Tartasi sudaryti programą 
Vokietijai pačiai gelbėtis iš 
ekonominio persilaužimo. Sva
rstant pasirodė didelis nuo
monių skirtumas, šis klausi
mas atidėtas toliaus. Tik iš
spręsta iš valstybės bankos 
skirti 24 milionus dolerių gel
bėti ūkininkams suvalyti der
liui.

BAGDONAS BROS.
FURN1TUNE & PIANO MOVING 

Local & LonvDistance RemovaI

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. Ta-^s 3408

kambary.
J. Blankus, pirm.

A. L. R. K. MOT. SĄ GOS 
CHIC. APSKR. SUSI

RINKIMAS.

niui atstoves.
1 kp. — kad redaktore skai- 

tytųsi su kuopomis, talpintų 
Sąjungiečių prisiųstus raštus.

1 kp. — kad redaktora ne
šmeižtų organizacijos narės 
per “Draugą“ ir ne talpintų

įvyko šmeižtus “Moterų Dirvoj“.Mėnesinis sus-mas
nėjo (Sept.) 4 d. Taigi labai ,Vart« P8"?*08 T < 1 kP' ~ kad Centr0 ro5tinS
daug yra svarbių klausimų kyk1”8 kambaIW’ liepos 24, būtų atdara porų vakarų «-

. 8 vai. vak. vaitėje, kuomet narės iš kuo-svarstymui. i A., , . .
Ig Sakalas pirm ! ^us-mą. atidarė (pirm. v. pų atvažiuoja su reikalais.

Petrošienė malda. Iš Apskr. 1, 2, 4 kps. — kad centro
valdybos narių sus-me daly- valdybos narės apimtų tik vie-

. ... ..... . . . . ,vavo pirm. V. Petrošienė, vi ną vietą centre, o ne kelias,kncio priesseiminis susirinki- . , . , , , , ~ *. , . . ce-pirm. — nebuvb, rašt. M. 1 kp. — kad Centras atgai
limas jvy s I-ugp. ( ugus ) 2 (jerdžįunįeng> g Sa.ka.lie- vintų iširusias kuopas ir pri-
d., Ausros Vartų parapijos - . ,, , . . , ' .. ... ..

iit x «• i « • • ne> cenUo valdybos nares, p. mitų nares pasišalinusias iš snleje, West Side. Susirinki- >r ir - t> o ... . .. x ... , , , . M. Vaičiūniene, R Mazilaus- Są-gos (jei geroj sveikatoi)me privalo dalvvanti visų , . _ , , • .. , ...... , , . * y. T kiene. Protokolas buvo prnm- be naujo įstojimo,kuopų atstovai. Pranešimui . • v , • • i , , , , . ~ xr tas vienbalsiai. Į 1 kp. — kad | Centro val-
iš dybą būtų renkamos atsakan

čios narės ir tik esančios Sei-I
1 kp. — A. Nausėdienė, O. me. (Tas pat įnešimas buvo 

Kirienė, E. Nedvarienė, B. Bi- duotas 10-tame Seime), 
tautienė. į 1 kp. — kad ligonių pašalpa

Be to, visos kuopos prašo- į 2 kp. — M. Lukauskienė, būtų išmokama laike dviejų 
mos patiekti per Apskritį I>audgaudienė. I savaičių teisingai, be kerštų
naudingų įnešimų besiartinan-! 3 kp. — Nebuvo. bei “politikos“,
čiam Vyčių Seimui. Visus į- Į 4 kp. — Kregždienė, Šnauk- 1 kp. — kad Centro dakta- 
nešimus reikia iš anksto atsių- štienė, Koretskienė. ras būtų lietuvis, katalikas,
sti Apskričio komisijai, kad; 7 kp. — Nebuvo.
ji subendrintų ir patiektų Ap- j 20 kp. — Statkienė, O
skr. susirinkimui užgirti. Jne-j vinskaitė, P. Vaičikauskienė, bus lietuvių skyrius) prisidė- 
šimus reikia siųsti vienam iš Šatienė. ,tų prie išstatymo lietuvaičių

21 kp. — L Račkauskienė, tautinių išdirbinių pasaulinėj 
M. Paukštienė, Sudeikienė. parodoj, 1933 m., Chcago, III. 

47 kp. — Nebuvo. | 4 kp. — kad ateinantiems
55 kp. — Aitutienė, Jan- metams Centro Valdyba bū- 

kauskienė, Jasnauskienė. tų išrinkta visa nauja.
67 kp. — Nebuvo. Į 4 kp. — kad viena ypata

Liet. Vyčių Chicagos Aps-

laiškais kiekvienai kuopai , ., , , x . . .. . , .v . . I Atstoves užsiregistravoper pirmininkus išsiųst,, tat sekan-ių k 
nei viena kuopa negalės tei
sintis nežinojimu. Sus-mo 
pradžia 8 vai. vakaro.

ir būtų Ulinojaus valstijoj.
I- • 1 kp — kad Mot. Są-ga (jei

komisijos narių, būtent J. Juo 
zaitis, 6822 So. Rockivell St. 
ar Ig. Sakalas, 2334 S. Oak
ley Avė. arba Rev. J. Mačiu- 
lionis, 2334 S. Oakley Avė.

Apskr. Valdyba.

Town of Lake. — šiandie 
Liepos 31 d. šv. Kryžiaus par. 
salėj 8 vai., vak. įvyks Labda
rių 1 kuopos susirinkimas. Y- 
ra labai svarbių reikalų ap
svarstymui. Todėl 
visų narių sueiti.

Valdyba.

MINISTERIAI PASISKIRS
TĘ NUOMONĖMIS

BERLYNAS, liepos 30. —

NAUJIENA NAUDINGA 
VISIEMS!

REIK 2 VYRU
Reik dviejų vietinių vyrų 

prašome teigti, aptarnauti ir operuo
ti Plioto-FJectric Engraverius. 
$50 savaitėj pradžioj. Aprašyk 
pilnai savo kvalifikacijas. 
Photo — Electric Research 

Laboratory Corp. 
Powers Bld. 7th Avė. at 48 St. 

New York, N. Y.Puikiausis, naujausis išradi
mas, tai yra mašinėlė su elek- ‘ 
tra skusties barzdą. i

Barzdą skutant visai nejau-,
ti kad tai skuta, o puikiausia i $4.50 už vežimą, 
nuskilta. per porą minutų ga- i _ Yarda 5055

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
siūlo malkų po

Oroc., dėl., vaisiai, daržovės. GeraĮima nusiskusti. Lengvai var- vlet!U Prležasti8 _ llta. Plrlal CMh.
tojama taip kaip ir paprastas ;2422 Fuiierton._________________________

griebliukas. Kas turi ir di- ! Harrison Heart of Orange užkan- 
. . dilų standas Ir valgykla, 7 kamb.

džiausiąs barzdas nejaus kaip flatas. Pigiai, iSvažluoJam Europon. 
w. y. ... . , m • Box J. T. Draugas, 2334 So. Oakleysu šia mašinėlė nusiskns. Tai

gi visiems ši mašinėlė reika
linga.

Avė.

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

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nuslunčiame pinigus Lietu
von pafttu J dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
} Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legallSkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu ir nuoSlrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, Hl.
Tel. Yards 4669

AUTOMOBILIAI

Bridgeport. — Simono Dau
kanto draugijos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiučio 2 d., 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St.

Nariai kviečiami būtinai at
vykti, nes turime svarbių 
reikalų svarstymui kaslink

CICERIECiy ARDAI
Ai nupirkau Oran t Work aptleką 

nuo J. Malakausko, po No. 4347 W. 
14th St., Cicero, 111. Esu liėjęs augi- 
tesnj aptlekorystės mokslą, Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausi vaistų sandeli, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųiiea Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Del Jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius. priimsiu 
gazo Ir eiektrtkos bitas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasldėjtmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų paslgrąžlnlmut Ir 
paslkveplnlmul.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Kezerauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, UI. 
Tel. Cicero 39

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufnojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

/

5 R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jevrelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

% /

REAL ESTATE
Gar., 90 karų, renda $250, 5 me

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

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 

praSau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė-

Pigiai $2,400 eąuity $7,000 5 kamb. liauslos mados automatiškais įtal- 
bung. ir gar. už $800 cash. Tuoj reik symals, sport Royal tekiniais ir kl- 
parduot. 510 Hae thome. Tel. EI m- tais ištobulinimais, kokius tiktai
hurst 2140 W.

BARGENAI
Arti Marųuette Parko Ir 63 karų 

linijos lotas, 30x125 už $500. Turi būt 
parduotas trumpu laiku.

Trijų pagyvenimų medinis namas ir 
garadžlus. Kaina $3,500, (neiti $500.

Bungalovv 6 kamb. ir 2 karų gara
džlus. Galima pirkti su $1,000 cash.

Riznlavas lotas už pusę kainos. 
Marųuette Parko apyllrtkėj.

2 flatų muro namas, 6—6 kamb., 
karfttu vandeniu apAlidomas prie pat 
Marųuette Rd. Ir Westem avė. Par
duosiu už pirmą teisingą paslųlymą.

Šie bargenal parsiduoda už morgl- Į 
£lus.

A. N. MARULIS A CO.,
6041 So. Westem Avė.

NASH taip gali {rengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
j 4030 Archer Avenne

Lafayette 2083

) AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicago j, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

Turim parduot su $2,400 nuosto
liais gerą namą. ant augSto cem. i 
pamato, saulės
porėtai. 3023 E. 79 PI. South 8hore.
1 blokas 1 maud., parkas, strytk. III. 
Central, busal, kat. mokykla ir bąžn.
6 kamb., didelis 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 1493

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

parioriūr“.Ukn;i*iįBt*Uu i^rtausius^namu. prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 552$

Telef. Republic <394

D. GRICIUS

4«4

Wm. J. Kareiva
8avlntnkaa

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, lau
kit

GREEN VALLET 
FRODUCn 

Olsslts Šviežių kiauli
nių, sviesto ir sūrių.

80. PAULINA STREET 
Tst. Boulevard 1889

{mokėti $1,400, nupiginta $4,900, 
didžiausias bargenas nuo karo lai
kų, 6 Ir 7 k n m b. 2 flatų namas. 6820 
Union avė. 1 blokas nuo bulv. ir 
Halsted 8t. ąžuolo trlmas,-kieto me
džio grindys, porcellno maudynės, 
extra 3 kamb. betsm., Itymo ir k. 
v. apl., naujas 2 karų gar. lotas 
37^x125 iki Jėloa Sale didelio re- 
leilnk. ofiso namo. 1-mas morg. $(.- 
000, ilgas terminas. Jokių damokėji- 
mų. Igforn. IBrend. $220 mėn. Kai
navo $12,500, dabar $7,400. McCIun. 
217 W. 43 St. Went. 1244-1847.

OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prteinamlausloa
2452 WEST 69th STREET
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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 8. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

, 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, 5701 So. Maplewood.

CAROL CLARAS 
KONTRAKTORIUS 

5805 So. Maplewood Avenne 

Tel. Republic 4151

Pitone Virginla 2044

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

lepos Tslsf. 
Hemlock 2447

Namų Telef. 

Republic 4484

JOHN VERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

Tel. Vlctory 1241
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JO8EPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkSčln-

rlaL {vedame elektrą J na/nui ir 
dirbtuvės:
»1M S. Halsted St. 2 AugStta




