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METAI-VOL. XVI

Amerika Vokietijai Siūlo Pirkti Kviečius
TAIPAT RAGINA EUROPA BENDRAI 

SIEKTI GERBŪVIO |
Pavojingai Serga Edisonas

_____________  , iI
DAINŲ ŠVENTE LATVIJOJ; DALYVAU

JA 370 CHORŲ

SIŪLO KVIEČIUS VOKIE
TIJAI

PAVOJINGAI SUSIRGO 
IŠRADĖJAS

IVASHINGTON, rugp. 2.— 
J. Amerikos Valstybės turi 
galybes kviečių. Prezidentas 
Hoover tad žymių kviečių da
lį netiesioginiai siūlo pirk
ti Vokietijai.

Prezidentas sutinka kviečius 
parduoti kreditan ir lengvomis 
sąlygomis.

Čia laukiamas Vokietijos 
vyriausybės į tai atsakymas.

ORANGE, N. J., rugp. 1.— 
Patirta, kad išradėjas Thomas 
A. Edisonas pavojingai serga 
savo namuose, Llevellyn Park. 
Apie tai pranešė jo sūnus.

Visi šeimynos nariai sukvie
sti ir suvykę pas sergantį.

DAINŲ IŠKILMES 
LATVIUOSE

AMERIKA TARPININKAU
JA EUROPOS VALSTY

BĖMS

PARYŽIUS, rugp. 2. — Pri i 
pažinus ir įvedus vieneriems 1 
metams karo skolų “morato
riumų,” J. Amerikos Valsty
bių prezidentas Hoover ir to
liams darbuojasi Europos val- 
stvbių gerovei.

Per diplomatinius agentus ir 
per bankininkus jis ragina vi- 
^as didžiąsias Eūropos valsty
bes, įėmus ir Vokietijų, bend
romis jėgomis siekti Europos 
gerbūvio. Pataria mesti į šalį 
visokius nesutikimus ir politi
nius kivirčius ir atgaivinti ge
ruosius laikus.

Amerika tos rūšies ragini
mų ir patarimų teikia kiekvie
nai valstybei skyrium ir vi
soms bendrai.

RYGA, rugp. 2. — Čia mi
nima kasmetinė latvių dainų 
šventė.

Dalyvauja 370 įvairių cho
rų, kurie turi apie 17,000 na
rių.

BOLŠEVIKAI GRIAUJA 
ISTORINIUS VARTUS

MASKVA, rugp. 2. — Bol
ševikai čia pradėjo griauti ir 
naikinti istorinius rusų tautos 
Iberijos vartus, kurie buvo 
pastatyti 1534 metais. Rusai 
ilgais amžiais labai brangino 
tų paminklų.

SAKOSI SUTRIUŠKINĘS 
RAUDONŲJŲ GAUJAS

SUMAŽĖJO AMERIKIEČIŲ 
IŠEIVIJA KANADON

OTTAWA, Ont., Kanada, ru
gp. 2. — Balandžio ir gegužės 
nlėnesiais į Kanadą gyventi 
persikėlė vos apie 3,000 ame
rikiečių. Seniau amerikiečių a- 
'teivija buvo toli skaitlingesnė.

AMERIKIEČIU LAKŪNU 
SIBERIJOJ

MASKVA, rugp. 1. — Skli
ndančiu aplink pasaulį lakūnu 
Herndon ir Pangborn nepasie
kė Irkucko. Nusileido pusiau- 
kelv — Omske. Iš ten greitai 
leidosi toliau.

ITALIJA TURI DIDELI 
GARLAIVI

ROMA, rugp. 2. — Italijos 
vyriausybė, dalyvaujant kara
liui, į vandenį įleido milžiniš
kų keleivių garlaivį “Rex.”

VOKIETIJOS RAITELIŲ KARININKAI

MM. M.

Pirmu kartu po karo įvairių raitelių pulkų karininkus patikrina (peržiūri) garsus 
gen. von Mackensen, kurs karo metu buvo užėmęs Rumuniją.

KATALIKŲ PERSEKIOJI
MAI VERA CRUZE .

MEXIC0 MIESTAS, liepos 
20 (per paštų). — Vera Cruz 
valstijos gubernatorius Teje- 
da pakilo persekioti ne tik- 
Katalikų Bažnyčių, bet ir pa
čius katalikus.

Einant jo parėdymu, iš vals 
tijos tarnybos pašalinami ka
talikai tarnautojai, kurių dau
gelis yra ištarnavę keliolikų 
metų. Kiti katalikai tarnauto
jai patys apleidžia tarnybų, 
kad be jokių trukdymų išpa
žinti savo tikėjimų ir turėti 
nesuteptų sąžinę.

Keliolika Vera Cruz miesto 
kunigų iš federalinio teismo 
gavo “amparo” (injunction), 
kad gubernatorius nekliudyti) 
jiems eiti dvasines pareigas.

ATŠAUKĖ SAVO KLAIDAS

CHICAGOJE

MOKESČIŲ AUKŠTUMAS 
CHICAGOJ

Net federalįiė vyriausybė 
randa, kad Chicagoj mokesčiai 
peraukšti. 192| metais kiekvie
nam asmeniui buvo 63 dol. 68 
centai mokesčių, gi 1917 m. tik 
22 dol. 39c.

Kituose septyniuose mies
tuose vienam asmeniui tenka- 
daugiau kaip Chicagoj. Bet 
1917 — 192? metų laikotarpiu 
nei vienam mieste taip smar
kiai nepakilo mokesčiai, kaip 
Chicagoj.

DIRBS 5 DIENAS SAVAI
TĖJE

KAM REIKALINGAS 
AUDITORIUS

Uždarytų Rain bankų vienas 
depozitorių angliškuose laik
raščiuose puola valstybės au
ditorių, kurs nepildo atatin
kamai savo pareigų, nes neži
no bankų padėties. Jis užda
ro bankas tik tada, kada ban 
kog netenka pinigų išmoksti 
depozitoriams. Jis iškelia su
manymų auditorių 
prieš “grand jury.

GAL JLEIS AZIATUS 
ATEIVIUS

SHANGHAI, rugp. 1. ' — 
Kinijos vyriausybės galva ir 
vyriausias kariuomenės vadas 
gen. Čiang Kai-šek iš Nančan- j 
go praneša, kad jis nugalėjęs j 
ir perdėm išblaškęs komunistų 
plėšikų gaujas. Šiandie tad tos 
gaujos Kinijai jau nepavojin
gos, pareiškia- generolas.

HAVANOJ SUSTOJO 
GATVEKARIAI

MEXICO MIESTAS. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI ab
soliucijų suteikė kunigui Au
gustinui Mogica, kurs dar ne
labai senai buvo atpuolęs nuo 
Katalikų Bažnyčios ir bendrai 
dirbo su žinomu Meksikoj Jo- 
akimu Perez, pasivadinusiu 
“tautinės bažnyčios patrlar- 
Ira.”
Kun. A. Mogica yra Pran-

HAVANA, Kuba, rugp. l.~ 
Čia sustreikavo gatvekarių 
darbininkai — konduktoriai ir 
motormenai. Kovoja prieš už- 
mokėsnių mažinimų.

BUS ATIDARYTOS 
BANKOS

BERLYNAS, rugp. 1. — A- 
teinantį trečiadienį bus atida
rytos visos Vokietijos bankos 
ir bus leista žmonėms imti sa
vo įdėlius be jokių varžymų.

TALLAHASSEE, Fla., ru
gp. 1. — Šioj valstybėj padi
dinti už naudojamų gazolinų 
mokesčiai — 7 centai galionui.

SVEIKINAME ŠIOJE SAVAITĖJE 
ĮVYKSTANČIUS SEIMUS!

“Draugo” Redakcija ir Administracija nuoširdžiai 
sveikina šių mūsų brangių organizacijų Seimus, įvyks
tančius :

1. “Kunigų Vienybės” ir “Motinėlės” rugpiūčio 4 
d., Atlantic City, N. J.

2. A. L. R. K. Moterų Sąjungos, rugpiūčio 3, 4, 5 dd., 
Cleveland, Ohio.

3. A. L. R. K. Vargonininkų Sąjungos, rugpiūčio 3 ir 
4 dd., Newark, N. J.

“GRAND JURY” KALTINA BANKU 
PATIKRINTOJUS IR VEDĖJUS

Cook apskrities liepos mė
grand jury” savo pra

nešime kriminalinio teismo vy- 
raiusiųjam teisėjui už daugy
bės bankų uždarymą kaltina 
valstybės patikrintojus (kurie 
patikrina bankų padėtį) ir pa
čius bankų direktorius ir pre
zidentus.

“Grand jury” susekė, jog 
daugybė bankų uždaryta dėl 
patikrintojų apsileidimo irdel

pašaukti prezidentų ir direktorių atlik
tų neteisotų darbų valdant 
žmonių sudėtus pinigus.

nesio
“Grand jury” ragina, kad 

nauja rugpiūčio mėnesio “gra
nd jury” toliaus tyrinėtų ban 
kų uždarymo klausimą ir kal
tininkus patrauktų tieson. Tai- 
pat pataria daugiau įsigilinti į 
mažųjų miestelių policijos ne
dorus darbus. Ta policija daž
niausia be jokio reikalo užka
binėja važiuojančius automo
biliais žmones ir vartoja to
kius žodžius, kokiij negalima 
dėti spaudon. Ta pati mažųjų 
miestelių policija išnaudoja ir 
skriaudžia automobiliais va
žiuojančius žmones.

WASHINGTON, rugp. 1.— 
J. Amerikos Valstybių Preky
bos Rūmų ateivybės komitetas 
pravedė rezoliuciją, kad kong-l 
resas panaikintų japonams ir 
kitoms Rytų tautoms draudi-

KUR PIGIOS PERSAS
LYVĖS

4 ŽUVO MEKSIKOS 
TYRYNE

Murininkai Chicagoj prade- mų įeiti į šių šalį. 
jo dirbti tik penkias dienas 
savaitėje. Tuo būdu apie 6,000

MACON, Ga., rugp. 1. — 
iGeorgia valstybėje auginamos 
. persaslyvės taip pigios, kad 
neapsimoka jų nei rinkimas. 
Sodnų savininkai leidžia pūti 
šiems vaisiams.

darbininkų daugiau gaus dar
bo.
, Kitos kelios statybos unijos 
jau seniau įvedė penkių dienų 
darbų savaitėje.

Sakomas komitetas rezoliu
cija pataria įvesti visoms Ry
tų tautoms kvotas lygiai kaip 
kitoms. Tuo būdu būtų panai
kintas nedraugingas tuo atž
vilgiu atsinešimas.

VOLDEMARININKAI SU
SIRŪPINĘ BYLA

PALIUOSUOJAMA 10
ATSISAKĖ 750,000 

DOLERIŲ

Einant Illinois gubernato
riaus Emmersono pasigailėji- 

ciškonas" jū’parašš" iaiškfa- iS valstyl*s ^Įėjimų pa-
paštaliniam delegatui Meksi
kai, Jo Eksc. arkivyskupui L. 
Ruiz y Flores. Laiške pareiš
kė daro atgailą išsižadėjęs 
savo klaidos ir nori būti pri
imtas atgal Katalikų Bažny 
čion, kuri yra vienatinė Kris
taus įkurta Bažnyčia.

liuosuojama 10 kalinių. Jų 6 
yra iš Cook apskrities.

PANAIKINTOS STOTYS

COOL1DGE NORJS BŪTI 
KANDIDATU

ST, PAUL, Minn., rugp. 1. 
— Buvusia Baltuose Rūmuose 
gydytojas pulk. J. F. Coopal 
pareiškia, kad buvusia prezi
dentas Coolidge sutiktų būti 
kandidatu į prezidentus 1932 
m. rinkimais, jei to pageidau
tų visuomenė.

Chicago policijos departa 
mentas išlaikė nuosavas gazo- 
linos stotis, kur policijos auto
mobiliai gaudavo gazolinos. 
Tos stotys dabar panaikintos 
ir gazoliną išduodama gara- 
džiuje, kur sustatyti policijos 
automobiliai- ir visose Stan
dard Oil Co. stotyse.

ATLANTIC CITY, N. J., 
liepos 31. — W. B. Maining, 
architektas, išsižadėjo savo tė
vo palikimo — 750,000 dolerių, 
dėl šios šalies pilietybės. Ško
tijoj miręs jo tėvas jam ža
dėjo palikti 750,000 dolerių, 
jei jis, sūnus architektas, ne
būsiąs Amerikos pilietis, šis 
nepaklausė ir palikimas 
šauktas.

at-

GAL SIEKS PREZIDEN
TŪROS

NUŠAUTAS ALAUS 
PIRKLYS

Glenview sale vienos užei
gos rastas nušautas alaus pir
klys, Matt Hoffman, 33 m.

HAGA, Olandija, rugp. l.~ 
Eina gandai, kad buvusis Vo
kietijos sosto įpėdinis Door- 
ne, Olandijoj, aplankęs savo 
tėvą, buvusį kaizerį, ir pasi
taręs apie savo kandidatūrų 
į Vokietijos respublikos pre
zidentus.

Nors kalėjimas voldemari- 
ninkus skaudžiai išvargino, 
tačiau kai kurie jų nors ka-' 

į ringai nusiteikę, bet savo by
la susirūpino. Beveik kasdien 
jie užgulę bylas aiškinasi, gi
linasi. Užkviestaisiais liudini
nkais nepatenkinti, padavė 
prašymų kariuomenės teismui 
iškviesti dar naujų liudininkų. 
Voldemaras pareikalavo visos 
bylos ir tardymo medžiagos 
nuorašų. Kariuomenės teismas 
nutarė tai patenkinti, bet vyr. 
Tribunolas tokį nutarimų pa
naikino. Bet vistik kariuome
nės teismo sekretorius majo
ras Gurevičius išvyko į Pla
telius ir davė Voldemarui 7 
dienas laiko su jo byla susi
pažinti. Voldemaras tų laikų- 
visu uolumu išnaudoja ir gili 
naši į visas bylos aplinkybes, 
kuriomis jam įstatymais tai
koma nusikalstamas darbas.

“M-. L.”

NOGALES, Sonora, Meksi
ka, liepos 31. — Pirm kele- 
tos dienų 7 asmenys, tarp ku
rių buvo moteriškė su kūdikiu, 
iš čia automobiliu leidosi per 
platų tyrynų pasiekti Mexicali.

Tyryne sulūžo automobilius. 
Nebeliko nei vandens nei mai
sto. Visi leidosi pėsti per j- 
kaitusius smiltynus. Moteriš
kė su kūdikiu ir du vyru žu
vo. Trys kiti vos išgelbėta.

NORI SUMAŽINTI BEDAR
BIAMS PAŠELPĄ

LONDONAS, rugp. 1. —.
Britų vyriausybės ekonominis 
komitetas pataria vyri ausybei 
sumažinti mokamų bedar
biams pašelpų. Sako, tada ne- 
reikėsių didinti mokesčių gy
ventojams.

NEW YORK, rugp. 2. — 
Proliibicijos agentai puolė čia 
užeigų, kurių lanko daugiau
sia aktoriai ir kiti sporto my
lėtojai. Areštuota 21 asmuo.

PINIGŲ KURSAS

SKAITYKITE IR PLATIR.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 f r. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
žina, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama, tam 
tikslui pašto ženklų.

Pu-

tinj ir visuomeninį Amerikos lietuvių judė
jimą.

Moterų Sąjunga tuo atžvilgiu' labai j 
daug gal. padaryti. Jau dabar Į letadb, gai|iaMKji8 h.
lėtų* tūkstančių lietuvaičių, kurios gyvai y- snvn

LAISVAS VERGAS. pleištą žemė persimainys j de
rliaus dirvas, žmonės keliaus

. w ,. . , ten apsigyventi; tuo būdu pa-viespaciu. Tas viskas ne- . .. v ........._. A . sistatydinsi naujų viešpatiją

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

vai.

geras savo pavaldžiams, troš
ko vienų savo vergų padaly ti 
laimingu. Taigi, jis davė jam 
laisvę ir padovanojo laivų, pri- 

gėryliėmis.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.
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DIENOS KLAUSIMAI
MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS.

Ši savaitė yra gausi mūsų centralinių 
organizacijų seimais.

“Kunigų Vienybės” ir “Motinėlės” sei
mai Įvyksta rugpiučio 4 d., Atlantic City,
N. J.

Vargonininkų Sąjungos seimas šian
dien ir rytoj, Newark, N. J., lietuvių par. žymiai 
salėj. t | Del to

A. L. R. K. Moterų Sąjungos seimas , 
irgi' prasideda šiandien, Clevdand, Oliio. Jis į 
tęsis per tris dienas. j

Šį kartų įbes norime šiek tiek ilgėliau , 
sustoti prie šios pastarosios organizacijos. į

“Moterų Dirva”, šios sąjungos orga- j 

nas, sveikindama Moterų Sąjungos jubilie
jini seimą, ypatingai pabrėžia:

“Gyvename sunkiuosius taikus; visur 
siaučia nedarbas, kuris nemaž silpnina ir 
Organizacijos gyvenimų. Tat linkime šiam 
seimui ne vien atrasti gerų būdų Sąjungai 
auginti, plėsti jų lietuvių išeivijoj, bet sykiu 
surasti būdų, kad deliai nedarbo, narės, 
priešais savo norų, nesitrauktų iš sųjun- 
giečių eilės.

“Jaunamečių kuopelių tvėrimas prie 
M. S. kuopų via vienas svarbiausiu šio laiko 
uždavinių. Tauta be jaunimo — yra mirus 
tauta; organizacija, 'nesirūpinanti steigti ir 
palaikyti šalę kuopų jaunamečių kuopelių

v •
SIS

ra susirūpinusios lietuvybe, kurios turi gra
žios įtakos šeimose ir dėl to gali prieiti prie 
jaunamečių, jas prie savęs patraukti, išau

klėti ir lietuvių visuomeniniam veikimui! krfiuį vig()ki()mig 
priruošti. INors, tiesa, Moterų Sąjunga yra ne vien I 
idėjinė organizacija. Ji turi pašalpos ir ap« 
diaudos stiprius skyrius. Bet, mums rodos, 
jos pirmuoju rūpesčiu turėtų būti, faktinai 
taip ir yra, lietuvybė ir ruošimas savo na
rių kilnesniam šeimyniniam gyveninui, pa
siaukojimui savo artimo gerovei ir krikš
čioniškam bei tautiškam lietuvių visuome
nėj veikimui.

Tuo atžvilgiu gana daug padaryta. Ju
biliejiniame seime sųjungiečių atstovės ga
lės pasidžiaugti. Tačiau, mes manom, kad 
praeities nuveiktieji dailiai. nebus stabdžiu į švpulius. .Visa laivo Įgula 
ateities veikimui, o priešingai — bus gyvu'žuvo, išskyrus vergo, kuriam 
akstinu. Į laimė buvo išlikti gyvu. Jis,

Darbo yra daug. .Juk dar ne visose lie- ' dasigavęs vienos salos krau
tuvių kolonijose yra Mot. Sąjungos kuopos, tų, buvo nusiminęs, be vilties,

apsakomai stebina mane.
— Viešpatie! — atsakė sa

los piliečiai. — Toji sala yra 
dvasių apgyventa. Ilgai Jos 
meldė Dievo prisiųsti kas met

dėl savęs ir tavo pavaldžiai 
iškihniai pasitiks tave, kai ne
beturėsi valdžios ant mūsų. 
Žinoki, kad metui yra trumpi 
ir nematai, kaip prabėga; dėl
to tai nieko nelaukęs, pradėki 
darbų.

Karalius paklausė dvasios

žmogų, kurs ant jų viešpatau- 
— Rengkis kelionėn, — ta-!tų ir Dievas jų maldų išklau- 

rė turtuolis paliuosuotųjam ve-'sė. Ir, kas met atsiunčia žmo- 
rgui. — Plauki į svetimas ša-'gų. kurį garbingai priimame ir! patarimų. J apleistų salų tuo
lis, patinkamai vartoki aptu- apšaukiame savo karalium; tu
rėtas gėrybes ir bent kų jiel- čiau toji jo garbė ir galybė 
nysi, tai bus tavo. baigiasi metų užbaiga. Tuo

met atimama iš jo karališkiPaliuosuotasis vergas, padė
kojęs savo geradariui, išplau
kė į platųjį vandenynų. Gi ke
lionėje pasitaikė, kad užėjo 
audra, o laivų vėtra užvarė

rūbai, gi Įsodinę j laivų nuir
kluojame į apleistą, tuščią sa
lą, kur jeigu buvo jis išmin
tingas, tai apsirūpino ir pri-

jaus pasiuntė darbininkus ir 
medžiagų, ir pirm negu išsi
baigė jo karaliavimo laikus, 
visų apleista sala išrodė pui-1 
ki, maloni ir žavi vieta apsi-: 
gyvenimui.

Pirmieji karaliai, kuofnet a-

ONA ŽVINGELIUTt 
MIHELICH

M. S. 26 kuopos, Cleveland, 
()., organizatorė, pirmutinė 
pirmininkė, kuopos rėmėja ii'

Ne visos kuopos suorganizavo jaunamečių įni(‘k° neturėdamas pasauly.
skyrius. Visas sąjungos veikimas dar neina |Taip beklajodamas vieną gie- 
taip jau planingai ir sklandžiai. Yra smul-i^rių dieną paregėjo prieš sa-

rtinosi paskutinės karaliavi-
ant uolos ir visas susiskaldė sirengė del tli dienib kur nė* mo dienos, mėgino save užinlr- P" "Z.1"*1?' ’ .,

ra pavaldžių nei draugų ir tu-i šti, tačiau baimė ir sielvarta,P ,clste* ' ,ena Jauname- 
ri. leisti nuolaidų, vargingą ir juos kankino; vienok paliuo-• ‘ ^k>**au,s agitatorių ir or-

nepakenčiamą gyvenimą. Ir Šimtasis vergas, o dabar ka-
taip kas met aprenkame nan- ralius, su linksmumu lūkėjo 
ją karalių. Tie karaliai, kurie tos dienos prisiartinant, nes 
pirm tavęs čia karaliavo, tai, gerai žinojo, kad suras ir 
buvo tušti ir nieko nepaisan-į džiaugsmų ir ramybę, 
tieji apie ateitį; linksminosi

kių trynimos^ grupių ir grupelių, kurios ko-ive didelę ir gražių pilį, kurios Jnįn^vdand
visu savo galimumu, visai ne-

Paskirta diena prisiartino.
. . a , Paliuosuotasis vergas, kurs

i apie ju galvbes ga>- i, • i . ix 7 7 • . . i buvo aprinktas karalium vie-
uz juos įšnnn- : , , •„.„lomu buvo is jo a

oja u» tuščių maišą. Tokie apsireiškimai pasuko, o didžios piliečių Todėl
viniai pakenkia visos organizacijos auginiui, minios išėjo jo pasitikti, ny°' Įįn,,esi)js į,. nu-lslJ žodžiai te- nP”Pms metams, buvo iš jo 
)el to mes nuoširdžiai linkime sųjungietėms i^rd^a^ sveikindami: “Sveiki- , ramuma tavo širdies iri ga^d*>’ su Ja prarado ir

savo jubiliejiniame seime atstatyti vienybe, i"“"““’ “Velkiname! T'jiųJų me- |um(. ' ’ k-araliSkus rūbus ir lt tilvikas
išnaikinti tuSi-ins užsipuldinėjimus ir WreiJ«» karaliui I” Ir įsodinę '
kalingus asmeninius spaudoje ir susirinki- p PulKlHl 5 * b • • . ,, ...

ganizatorių, M. Sąjungos, 15 
Seimo Rengimo Komisijos pir
mininkė. Yra pasižymėjus sa
vo darbais, politikoj; 5 me
tai eina Lietuvių Moterų 
Kliubo pirmininkės pareigas; 
Clevelando Lietuvių Katalikų 
Moterų Draugijų atstovė į 
Clevelando Diocezijos Katali
kių Moteių Tarybų. Tarybos 
Board o f Directors raštininkė.

: buvo įsodintas laivan, o irkli -
. . - . puiku u vežama, maltiniai iv- ----- -................... -.......... arabus į pinkai pradėjo irtis link sa- sianm pasauly. Apleista, tuš-

. „ ,r .v. , idėin i karališkaii nalociu kur atydziai klausėsi viso to, kas ios. <•» sala, tai pagjo žmogaus
tuose ginčus. Kuo greičiau tas bus pada- , • , • • - . - - • i * bfi«innti« nn«nnli« r-,,,.;,, ,... . ... . * ' tarnu daugybė apnyko ii, svei- buvo Jam pasakojama ir ape-Į Artinantis prie salos, žmo- busiantis pasaulis, kurni pn-

• i,- kindami, kaipo jų Viešpati ir nle nuliūdimas, kad taip ma-,nės, kuriuos jon pasiuntė, išsirengia geiais savo daibats.
s, rodos, ir darbo ir atat,n*, atiduodanri pgv0 paklusnybę jo žai laiko tėra prisirengimui, ėjo jį pasitikti su muzika ir kurių neimtų laimingas.

ryta, tuo 
įvertins. Visoms 
kimios už tą darbų pagarbos turėtų užtekti kada nebeteks savo galybės, giesmėmis ir didžia garbe. Po !

. Tadgi, jis, j išmintingus salos to nuskyrė jį save kunigaikš-
labai žymių vietų išeivijos gyvenime užima, Paliuosuotasis vergas, nu- piHef.ius atkreipė.- ėįu įr paskui jis gyveno pa-
bet jei visos sųjįlngietės vienybėje dirbs, jei stebęs, nenorėjo tam viskam _ Patarkite inan> įjniį|,ties tenkintas ramybėje ir laimėje,
visose parapijose atsiras kuopos tr prie tų ,1v tikėti, mintydamas, kad *a- dvasioS) kajp turiu prisirengti Gailiaširdis turtuolis atvaiz- 
kuopų jaunamečių skyriai, tada Moterų Sų- Pnu°3a ,r visa tą, kų mate, dįen(>nis< kuriose turėsiu neto- dunja ,„u,iis Dievą, o vergas,
jungos gyvenime teprasideda nauja era. To fri^ėjo ir patyli mintijo, esą ]inĮoje atejtvj gvventi vienų < kuriam suteikė 1-risve, tai pats
žymesnė - pirmaeilė. |vien tik vaizduotieS apsireiš- yiew? ‘ ‘ c.... ...... .............................

Nuo šio Jubiliejinio Seimo Moterų y.p . k”aas-pstyręs aP^n — Nuogas pas mus pribu- juiteko, tai šis pasaulis. Ver
jungos gyvenime teprasideda nauja era. To ^kinėjosi V8’ tOk$ tapS’ iasiųstas ’ kia,,tis nUoga* jis 1>asir“’ atsilikęs ir dėl'to negali pri-
tikisi sulaukti visa organizuotoji mūsų vi- ’ maloniai išsitarė- tU^i? Sah}’ apie kurią tau ka' do ei,nd>'to-iartls’ kune rai traukti daug vasarotojų iš už
suomenė. mtikunybeje, maloniai issitan . lb. jonie pradžioje> _ atsakė ventojai džiaugsmingai pasvei ta/vyHausylAje kilo

------------- — Kas tai gali būti* Nesu- dvasių viena. — Dabar gi esi kiną ir priima jį, kaipo savo projektas į šio kurorto sutva-
Jokių lenkų persekiojimų Latvijoj nesą- pratitu, delko išaukštinote ir karalium ir gali daryti, kas karalių. Gerieji draugai, kurie rĮ.yni;) įdėtį dįdesnj kapitalą 

nia. Mes taip sakome ne dėl to, kad norėtume- gerbiate žmogų, kurio liepa- tau patinka. Taigi, siųski dar- duoda patarimus, tai ir‘tokiu būdu Palarigą pai-ra-
r.eturi ateities. Tat šis klausimas Urėtų į me ginti latvius, bet dėl to, kad mes ir lenkus žystate ir, kurs yra vargšas bildukus į tą salą — testato ir gerosios žmogaus būdo y- Tflm tiksluj bus steigia.
būti gerai apsvarstytas, ir visomis jėgomis i tuos pačius latvius gerai pažįstame. Mums J1’ nudryskęs klajūnas, kurio namus gyvenimams, tepurena patybės. Jo karaliavimo nie- akcittė bendrovė, kurios di- 
Vykinamas gyvenimam” ; yra žinomų, kad latviai lenkų netik neperse-,,P^rma nematėte, o užreiškiate žemę, tepuosia apielinkes. A- tai, tai trumpas .gyvenimas desnę daų ackijų paimsianti

kioja ir neskriaudžia, o priešingai — kiek it-~ ■■!.. ., "- l."1 1 . ' .r'.».,,,.=r ............ .......................Vyriausybė ir likusias vilų sa
‘R.”

Dabar Moterų Sujungus kuopų veikimas valiai. A. Matutis

PALANGOS KURORTĄ 
VALDYS AKCINE 

BENDROVE

Kadangi Palangos *kurorta 
\eigas palyginti, su tokiai

nio kurortais
s pat uzsie- 

yra daug kuo

Taigi, mus ypatingai ir džiugina tas 
faktas, kad mūsų sesutės, susispietusios M'o- į tik galėdami lenkams pataikauja. Lenkai Lat- 
terų Sąjungom yra rimtai susirūpinusios
jaunąja karta. Aišku, Moterų Sąjungos ir 
visos išeivijos tautinis likimas labiausia 
priklausys nuo to, kaip mokėsime įtraukti 
jaunimų į savas organizacijas ir į visų tdit- 
■BMi aa J t■ u.. .m.' ■■ , ■■ .■

Latviai, bepataikaudami Lenkijai ii' len- 
vijoj ne tik teisės, bet ir privilegijas turėjo, kailis, gyvenantiems Latvijoj, juos išpaikė, 
O pati latvių vyriausybė visada Lenkijai pa-Į ragu:- išaugino. Jie didesnių privilegijų pia- 
lankių politikų vedė. jai pataikavo. Dėlto ir deda pareikalauti, latviai jų nebeduoda. Len- 
Pabaltės valstybių sąjunga nesusidtųo. kaisis tas nepatinka. Jie pradėjo visa gerkle

------------- rėkti, kad latviai juos persekioja ir skriau-
t—■ ■■ Ijg”1

ŠV. PRANCIŠKOS.
Rašo Rntt. Juozas Jusevifcius.

(Tąsa)

Aut galo brolis Elijas gavo leidimų

, Xvm “Sveika, Sesutė Mirtie!0

Parcinkulyje broliai paguldė šv. 
Pranciškų viename name netoli šv. Mari
jos Angelų bažnyčios. Šventasis jau buvo 
pasirengęs mirti. Jis net norėjo įnirti, jei 

i tai buvo Dievo valia. Jis prašė brolių 
' duoti žinią jo pažįstamiems, ypač vienai 
i moteriškei, Jokubienei, kuri Romoje gy

veno. Jis prašė pranešti jai, kart parengtųrtub Avižiaus miesto gyventojų nunešti 
ligonį į Parcinknlį, nes šv.. Pranciškus la- viską, kas yra reikalinga laidotuvėms, ii 
bai nbrėjo tenai įnirti. Jie nešė jį lovoje, kaip rūbai; žvakės ir smilkalas.
Šventasis labai gerai apie tai žinojo ir I 
džiaugėsi, atmindamas savo jaunas die- į 
nas. Jis taipgi atsiminė savo vėlesnius i 
laikus, kai jis įsteigė vienuolijų ir tania- • 
Vo raupuotiems ligoninėse. .

Kai užėjo ant kalnelio, šventasis 1 
prašė paleisti lovų žemėn ir atgręžti gal
vų į Asižiaus miestų, nes jis, kad ir be
veik visai aklas, dar norėjo paskutinį 
kartų prisižiūrėti savo gimtiniam miestui. 
Kai visi sustojo, šventasis karštai mel
dėsi ir prašė Visagalio atleisti nuodė
mes Astlžiaus gyventojams, nes pirmiau 
jie nebttvo labai geri. Miniai prailėjus 
toliau žingsniuoti, šv. Pranciškus atsirado 
savo myliausiame Parcinkulyje.

Bet kol broliai išsirengė važiuoti, 
jau arkliai sudundėjo ir vartų sargas pm- 
nešė, jog Jokubienė su savo sūnumi pri
buvo ir prašo lidimo matyti šv. Pranciš
kų.

Šventasis ramiai atsidūsėjo ir tarė: 
“Tebūnie palaimintas Dievas, kuris at
siuntė mūsų sesutę Jokubienę. Atidaryki
te duris ir įleiskite jų vidun”. .Ti tuojaus 
buvo įleista j 8v. PraneiŠkaus kambarį.

Broliai labai nusistebėjo, kad suži
nojo, kad ji atvežė visko; kas buvo reikft 
lingu laidotuvėms ir ko šventasis prašė.

Pranciškų ir jam patarnauti paskutinėje 
valandoje.

Taigi, .ji labai džiaugėsi iš to viso. 
Galima buvo matyti, kad ir šventasis 
truputį atsigavo. Broliai turėjo vilties, 
kad jis dar greit nemirs. O šv. Pran
ciškus prašė savo viešnios negrįžti na- i 
mo rtors iki sekmadienio. Jis tikrai ma- , 
nė, kad šeštadienyje mirs. Bet Jokubienė i 

nemanė grįžti namo. Ji buvo pasi
rengusi laukti iki galui. Taigi ji pasam
dė sau triobelę netoli šv. Pranciškaus na
melio ir tenai apsigyveno su savo sū
numi.

Iš kitos pusės miško šv. Klara karš
tai meldėsi ir su savo sesutėmis laukė tos 
valandos, kurioje šv. Pranciškus skvrsis 
su šiuo pasauliu. Tuo tarpu ji nebuvo 
sveika ir net gulėjo lovoje. Jai buvo 
gaila, kai sužinojo, jog jau nematys šv. 
Pranciškaus gyvo. Del to labai verkė.

Vienas brolių pranešė apie tai pa
čiam šv. Pranciškui. Jhūi pasidarė labai 
skaudu. Jis nertoiėjo nė vieno žmogaus

džia. Del to lenkų keliamo triukšmo patys lat- vininkai. 
viai yra kalti. Jie perdaug buvo' nuolaidūs. _
Reikia tikėtis, kad lenkų u&iniojimas žūt-būt Vidaus 
lenkinti kalkiniuos Latvijo

reikalų miuisterij i 
apskričius, ati- mananti pakeisti dabartinius

darys latvių politikams, ligi šiol pataikavu-; vidaus pasus naujais. Naujus 
šiems Lenkijai, akis. pasus jau atidavė spausdinti.

šv. Klarų. Pagaliau jis prašė vieno bro
lio rašyti šiuos žodžius: “Aš, mažas bro
lis Pranciškus gyvensiu neturte visą savo 
gyvenimą. Neturte aš ir mirsiu. Aš pata
riu ir tau, sesutė Klara visados neturte 
gyventi. Žiūrėkite, kad niekas jūsų tame 

nesuklaidintų, nes tikras neturtas pa
darys jus linksma ir laiminga”.

Toliau jis prašė nunešti šiuos žodžius 
šv. Klarai, sakydamas: “Eikite ir pasa
kykite sesutei Klarai užmiršti visą 
skausmą ir nuliūdimų. Tiesa, dabar ji 
negali mane matyti. Bet vėliau pamatys 
ir nusidžiaugs.”

Kai šv. Pranciškus mirė, broliai, 
atmindami jo pažadėjimą, nuvežė, jo pa
laikus į šv, Damiono koplyčią. Mv. Klara 
su savo sesutėmis galėjo juos matyti. Bet 
tai ne viskas, šv. Pranciškaus dvasia vi
sados buvo su šv. Klara ir jos sesutėmis. 
Ji buvo ypač tada, kai reikėjo ginti šv. 
Pranciškaus idealų. Šv. Klara gerai apie 
tai žinojo ir niekas negalėjo jos taip nu
džiuginti, kaip džiugino šv. Pranciškaus

ciškui dar vienas dalykas rūpėjo. Ju
dai* norėjo duoti keletą patarimų suvoi, 
broliams. z

Pirmoje vieotje, jis priminė jiems vi
sados gyventi Parcinkulyje. Jis prašė jų, 
kad niekados neapleistų šios šv. vietos: 
“Žiūrėkite, mano broliai, kad jūs nieka
dos neaplei stūmė te šios vietos. Jei kas 
išvarys jus. pro vienų galų, jūs įeikite 
per kitų. nes tai yra šventa vieta ir Die
vo namas. Kai mes buvome tik keli. Die
vas padaugino mūsų skaičių. Jis apšvietė* 
mūsų protų. Savo meilės ugnimi Jis už
degė mūsų valių. Kas tik čia karštai mel
sis. apturės tų. ko prašo. Del to vaikeliai 
laikykite šitų vietą didžiausioje pagar
boje, visa savo širdimi džimigkitės ir gar
binkite Dievų.” Dabar šv. Pranciškaus 
dienos buvo suskaitytos. Jau jis buvo 
pasirengęs mirti.

Norėdamas paskutinį kaitą pagerinti 
neturtų ir parodyti visiems, jog jis jo 
laikėsi iki pat galui, šventasis sušaukė 
visus brolius prašė jų paguldyti jį ant že
mės ir nuimti nuo jo visus drabužius.

Ji jmsakojo broliams, kaip maldbjė, ji iš- , nuliūdinti. Priešingai, jis norėjo kiekvie- dvasį§ka g|oba. 
girdo balsų, kuris liepė jai važiuoti į nų prųdžiuginti ir suraminti. Taigi, jis
Parcinkulį, jei nori matyti dar gyvų šv. ilgai mąstė, kaip galima būtų suraminti laip suraminus šv. Klarų, sv. Pran (Bus daugiau)
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m o n i j o s Galas.

Nieko nėra tikresnio, kaip 
tai, kad kiekvienam žmogui 
teks mirti. Lygiai tikra, jog ir 
visos žmonijos laukia galas. 
Kaip pavienio žmogaus mir
tis gali būti natūrali ar neti
kėta, taip lygiai ir visos žmo
nijos galas gali ateiti ar iš
sisėmus jos gyvybės šaltinia
ms, ar iš šalies kokiai nelai
mei ištikus. Iš tūkstančio var
gu bent vienas žmogus miršta 
visai natūralia mirtimi: labai 
gilios senatvės sulaukęs; di- 

'džioji žmonijos dauguma mirš
ta ligai ir įvairių nelaimių pa
kirsta.

Natūrali žmonijos mirtis bū- 
tu lėtas iššalimas saulei atvė- 
stant. Jeigu tokia mirtis lau
ktu žmonijos, tad gal mūsų 
ainiai pagyventų ant žemės 

-dar keletu milijonų metų, nes 
atrado, kad saulė taip ilgai 
galės dar duoti žemei pakan
kamai šilumos.

Nenatūrali mirtis gali išti
kti žmonijų tuo atveju, kad 
žemė susidaužtų su kokiu tam
siu ar šviesiu dangaus kūnu.

Ta dangaus kūnų sistema, 
kurį sudaro saulės šeimynų, 
yra nuostabiai gerai sutvar
kyta. Mes labai stebėtumės, 
jeigu koksai laikrodininkas pa
dirbtų laikrodį, galinti be jo
kio pataisymo kuo tiksliausiai 
eiti bent 100 metų. Žmogui 
toksai tikslus darbas nėra į- 
manomas. Visai kas kita su 
Dangaus Mechaniku! Astrono
mų apskaitymu saulės siste
mos mechanizmas yra suda
rytas su tokia precizija, su to
kiu tikslumu, kad šios siste
mos puikiausias ėjimas tikrai 
gali būti garantuotas milijo
nui metų ir labai tiesai pana
šu, kad jis dar nesugęstų ir 
po milijardų metų. O reikia 
žinoti, jog račiukų šiame me
chanizme yra gana daug.

Vadinasi, netikėto žmonijos 
galo galime laukti tik iš šalies.

Reikia žinoti, jog danguje 
neretai matyti susidaužtant 
dviem dangaus kūnams ir nuo 
to jiems virstant karštomis 
dujomis. Toksai dūžis galėtų 
ištikti ir mūsų žemę, nes sau
lė su visomis planetomis lekia 
po 20 kilometrų per sekundę 
kažkur erdvės platybėmis. To
se erdvėse lakioja begalės 
Žvaigždžių ir tai su labai dide
liais greitumais, net po kele
tu šimtų kilometrų i sekundę. 
Pasiklausykime, kaip tokį su
sitikimų su kitu dangaus kū 
nu vaizduoja vienas iš žymes
niųjų šių dienų astronomų, 
abbė Moreux (kunigas Moro).

šitai Amerikos prerijomis 
nakties metu su pašėlusiu grei
tumu lekia transkontinentinis 
ekspresas. Salon-vagonuose li
nksmai baliavoja milijonieriai, 
šposus krečia, juokauja ar ra
iniai sau apie biznius šnekasi. 
Jie yra ramūs, nes žino, jog 
ir naktį geležinkelio sargai da
boja kelių, o budri mašinisto 
akis atidžiai stebi jų duodak
tinis ženklus. Bet štai netikė
tai pasigirsta garvežio staugi
mas, bandoma greit sulaikyti 
traukinys, vagonai viens j ki
tų dūžta, virsta nuo bėgių, ir 
ten, kur neseniai linksmai ba- 
liavota, dabar girdisi tik ne

žmoniškas sužeistųjų ir mirš
tančiųjų vaitojimas.

Bet kų reiškia Amerikos ek
spresas palyginus su visu že
mės rutuliu, kurs dienų naktį 
lekia 30 kilometrų greitumo 
per sekundę? Šiame didžiaja
me eksprese žmonių milijonai 
nerūpestingiausiai žaidžia sa
vo gyvenimu, vaikosi akimir
ksnio smagurius ar tarnauja 
savo tuščioms ambicijoms. Na
ktimis, kada apkvaišę mieste
lėnai dūksta smuklėse, nedide
lis astronomų būrelis akis j- 
smeigę žiūri į tas platybes, 
kuriomis su tokiu greitumu le
kiame.

Ir štai vienų dienų telegra
fas praneša iš svarbiausios o- 
bservatorijos tokių trumpų ži
nutę: “Paukščių kely paste
bėta juoda saulė. Diametras 1 
minutė 13 sekundžių. Smarkus 
artėjimas į mus.”

Šiek tiek nusimanantieji 
žmonės, perskaitę šių telegra
mų, padarė gana reikšmingų 
minų.

Kitų dienų laikraščiai gau
na tokių telegramų?

“Juodoji saulė artinasi į 
mus su 200 km. greitumu per 
sekundę. Diametras — 1 min. 
38 sek. Kuris aštuonis kartus 
didesnis už mūsų saulę — že
mę

Kas moka skaičiuoti, tas 
greit surastų, jog žemės dūžis 
su ta saule turės būtinai Įvy
kti po 344 d. po šio praneši
mo.

Trims mėnesiams praslinkus 
šis besiartinantis dangaus kū
nas jau būtų matomas plika 
akimi. Jis jau pasiekė Neptū
no orbitų ir tai smarkiai pa
juto visa saulės sistema. Pla
netų keliai ir žemės greitumas 
bei jos ašis pasikeičia. Mums 
tada atrodytų, tarsi, visos 
žvaigždės būtų pakeitusios sa
vo judėjimus, mūsų laikrod
žiai nebesutiktų su saule, me
tų laikotarpiai pasikeičia'. As
tronomai nebegali daryti savo 
stebėjimų ir apskaičiavimų.

43 dienas prieš susitikimų 
besiartinantysis kūnas jau at
rodytų mėnulio trečdalio didu
mo. Tuo tarpu jis pereitų Ju
piterio orbitų. Mūsų saulė, pa
jutusi tamsiojo svečio atėjimų, 
rodo didelį susijaudinimų, iš 
jos išsiveržia didžiausi lieps
nos liežuviai, milžiniški protu- 
beransai. Nuo to karštis ant 
žemės didėja.

Praeina dar baisaus lauki
mo mėnuo. Paprastas žmoni
jos gyvenimas sustojo didžiau
siame išgųstyje dabar visi tik 
galvoja apie laukiamųjį baisų 
įvykį. Žmonių minios apgulė 
bažnyčias. Mintis apie mirtį 
niekam neišeina iš galvos.

Atėjūno traukos Įtakoje sau
lė išsitempia, eksplozijos ant 
jos vyksta be perstojo, nuo 
ko ant žemės pasidaro taip 
karšta, kaip dar niekad nėra 
buvę žmonijos gyvenime. Ir 
šviesa pasidaro taip stipri, kad 
vos žmogaus akys begali iš
kęsti. • Kalnų ’ sniegai tirpsta 
su nepaprastu greitumu, van
denynai garuoja ir pripildo 
orų troškinančia drėgme. Nuo
latiniai smarkūs lietūs ir pot
vyniai sunaikina didžiausius 
plotus.

i •*

VLADISLOVĄ ŠUKIENĖ

Narė M. S. 26 kuopos, Cle- 
veland, O., viena pirmoji kuo
pos iždinir^iė, vėliau buvo fi
nansų raštininkė ir pirminin
kė. Yra pasišventus Sųjungos 
darbuotoja — pasižymėjus au
komis ir rimtu darbu, M. Sų
jungos 15 Seimo komisijos na
rė ir iždininkė, taipgi yra S. 
L. R. K. A. 142 kp. finansų 
raštininkė, Lietuvių Moterų 
Kliubo 2 vice-pirmininkė.

Nakties daugiau nebėra, nes 
saulę jau pakeičia atėjūno 
šviesa. Naujoji saulė kasdien 
didėja, ir savo šviesa padaro 
naktis nepaprastai gražias.

Dangaus gilumoje planetos 
blizga kaip milžiniški švytu
riai.

Neužilgo visų tų reginį už
dengia stori debesų sluoksniai, 
iš kurių griaustinis be pertrū
kio griaųja. «

Dar dvi dienos!
Retkarčiais dangus prasi- 

blaivo. Tada išgųsdinga žmo
gaus akis mato nesuskaitomas 
virtines krintančiųjų žvaigž
džių ir bolidų (didelių akme
nų). •

Visas dangaus skliaustas at
rodo apimtas viena ugnimi, 
gaisrai matyti visur, žmonės 
dreba iš išgųsčio ir prisimena 
apaštalo žodžius:

“Ir visi žmonės atrodys ta
rsi atiduodu sielų iš išgųsčio 
belaukiant įvykių ant visos že
mės, nes dangaus galybės bus 
pajudintos.”

Dar viena diena! Astrono
mai su sekundės tikslumu ap
skaičiavo, kada turi įvykti dū
žis. Paskutinį kartų nusileido 
savo išvaizdų visai pakeitusi 
mūsų saulė.

Žmonių akys įsmeigtos į 
baisiųjų žvaigždę ir jie atro
do pamišę iš išgųsčio. Jau ry
toj bus ta baisioji pabaigos 
diena!

Pilnos gatvės bėgančių iš 
'miesto žmonių. Jie patys neži
no, kur jie bėga. Paryžiuje ob
servatorija apgulta. Nusileidu- 
sioji saulė dar tragišku rau- 

jdonumu nušviečia Triumfo A- 
įrkų. Greit pasirodo ir sidabri- 
1 nė šviesa to erdvių klajūno, 
kuris atėjo praryti mūsų bliz- 

'gančiosios motutės — saulės,

mus per tiek milijonų metų, 
šildžiusios ir gaivinusios.

Naktis praėjo pablūdimo 
karštyje. Aušra atėjo anksčiau 
negu paprastai. Nors saulė 
žymiai padidėjo, tačiau ji ma
žiau bešviečia. Staiga žemę 
nušviečia labai didelė šviesa. 
Tai užgesusioj! saulė atsigavo 
— iš jos viduriu išsiveržė te
nai tebebuvęs karštis. Saulės 
trauka jų susprogdino. Milži
niški liepsnos liežuviai lekia 
iš vienos saulės j kitų.

Niekados nuo žemės nema
tyta gražesnio ir baisesnio re
ginio/ Nuo baisaus dūžio sau
lės medžiaga liepsnojančiomis 
bangomis išsiskleidžia po visų 
Merkurijaus orbitų. Lygiai ir 
atėjūnas skleidžia savo dujinę
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j vis baisesnių naujienų. Londo
nas sunaikintas; Lisabonas, 
Amsterdamas, Bordo, Naujor- 
kas, San Francisco, visi Vi-

medžiagų ir jų sulieja su mū
sų saule. Iš tos atgaivintos 
žvaigždės išeina dvi ugninės 
medžiagos spiralės. Besiplės-
damos po 4 valandų jos pa-1 duržemio pakraščiai — Japo- 
siekia jau Venerų. Ar tas bai
sus ugnies tvanas užlies ir 
mūsa žeme?

Karštis ant žemės pasidarė 
spirginantis. Baisiausi jūros 
potvyniai užlieja žemynus. Mi
škai dega. žemė baisiausiai 
dreba, miestai prasmenga j 

žemę. kalnai griūva. Visi už
gesę ugniakalniai atsiveria ir 
vemia verdančių lavų. Karš
tis nuolat didėja. Iš proto iš
ėję žmonės slepiasi urvuose, 
lenda Į šachtas, bet niekas ne
gelbsti...

Kas minutę radio praneša

inijų, Antilų salos—visi tie 
kraštai dingo prasmegę į že
mę, ar potvyniu nuplauti. Pa- 

Iryžius dar laikosi. Žymesnieji 
trobesiai, Eifelio bokštas, No
tre — Daine ir Jėzaus .Širdies 
katedros sugriuvusios, mies
tas dega ir tūkstančiai žūsta 
liepsnose.

Atmosferos elektros įtampa 
didžiausia: milžiniški žaibai 
raižo dangų, griaustinio tren
ksmai susilieja j nepaliaujamų 
bildesį; niekad nematyti cik
lonai viskų verčia iš kojų.

Žemės ašis smarkiai pasi

keičia ir vandenynai baisia jė 
ga ritasi per žemynus.

Greit nebeliks nė vienos 
žmogaus akies, kuri galėtų pa 
sigėrėti tuo gražiu reginiu, k u 
rį sudaro besiplečiančios dvio 
jų sukibusių žvaigždžių spir;'.

' lės.
Ko žemė dar nesuskubo p . 

ryti ar ugnis sudeginti, a" p • 
kūnas nutrenkti, ta palaidi 
gilios jūrų bangos.

Taip atrodo žmonijos g.t 
las astronomo akims.

Pasiklausykim dabar Švent 
raščio kalbos. Mat. 24, 29 
“Tuojau po tų dienų suspau
dimo saulė aptems, mėnulis 
nebeduos savo šviesos, žvaigž
dės puls nuo dangaus, ir dan

.(Tųsa ant 4 pusi.)

gjjįį

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

ĮVYKS

Sekmadieny, Rugpiucio (August) 30 d., 1931
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

Prie 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

2) Mažų Bernaičių Bėgimas J
3) Didesnių Mergaičių Bėgimas
4) Didesnių Bernaičių Bėgimas
5) Pačių Greičiausių Mergaičių Bėgimas
6) Pačių Greičiausių Bernaičių Bėgimas

B. Svorio Metimas — Shot Put.
(Čia Tiktai Vyrams)

C. Virvės Traukimas — Tug of War.
(Singeliai prieš Ženočius)

Bėgimai Prasidės 1:30 P. M. 
Svorio Metimas — 4:00 P. M. 
Virvės Traukimas 6:00 P. M. 
Dovanu Išdalinimas 7:30 P. M.

Jeigu nori imti dalyvumą “Draugo” Pikniko Konteste, išpil 
dyk žemiau blanką ir pasiųsk:

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir Pavarde ..........................................................................

Adresas.........................................................................................................

Klek Metų ................................................. Klek Sveri ....

Kontesto Skyrius ................... ’..............................................
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DRAUGAS Pirmadienis, Rugp. 3, 1931
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TĖVO PALIKIMAS. MIKALINA RAKAUSKAITĖ
- ŽILINSKIENĖ ŠV. MIŠIŲ AUKA.

Senųjų laikų gadynėje gy-! sūnus. — Užvaizdą esi pats 
veno vienas pirklis, kurs, sve- šeimyninkas, taigi privalumas 
timoje žemėje pirkliaudamas, yra pačiam šeimyninkui būti 
staiga susirgo ir buvo atneš- pirmutiniu.
tas vienon užeigom Jausdama- — Aš pageidauju, kad pats
sis, kad silpnėja, paliepė pa
šaukti užvaizdų ir jam tarė;

— Aš ilgai negyvensiu. Ir,

padalintum; pats esi mano 
svečias, pirklio sūnus; meld
žiu padalinti, — ragino užvaiz-

jeigu kas norint atsišauktų da. 
mano turtų paveldėti, neper- Kainų svečias, taip padrų- 
leisk iki jųjų kuris isrys is- sinįag> padalino vienų karvei? 
minties painių trijuose daly- abiejų sūnų, antrų karve- 
kuose, kad paveldėjimo yra p paskyrė dėl dviejų seserų, 
vertas. Aš, apleisdamas tevis- trečią gi karvelį padavė už- 
kę, Įsakiau savo sūnui, kad jis vaizdai ir jo žmonai, o dėl 
turės savo išmintį parodyti gavęs pasįiįko kitus du kar
pi™ paveldėsiant mano tur- veliu Taį buvo antrasis iš-
tus- mintingas pasirodymas.

Tas pirklys mirė ir buvo pa'
laidotas sulyg jo tėviškės pa
pročių.

veland, ()., viena pirmųjų na
rių, buvus kuopos pirmutinė 

Šeimyninkas buvo nepaten- iždo globėja, vėliau ėjo pir- 
J(i mirimų užvaizdą1 ki,lUs tokiu padalinimu, ta-.mininkės pareigas. Mergina

ičiau visai nieko nesakė.

apie svarbiausia mūsų tikėji- kun. P. Vaitukaitis, plačiai
mo tiesa — Šv. Mišių auka. Ižinomas veikėjas. Jo knyga

n, . ~ ’ .. , . i Šių knygučių galima gauti vadinasi “Kelionė po Europų
Tai vardas knygutes, kuri',. , . . .1. , - ... . „ ,,

........ kiek tik nori ir labai pigiai'ir Įspūdžiai. Knyga papuo-
tik išimo iš spaudos. Apie ta ,4H ,, n,.„. „ , , L, , . , * ,„ Drauge’’ 2334 So. Oakley Į sta paveikslais. Jų galima gau-
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui:

Avė., arba pas kun. J. Jusevi-
r, , , • v čių, šv. Kryžiaus Ligoninėje
Gavau jūsų knygutę aple sv. w 6g c||.

Misiąs. Labai malonu jų Į 
skaityti. Prisiųskite dar 10.
Duosiu kitiems dovanų.”

Kita moteriškė tai?) rašo: Šimtai lietuvių šiemet vyks 
“Apturėjau 3 knygutes apie aplankyti Lietuvę. Keliautojai j 
šv. Mišias, kurios man labai visu keliu pamatys nematytų

KELIONĖ PO EUROPĄ.

patinka. ’ ’ dalykų, įgys naujų įspūdžių,
Iš tikrųjų ta knygutė yrajTas viskas yra labai indomu 

abai naudinga kiekvienam ; *r m®lonu.

Narė M. S. 26 kuopos, Cle- perskaityti, nes joje kalbama1 Taip yra padaręs gerb.

būdama daug pasidarbavopagarsino viešai, kad tikrieji ( 
paveldėtojai gilėtų atsišaukti | Sekamai pirklio sūnus pa- kuoP°s parengimuose. Vėliau 
ir pribūti. Kuomet apie tai‘dalino ir vištų. Užvaizdai ir;daug darbavosi kuopos palai- 
dagirdo pirklio 'sūnus, tai ne-! jo žmonai padavė galvų, del.k^niuk Dabai serga ii guli 
vilkinant išsirengė kelionėn, 'dviejų sūnų — kojas ir dėl , ligoninėj.

abiejų dukterį? — sparnus. Gi j
sau pasiliko pilnų vištų. Tai i no tėvo turtus — palikimų dėl 
buvo trečiasis išmintingas per-' manęs.

— Imki ir važiuoki, svei
kas! — pasakė užvaizdą.

Knygos

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

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 11 W. Washington St. 
Itooin 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

■ Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
1 — 6 iki 9 vai,

14145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tol. Uyde Park 3395

GARSINKITĖS “DRAUGE" 

HCHIKG SKIH HEO 

er n žema
If itching, burnine ekin makes lite 
unbearable, quickly apply Žemo, tha 
Boothing, cooling, invisible faraily 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings swift relief from Itching, helpe 

i to draw out local infection and ro- 
store the skin to normai. For 20 yean
Žemo haa been clearing up skin, re- 
lieving pimples, raah and other skin 
irritationa. Never be without it. Soli 
everywhere—35c, 60c and *1.00.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Ii a Famaua Vlvanl 8et and ln- 
cludea facc powder. >1.00; Rnuge, Ite, 
Tlsaue Cream >1.00, Dapilatory >1.M, 
Faclal Aatrlngent >1.76. Bath Salt l.M. 
Tollet VVater >1.26. Perfume ».76. BriT- 
llantlne 75c, Skin Whltener 76c. Totai 
Value J12.00. Special prlce, >1.>7 for aU 

plecaa to .....................................ten pli Introduoe thle line.
Vardas ............... .. ..................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grųžlnami, jei 
nepatenkintas.

Bea Vau 380-3th Avmue, N«w Yorfl

Atvykęs ties pilies vartais, 
susitiko malkininkų, kurs dėl 
pardavimo turėjo malkų veži
mų. Nupirkęs, įsakė pristaty
ti į vietų, kurion vyko. Mal
kininkas, nuo kurio sūnus pi-, 
rko malkas, atvežęs ties užei
ga, tarė:

— Štai, malkos; kur jas su
mesti?

— Kokias malkas? — atsi
liepė nustebęs užvaizdą. —
Aš jų visai nereikalavau.

— Taip, jūs nereikalavot, —- 
atsakė malkininkas, — tačiau, 
šis vyras, kurs seka paskui 
mane. Aš jo palūkėsiu šičia.

Tuo gi pirklio sūnus parū
pino dėl savęs svetingumų pi
rm Įžengsiant j užvaizdus vi
dų; ir tai buvo pirmasis iš
mintingas pasielgimas.

— Kas tu esi? — paklausC 
jo užvaizdą.

— Aš esu sūnus pirklio, ku
rs mirė užvaizdos namuose, — 
buvo atsakymas.

Netrukus buvo parengti pie
tūs.

Užvaizdos įsakymu ant sta
lo padėta penketas karvelių 
ir viena višta, l’rie stalo su 
juomi sėdosi pats užvaizdą, jo 
jo žmona, du sūnų ir dvi du-
kter1, čiai — pilioriai, visados išlai-

— Padalinki valgi, — tarė 1
užvaizdą.

sistatymas.

Bet gi čia šeimyninkas ne
teko kantrybės ir prasitarė;

— Ar toks tai paprotis ta
vo tėviškėje? Aš temijau, kaip 
paskirstei karvelius, tačiau 
nieko nesakiau; o kas link vi
štos, tamstele, tai jau ištikrų- 
jų turiu paklausti; kų gi rei
škia ?

Namų gi svečias pasiaiški
no sekančiais žodžiais;

— Aš sakiau pradžioje, jog 
ne mano pirmenybė, o kadan
gi namų šeimyninkas taip pa
norėjo, taigi dariau kuogeriau- 
sia ir tikit* kad tiksliai atli
kau savo Uždavinį. Šeiminin
kas, jo žmona ir vienas kar
velis sudaro tris; dvi dukterį 
ir vienas karvelis sudaro tris; 
du sūnų ir vienas karvelis su
daro tris; aš ir dvieji karve
lių sudaro tris. Taigi, karve
lius padalinau teisingai. O kas 
link vištos, tai šeimyninkui ir 
jo žmonai patiekiau galvų, nes 
jiedu yra šeimynos galva; dėl 
abiejų sūnų paskyriau kojas, 
nes jiedu yra šeimynos rams-

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziuuas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Kandolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

PROBAK

— Ne, — atsiliepė pirklio

ŽMONIJOS GALAS.

(Tąsa nuo 3 pusi)

gaus galybės bus pajudintos.”
Luko 21, 25-26. “Bus ženk

lų saulėje, mėnulyje ir žvaigž
dėse, žemėje didelio išgąsčio 
tarp tautų (lėliai smarkaus jū
ros ir bangų ūžimo; žmonės 
džiūs iš baimės, belaukdami 
to, kas turi užeiti ant viso pa
saulio, nes dangaus galybės 
bus pajudintos.”

2 Petro 3, 10. “Viešpaties 
diena ateis kaip vagis; tuomet 
dangus su dideliu smarkumu 
(braškėjimu) praeis, elemen
tai nuo karščio sutirps, žemė 
gi ir ant jos esamieji dalykai 
bus sudeginti.”

Apr. 11, 19 “...buvo žaibų, 
ūžimo, griausmų, žemės dre
bėjimų ir didelė kruša.”

Kaip geologai patvirtino 
Mozės pranešimų apie žemės 
pradžių, taip astronomai veik 
žodis žodin pakartoja apašta
lų pranešimų apie jos galų.

JAUNUOLIO LA1VIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.

Pirklio sūnus paveldėjęs di- i MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-,—-----------------------------------------
džius tėvo turtus ramybėje iš-J tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. I Telephone ncarbor“ °°”

keliavo į savo tėviškę. Zajančkauskas kaina ...................................................... 15c. f, ff, uHtnNAUunAu
A. Matutis. ŽEMĖS .ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M., ADVOKATAS

I. C. kaina................................................................................. 10c. pjų Nortb La‘ Šalie Street
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. i room 1431

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

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina........................ 40c.:
GARBINGA BŪTI TIKIU Al KATALIKUI, J. Mačernis į 

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

kaina ............................................................................................  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks-1 

mų drama, kaina...................................................................  25c. j

Telephoue. Roosevelt 909* 
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 96»>

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS 

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
60c. už 5 — |i už 10 

Sempeils — 10c.

.1

BLAIVYBĖS SAVAITĖ 
PASIBAIGĖ

Vasaros blaivybės savaitė 
visoje Lietuvoje su pasiseki
mu pasibaigė. Beveik visuose 
miestuose ir miesteliuose ir 
net kaimuose buvo suruoštos 
paskaitos. Blaivininkų skai
čius tuo laiku taip pat padi
dėjo. “M. L.”

I Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
I Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 8 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A, OLIS

PROBAK CORPORATION
Sataty 8wr 60.. laa.

WT AVIMUS NIW TOM

kautieji šeimynos vardų; dėl 
kiekvienos dukters atskirai pa
daviau po sparnų, nes sulyg 
bendrųjų gamtos apystovų. su
rėdymo, josdvi ištekės; paė
mę sparnus ir išlėks iš namų 
lizdo svetur sukti guštų. Del 
savęs pasilikau vištos kevalų, 
nes yra panašus į laivų, ku-l 
riuoju atvykau ir manau juom 
gryžti atgal. Aš esu sūnus pi
rklio, kurs mirė užvaizdos na
muose; atiduoki brangaus ma-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

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

Mano Radi© — Scopo — Raggi 
X-Itay Itoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juųų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu

ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolpb 08*1 
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. ValandO8 nu0 9 ikl B val valc

Pranas Jakštas, kaina...........................................................50c.: 3j<i s. Haisted st. Tei. victory 050
GIESMYNAS, paruošė kum J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusią-1 V!iiand°3 - ’ 9

, (Ttarn., Ketv. ir Subatos vakare
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 

TEOLOGUOS 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.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
MlCTama aVuilJnuma £_>»• D ...L,..

This new cheese 
treąt

Digestible 
asmilk 
itself 1

Patentui

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milte Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery oru 
can eat it freely!

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

jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 

vuma. sugrys jums taip kaip buvo &VENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. šeške-!
nirniiflii kenčiat. nuo llCTlI SK11- 7 A

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

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

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir piDJgus.

pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil 
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo ner
vų, širdies, .reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokių užsisenėjuslų, jsi- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjiinas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 po nn.kl<>y AVSIlUe
Draugas'

piet I' Chicago, Illinois.

VKCL.S
'Jklkiv THIS VUfc-MAct

u-OklT H6VAT — GOtSS VLV 
>VO CO UP OM 'TVJE. fc-OOP AOsl’

OUT TW CWMMEX — UTy
JAUST PUČU OP ^OOTt

r

[feoaonol

( tik oo ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilngyde o 
milijonai dar nežino apie tai. |
Dekanio Galinga Moatia yra tiek 
verta aukao, kiek ji pati (veria di
lia naudot gydymo.
Kaina 7S centai. 81.50 ir 83.00. 
ir 10 centu eztra ui pereinntima. 

Klauskite pas aptiekoriue teip 
DEKEN'S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO. 
P. O. Boz 152 

Hartford, Conn.

* * *

INE^

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohie St., Chicego

KRAJFT

'elveeta
The Oeliciout N,w Cheese Focid

Tyro* Aiškios, Breikoe
GRAAIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgslte 
Knyga "Eye Care” arba “Kye 
Beauty” ant pareikalavimo.

7 "I-

; . ta., a x.~.... . . .
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LIETUVIAI AMERIKOJE
BAIGĖ AUKŠTĄ MOKSLĄ. * visuomenei galima pranešti 

šiuos dalykus.
Su malonumu tenka pažy

mėti, kad šių vasarų dar vie
nas lietuvis baigė universitetų

Visi dailininkai-kės spar
čiai ruošiasi prisirengime prie 
busimosios parodos — vieni 

Jungt. Am. Valstybėse. Tai ieško minčių, inspiracijų; ki-
Kastas R. Jurgėla, dabarti- j ti jau palengva kuria kūrinius 
uis Generalinio Lietuvos Kon ip ne^ atkartoja juos įvairiais 
sulato New York’e sekreto- ar tai iš konstrukci-
rius. Jis baigė Šv. Laurynoįjos, teorijos ir prasmės atžvib
universitetų Brooklyne ir bir
želio mėn. pabaigoje gavo di
plomų, kuris suteikia teisių 
bakalauro laipsnį (Baclielor 
of Law). K. Jurgėla yra gi
męs Jungt. Am. Valstybėse.
Nuo 1914 ligi 1924 m. gyveno 
su savo tėvais Lietuvoje. 1919 
m. jis tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje savanoriu, akti
viai veikė slaptai veikusiam 
lietuvių šaulių-partizanų bū- 
ty ir skautuose. Už tuos žy
gius drauge su savo broliu Ju 
lium ir keliais kitais šauliais 
buvo lenkų suimtas. Daugelis Į 
iš tų suimtųjų buvo teismo 
nuteisti ilgam laikui kalėti.
Bet Kastas pasišalino į Kau
nu ir čia daug dirbo jaunos 
skautų organizacijos štabe, re 
dagavo laikraštį “Skautas" 
ir kartu vadovavo skautų, o 
paskiau jūrų skautų draugo
vei. Pasižymėjo savo iniciati- 
va ir darbštumu. Be to, tarna
vo užsienių reikalų ministeri
joje, kartu besimokydamas ir 
veikdamas skautų bei šaulių 
eilėse. Jis aktiviai dalyvavo 
Klaipėdos sukilime ir yra a- 
tlikęs svarbių uždavinių. Už 
toki veiklumų K. Jurgėla ap
dovanotas karo ir skautų or- 
denais ir kitų valstybių skau
tų metų medaliais.

1924 m. vasarų jis grįžo į 
Amerikų. Ilgai dirbo fabrike, 
dalyvavo Ėlizabetbo bažn. 
chore ir trejetų metų buvo 
New Yorko ir New Jersey 
apskr. vyčių pirmininku. Be
veik jis vienas suorganizavo 
eks-karių Lietuvių Legionų ir 
yra išrinktas L. L. štabo ad
jutantu. Ir dabar priklauso 
prie vyčių. Tokių darbščių a- 
merikiečių lietuvių mažai yra, 
o dar mažiau yra tarnavusių 
ginkluotose Lietuvos jėgose.
.Jo darbštumas ir pasiaukoji
mas mokslui ir tautai garan
tuoja, kad jis ir ateity sėk
mingai skins sau kelių į gra
žių ateitį ir neužmirš tautos 
reikalų, kuriuos mokėjo ilgi 
šiol atjausti ir remti.

Šiame krašte gimę ir augę 
lietuviai jaunuoliai turėtų sek
ti šio jauno advokato pavyz
dį — aktiviai veikti vyčių 
eilėse, branginti savo kilmę, 
lietuvių kalbų ir stengtis nors [ 
retkarčiais tolimų tėvynę Lie
tuvą aplankyti. Iš to bus j 
daug naudos ir sau ir musų 
tautai.

tur. Jam pasisekė suieškoti 
labai gražių ir patogių vietų 
parodai — tai Victoria Hotel 
ant 7th Avė. ir 51 St. Ne\v !• I
Yorke. Visi nariai, apkalbėję 
šių vietų, galutinai sutiko pa
imti šį viešbutį parodai.

Todėl visuomenei ir daili- 
ninkams-kėms pranešame, kad 
Lietuvių Dailės Meno Ratelis

rapijonų, kad visi dalyvautų, 
kad paremtų parapijos reika
lus.

į piknikų atsilankė pusėti
nas skaičius parapijonų. Bet 
nemažai čia randasi ir tokių, 
kurie lankos bažnyčioje, sakos 
esu katalikai,' bet kai Įvyksta 
koks bolševikų parengimas, 
tai ir traukia ten. Ir minėta

"«1. Canal 6764

DAILININKAI DIRBA.

D A K T A R A I:

OR. A, RAČIUS

gi o, ar tai iš atžvilgio spalvų 
suderinimo, išreiškimo tekni- 
kos etc. Treti bėginėja po 
miestų ieškodami tinkamos iš 
visų pusių parodai vietos. O 
dar kiti laiko konferencijas ir 
diskusuoja kaslink parodos į- 
lalpos ir įvairių kūrinių su

rengia, dailės parodų Victoria ' ,. „ i,,,,,_ ° , dienų, kuomet buvo patapnos
Hotel, 7th Avė. at 51 St. Ne\v .. , •».’ piknikas, kitoje miško puse
Yorke nuo rugsėjo (Sept.) 1 
iki rugsėjo 15, 1931.

Gerbiamieji dailininkai-kės,

je buvo bolševikų “Bangos" 
choro išvažiavimas; ten daly
vavo daugumas ir lietuvių ka- 

prflSomi temyli, kad pasku- talikų Negrafa
čiausia diena dailės kuriniams kanig Varg-ai neaupranta> 
pristatyti bus Kllgpiučio ,^ eina n. k, remia 
(Aug.) 25. Vieta, J. P. Saba-i
lausko studija, 335 W. 71 St., Be to> katalikų piknikų ren 
New Yorke. Jei kaikurie dai-! gėjams patartina piknikuose

deiininių ir jų tinkamo sugru- norėtumėt prisidėti turėti daugiau gyvumo, įvai-
puvimo galimybės. Vienu žo 
džiu, visi dirba išsijuosę, nes 
nori padaryti savo pirmųjų 
dailės parodų įdomių, turinin
gų ir vertų svetimtaučiams ir 
mūs lietuviams pamatyti.

prie parodos, prašomi patys,nulio, pamarginunų progra- 
asmeniškai pristatyti savo kū-,11,011 įtraukti, kad ir patiems 
rinius į minėtų studijų. . būtų įdomiau laikas praleisti.

Paskutiniai du ratelio susi
rinkimai prieš parodų bus 
vienas pas panelę Elenų Va-

(Tųsa 5-ųjam pusi.)

Tėvas L. Brigmanas C. C. I žiutę, jos namuose, 317 — 84 : A. L OAVIDONIS, M. 0. 
J., kuris yra gavęs aukso me-ISt., Brooklyn, N. Y., rugpiu-
dalį $25.00 vertės už atsižy- 
niėjimų rankų darbu, ypatin
gai megstuose ir austuose kū
riniuose, pasižadėjo prisiųsti 
parodai keletu savo kūrinių 
tarp kurių bus aliejum spal
vuotas paveikslas Saldžiau

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IK OB3TETK1KAS

Gydo stalgias Ir chronlftkas dgar 
vyrų. moterų tr vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kaedlenų aut 
pietų Iki 8 vai. vakaro 

Nedėliomls ir aeredomla tik 
likalno susitarus 

Oflaaa, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 So. Whlpple 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

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

DR. J. J. KŪWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nodelio j pagal susitarimų.

Tel. Lafuyette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedė'lioje pagal sutarti

'.Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKADSKAS
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 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomls pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 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. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 8898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3008

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

' 4910 80 MICHIGAN AVENUK
Tol Kenwood 6197 

Valandos:
i Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 

ii-fil'mo' i5"a' • V T’ i Nuo 6 Iki 8 valandai vakaregailina Šiaip. 1\UO imies CSį- . Apart Šventadienio Ir ketvirtadienio j Šventadieniais pagal sutarimą, 
uare (tiems, kurie

čio (Aug.) 11 d., 8 vai. va
kare. Iš New Yorko atvažiuoti

gyvenaį _________________
New Yorke) reikia imti Seach Tei. Randoiph 0993—11994 

Beach to Coney Island B. M.
T. Subway ir išlipti ant 59 į

sios Širdies Jėzaus ir kitas'St., Brooklyne pereiti skersai,
gražiai rožėmis nuspalvuotas 
paveikslas. Jisai taipgi turi 
puikų ir brangų rinkinį įvai
rių senų ir naujų pinigų iš 
daugel valstybių, įvairių įvai
riausių medinių išdrožti) daly
kų, kaip tai: pypkių, tabakėl
iai, skrynučių, lazdų, šaukštų 
ir stebėtinų anatomijos išdir
binį iš medžio, parodant visų 
žmogaus vidujinį sudėjimų — 
krūtinę, širdį, plaučius, gys
las etc.

PRANEŠIMAS VISUOME 
NEI IR DAILININ 

KAMS.

vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 P° j VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 1

Nedėliomis Ir Sv mtadleniais 10-U

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DR. EDGAR W. CRASS
Tel. Central 7 079 

Rez.. Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

Gydo tik akis, ausis, nosj ir gerklę
39 So. State St., Chicago

Mentor Bldg., 12-tas aukštas
Valandos: 9:30—4:30

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Kct.

Tel. Yards 1829

per platforma ir įsėsti į 4tli j 
•Avė. local bound for Fort Ha- 
milton ir išlipti ant 86 St.

Kitas susirinkimas bus pas i 
J. P. Sabalauskų, rugpiučio 
(Aug.) 25, 8 vai. vakare, 335 j 
W. 71 St. New Yorke. Prašo-i 
nie bernyti, kad tas vakaras I 
bus paskutinis sugrupavimui Į
ir užrekordavimui tų kūrinių, j DR. G. SERNER 
kurie bus tinkami parodai.
Todėl, gerbiamieji dailininkai 
-kės, paskubėkite prirengti ir 
pristatyti savo kūrinius vir- 
šminėtų d. ir j minėtų vietų.
Del paaiškinimų ir platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
J. F. Tamošaitis, 503 W. 57 
St., New Yorke.

J. F. Tamošaitis.

TORONTO, KANADA

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

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

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisą, 1447-49 Plttsrield Bldg., 55 E. M'ashington St., Clileago, III.

_ i_____-____ . ------------ --- >

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 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. 

Ncdėlioj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Ncdėlioj susitarus

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGLAU8LAS LIET. GRABORIUS 

CBUCAGOJE

OFISAI:
4901 — 14 SL 2924 VVaabington 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 Wu»t 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomit
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryt-o iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų tr naktį 
Virglnia 0036

Per Lietuvių Dailės — Me
no Ratelio susirinkimų, laiky
tame liepos-28, 1931, 8:30 vai. 
vakare, dailininko J. P. Saba- 
lausko studijoje, 335 W. 71 
St. New Yorke, patsai Saba-
lauskas nariams pranešė, kad.Sist“ U Lietnvlv Judėjimo. 
Abraham and Starss galerija, | Liepos 26 d. įvyko pirmas 
Brooklyn, N. Y., yra partaikin- Toronto lieutvių šv. Jono Kr. Į 
ta ir kad Art AHiance of Ame-'parapijos piknikas Augnstina- 
rica galerijos yra neprieina- 'virių farmoj. Oras buvo labai 
mos dėl įvairių priežasčių,' gražus. Klebonas da sekma- 
todel prisėjo jam kreiptis ki-'dienį prieš piknikų prašė pa-

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- 
eau prie grabų 18- 
dlrbyatės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
8KYR1US: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SK17 mus

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

DENI1STA1

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

T'ei. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak 

Nedėiloj pagal sutarti

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

L ! »Sf

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Lietuvių Dailės — Meno Ka- j 
telio susirinkimas kuris įvyko j 
liepos 14 d. 1931, 8 vai. va
kare Aušros Vartų parapiji
nėje svetainėje New Yorke, ji 

buvo turiningas ir įdhmus. Į| 
Gerų minčių ir sumanymų 
plaukė iš visų purių. Abelnai,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT) 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
patarnavimų, kūomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avertuie

P« Teltfonaii YARDS 1741 ir 1742

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 8o. MaTshfield Avenue 
Tel Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4446 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virglnia 1296 .

Yards 1138 
Chicago, UI.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AOBURN AVENUE 
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIET r VIS GRABORIUS 

Didele graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel Roosevelt 7688

I. <1. Z O L P
GRABO HIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VED«JAB

1650 Went 46th St.
Kampa* 46th ir Paulina Bta 

Tel. Boulevard 6161 - 1418
Mullndimo valandoje kreipki tėe 

prie BStoei, patarnausiu almpatll- 
kai. mandagiai, gerai Ir pigia* 
neim kitur Koplyčia dal ■armeaų 
dykai.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
D E N TĮSTAS 

2201 VVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artestau Av* 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vaaare

Rez. Tel. Midway 6512

OR. R. G. CDPLER
GlDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliak 

ir Ketverguls vakare

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 « T A 8 

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

OR. CHARLES SEGAL
anavo oilb*^ po uumetiu

472b 60. ASHLAND AVA
SFEG1J AL1STA6

Džiovų, Muterų Vytų i->igų
avai

Teie. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

L1ETUV1S DENT1STA8 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

vai. vakare
Nedėliomls Ir Scrodonils susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P. P. ZALLYS
'DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gaza*. X-Ray, etc.

ryto nuo 10—12 nuo 8--4 
pietų. —<:8v vakure 
Nedenomia 10 iki

Telef. Midway kT88U

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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



DRAUGAS Pirmadienis, Rugp. 3, 1931

C H I C A G O J E
LAUKIAMA METINĖ 

PRAMOGA.

Kuip kas met, taip ir šįmet 
įvyks O. R. J). Centro pikni
kas rengiamas šv. Kazimiero 
Vienuolyno naudai.

“Šeimyninis Piknikas” į- 
vyks sekmadieny, rugpiučio
23 d., 1931 m., Marąuette Par- kuris įvykęs Clevelande 8 me

p-lė V. Galnaitė, rast. A. R. D. 
ir p-ni A. Nausėdienė viena 
Mot. Są-gos organizatorių iš 
O. R. D. pirmininkė.

Po seimo, mūsų veikėjos vi
zituos Clevelande, nes turi ten 
gerų pažįstamų nuo seno.

P-ni A. Nausėdienė buvo 
vedėja Mot. Są-gos 8 Seimo

ke, 1 vai. po pietų. Užkan- 
džiams tikietas — 50c.

Širdingai kviečiame visus 
Sesučių Kazimieriečių priete- 
lius ir rėmėjus paremti šį pik
nikų savo atsilankymu ir tuo- 
mi paremti taip brangių mūsų 
tautos įstaigų.

Piknikas bus smagus ir ma
lonus. Sesutės pagamins ska

lai atgal, buvo vienas pavyz
dingiausi!} ir gražiausių.

Linkime ir 15 Seimui pasek
ti pavyzdį 8 Seimo.

Rap.

ONA NAVICKIENĖ LIETUVOJE
SSSR UŽPIRKO 10,000 

VEISLINIŲ KIAULIŲ

GIMNAZIJOSE BŪSIANTI 
GRIEŽTA DRAUSMĖ

Švietimo ministerija ruošia 
naujų gimnazijoms tvarkyti į- 
statymo projektų. Juo bus duo 

Šiomis dienomis Sov. Rusi- ta direktoriams didesnės tei- 
jos prekybos atstovybė padarė ’ sės. Direktorių" padėjėjus, kaip 
su “Maistu” sutartį nupirkti ^i šiol buvo, patiems moky- 
Lietuvoje 10,000 veislinių kiau tojams nebus leista rinkti, o 
lių. Tai pirmas didesnis SSSR
užpirkimas. “R.”

šventinimas.. Vėliavos kūmais 
buvo “Pavasario” s-gos pir- 

: mininkas Dr. J. Laimonas Ir 
p-lė Arnastauskaitė. Kitose 
vietose taip pat vyrai pasiry
žę neatsilikti. “M. L.”

BROLIAI VILNIEČIAI 
LIETUVOJE

M.
SEKRETAS”.

Lietuvos Vyčių 4 kuopos 
valdyba su dideliu pasišventi-

nius užkandžius, o komisija mu ruošiasi prie iškilmingo
tai jau prityrusi, mokės sve
čius gražiai priimti ir pa
vaišinti.

Pikniko komitetas susideda 
iš gabių rėmėjų, būtent Cen
tro vice-pirm. p. Onos Rei- 
kauskienės p. Jadvygos Čepu
lienės, valdybos narės, ir p.
Valerijos Junokienės, žymios 6 
sk. A. R. D. darbuotojos. Po- nerengti, 
nia M. Šedienė taipgi kom. na
rė, bet kol kas dar nesustip
rėjo visai. Linkime jai pas
veikt.

vakaro, kuris bus lapkričio 7 
d., 1931. Vieta kuogražiausia, 
bet šiuo kartu da neskelbiu, 
nes tai “Sekretas”.

Metinis vakaras.
Lapkr. 7 d. — tai metinis

X.

IŠVAŽIAVO Į CLEVELAND, 
O., Į MOTERŲ SĄ-GOS

SEIMĄ.

Bridgeport. — P. B. Bytau
tienė, 1 kps. ižd. ir Cbic. Fed. 
Aps. vice-pirm., p. Ona Kirie- 
nė, visuomenės veikėja, taipgi

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

ŠVENTINS NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ

skirs švietimo ministerija. Tuo 
įstatymu dar norima gimna
zijose įvesti griežtų drausmę, 
susiklausymų. “M: L.”

ŽINIOS IŠ UKMERGĖS

Betygaloje liepos 25 d. J. i 
Jau astuoni metai kaip eina r. Metropolitas Arkivyskupas

S. 26 kuopos, Cleveland, Skvireckas šventins naujųjų 
O., iždininkės pareigas. Uoli ir bažnyčių. Bažnyčia pastatytai11* neiįlai^ė 2". 
rimta darbuotoja. Pasižymi au ( dėka nenuilstančio kan. Pr.
komis. Savo darbų aukoja kuo Janulaičio ir parapijiečių pa
pai- įstangų. “M. L.”

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Liepos 16 d. atvyko į Kau
nu Vilniaus lietuvių studentų 
25 žmonių ekskursija. Jie ne
priklausomoje Lietuvoje išbus 
apie porų savaičių ir aplan
kys žymesnes vietas. Apie rug-

T . x ~ , piūčio mėnesį ekskursantai vėl
Lietuvių gimnaziją baigė iįWykg . VUniij ,lJf L „

33 mokiniai, su pataisom 7 ir

— Lenkų gimnazijų baigė 
viena M. Pareikaitė. Laikė 7.1 

, Gavo pataisų vienas, neišlaikė 
f penki.

VEIKLŪS PAVASARI- 
NINKAI

Vadaktuose pavasarininkai
Amatų mokykla išleido pasižymi veiklumu. Dažnai 

pirmų laidų šešis stalius ama- daromi susirinkimai; šiemet 
tininkus. Mokslo metams pa- minėjo šv. Aloyzo šventę. Da- 

_TT ™ ,r. v . baiSd Suren^ta kukli medžio Ug padeda pavasarininkams
VI'29\7iesvėnU0Se ^TeUl^,ir metalo dirbinių paroda, ku- kun M Paškavičius. “M. L.”

VAIKUČIŲ DIENA VIEŠ
VĖNUOSE

Kad šiais laikais Ameri
. , lietuviai mažiau knygų iškilmingoji Komunija. Vaiku-[pastangas.

d°dPdi,PZmZ; Prato5 t d t "T”8 ““"l ““i4“ "Uo m°k>-kl»s ^kilmingai, _ Naujas 5v. Trejybės bak- 
su dideliu papuošimu. Prašo- kad dar yra žmonių, tebetu-r g^jioj likiuotėj, vedami į ba
ilia kitų kuopų tą vakarą me- rinėių troškimą ką nors gero /žnyčią, kur labai įspūdingai ir 

Įdomiai vedamos pamaldos.

.apskr.) išpažintis, pirmoji irlrį gražiai vaizdavo mokyklos

o paremti mus. pasiskaityti, tai taipgi žinoma. 
Mėnesinis susirinkimas i Knygų mylėtojai neretai 

įvyks ketvirtadienio vakare turi vargo iki užtinka tikrai 
rugpj. 6 d. Dievo Apveizdos sau patinkamų knygų. To- 
svetainėje, 18 ir Union gatvės ^kiems čia norime, nurodyti 
8 valandų vakare. Kuopos dar- ( vienų, knygų, kuria niekas ne 
bai įvairūs ir visi didelės apeivils, ypač tie, kurie mėg- 
reikšmės. Jie reikalauja kiek- Į sta dvasiškus, religinius pa- 
vieno nario bei narės prisidė-Į siskaitymus. Karštai visus 
jimo, kuopos pasisekimui ir raginame įsigyti knygų var- 
organizacijos gerovei. “Ženg-įdu
kime pirmyn, 4 kuopos nariai, DIEVISKASIS I80ANY. 
ir padarykime šį susirinkimą 
kuoskaitlingiausį 1 ’’

“Telegramas.”

nyčios rektorius kun. kan. Se- Į 
nkus žada sistematiškai turi-

LIETUVIAI AMERIKOJE

TOJAS
Tai yra didokas veikalas, 

turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų

TORONTO, KANADA.

(Tųsa nuo 5-to pusi).
Bedarbė nemažėja.

Kaip visose šalyse darbinin
kų" eilėse dejuojama darbo 
ar duonos, taip ir visoje Ka
nadoje ir pas mus — Toron
te. Keli desėtkai tuksatnčių 
šaukia, dejuoja darbo. Tame 
skaičiuje randasi nemažai ir 
lietuvių, kurie virš metai lai
ko kaip nedirba, neturi ko 
valgyti, neturi kur gulėti. Va
sarų laukuose guli ir žalėmis 
gyvybę palaiko. Dauguma jau 
kreipėsi į valdžių, kad išvežtų 
juos atgal į Lietuvų. Apie 8 
lietuviai jau laukia praneši
mo, kada juos išveš atgal tė
vynėn. Tai, ot, ir laimės ša
lis, kurion žmonės bėgo dolie- 
rių prisisemti.

Bet iš kitos pusės pažvelg- 
kime Į tų pačių žmonių gy
venimų. Nesutikimai, kerštas, 
pavydas, barniai, puikybė iš
tvirkimas, girtuoklystė. Ir tas 
viskas nemažėja, bet didėja.

Lietuvių katalikų, jau ne-

Patys vaikučiai gieda per šv. 
Mišias, skaitomos balsiai mal
dos, pakartojami krikšto apža
dai, pasakomi net trys pamo
kslėliai. Pagaliau įrašomi vai
kai į Angelo Sargo kuopų, į 
Šv. Sakramento ir Ražančiaus 
brolijas. “R.”

a

DIDELIS MIŠKO GAISRAS 
ZARASŲ APSKR.

Liepos 5 d. 12 vai. Zarasų 
apskr. tarp Didžiasalio ir Dū
kšto ežero užsidegė miškas.

veikalų prirengė tėvas jezui- [Dabartiniu metu gaisro apim-
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 

gyvenimo ir mokslo 
j išdėstymas. Tas viskas išdėta 

Jaunimas, kaip iš Lietuvos įdomiai, gražioje, aiškioje, 
atvadavęs, taip ir Kanadoje visiems suprantamoje kalboje, 
gimęs, jeigu vienybės laikytų- Įsigykite tų knygų, jų ( 
si, tai darbas eitų visu smar- skaitysit nuo pradžios iki j 
kūmu, kaip kokia mašina. galo su dideliu pasigrožėjimu i 

Gyvuoja čia katalikiškojo ir dvasi8ka ”a”da. skaitysit.! 
kuopa “Švyturys”/1’ dan« 8J'kiu ir vis did«’aa !

, Vieni dėl to kalina vienus 
kiti kitus. Per visokius nesu 
tikimus, kalbas, užsigaivimus {ęrjsįa g 
atšąla ir pamaldume.

'ta apie 15 ha miško. Gaisras 
eina Žagarinės kaimo krypti
mi. Gaisrų gesinti pasiųsta pa
sienio policininkai ir vietos
gyventojai.

PADSKONE

<< R M

PATENTAI
Parduok savo patentų arba 

ningomis konferencijomis sų- išradimų pristatydamas savo 
moninti vietos inteligentus ka- modelį ar piešinį j antrjĮ]-ą pa. 
talikus. Norima bažnytinių gie International Patent
smių koncertais paįvairinti EXp0siti0n> Chicago. Tūkstan- 
minimas konferencijas. £įaį pramonininkų ir patentų

Jau pradėtas šv. Petro pirkėjai apžiūrės naujus išra- 
ir Povilo bažnyčios remontas. dįmus • jr patentus, kad sura- 

dus sau pritaikomus. Priima
me už mažų atlyginimų. Jei

NAUJAS VYRŲ JUDĖ
JIMAS

neturi modelio arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi-

Dabar smarkiai Lietuvoje 
dirba pavasarininkai vyrai, 
pasižymėdami veiklumu. Lie- Merchandise Mart, Chi-
pos 12 d. Įvyko gerai pasise- cago, jy 
kusi Marijampolės pavasari
ninkų šventė ir Marijampolės' 
vyrų pavasarininkų vėliavosį

Z

AUTOMOBILIU mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias ChlcagoJ, pi-

R. ANDRELIUNAS

4
\

gial taisys jūsų 
1329.

namuose. Lafayette

REAL ESTATE

(Marąuette Jcwelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

jaunimo
bet kur jo veikimas. Jau tre 
čia mėnuo kaip susirinkimas ^2.00. Kreiptis 
buvo. Keno čia apsileidimas:
vadų ar narių?

Štai, vasaros laikotarpis, '
ar matei kur jaunimų gražio
je vienybėje pasirodant. Vie- ' 
ni nuo kitų šalinasi; tai emi-1 
grantai, tai kanadijonai, tai!
gėda lietuviškai kalbėtis. Pa-' ------------
krikę, kaip grigo bitelės. i Prie Kauno miesto prisky- 

Liūdnai tat vaizduojasi rė naujus rajonus, kurių tva- 
mūs brolių išeivių gyvenimas, rkymui reikės daug pinigų }-

čiu pasitenkinimu. Kaina

"DRAUGAS” PUB, CO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, III.

450,000 LITŲ NUOSTO 
LIŲ MIESTO BIUDŽETE

Vargo vaikas.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

dėti. Todėl ir į Kauno miesto 
biudžetų smarkiai paveiks, nes 

i bus su 450,000 litų nuostolių
(deficito). “M. L. n

A. R. 8 skyr. valdybai.
Pranešimų gavome vėlai, dėl 

kalbant apie maskvinius, gy-Įt° negalėjome įdėti.
veniinas apmiręs, veikimas iš
iręs, visose srityse. Bedarbė 
iš dalies pakerta rankas, nes 
kiekvienas žmogus susirūpi
nęs rytojaus likimu.

Bet jeigu žmonės su Dievu 
gyventų, vienas kitų mylėtų 
taip nebūtų.

Turime* lietuvių parapijų, 
liet žmonės pasidarė šaltesni.

Palangos Juzei. Eilėraštis 
“Palanga” yra silpnas. Eilė
raščiams rašyti reikia žinoti 
tam tikros taisykles. Geriau 
rašykite proza.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

AGOTA

RETRAITIENĖ

po tėvais BaltruAalte 
Mirė Liepos 28 A. 1931 m. 
valandą ryto. sulaukusi gilios 
senatvės 74 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo Suvalkų Apskri
čio, Kaimelio Parapijos, Kara
liško kaimo. A. a. Agota Pet- 
raltlene tapo palaidota Liepos 
31 d., 1931 m., 8t. Calvary ka
pinėse. Oary, Indiana.

Nuoširdžiai dCkojame gero. 
kun. S. Marčlul už šv. Mišių al- 
laikymo Ir kitus patarnavimus. 
Taipgi ačiū gerb. graborlul A. 
Petkui, už mandagu patarnavi
mą. Taipgi ačių visiems gimi
nėms lr^ visiems kitiems, kurie, 
kokiu nors budu mums patar
navo.

Petraičių Šeimyna.

10
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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 $100.0Q_Cash. 
Atsilankyk yp.atiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago; Illinois

REIK PINIGŲ?
Skolinant Iki $300 bile reikalui že
mais nuoš.

PUBLIC LOAN CORP.
4013 Mllwaukee Avenue 

401 Klee Bldg. Chicago ,
Tel. Pensacola 8144

Pilnai (rengta ‘•fllllng sta.” pigiai 
parsiduoda. Reik cash. 704 E. 61 St.

z

8 kamb. namas, tinka dviem fla- 
tam, dvigubas gar., didelis lotas, vis
kas įrengta. 7720 Peorla St.

6 kamb. rezidencija, daug žemės, 
mod., labai pigiai. Priežastis — mir
tis 10459 So. Racine avė.

Pardavimui ar mainymui ant far-1 
mos. 136 ak. geri budinkai, gera že-) 
mf, medžiai, arti Naabvllle, Mich. Ha- ’ 
rry Gunyan, Erle. Mlch.

5 kamb. bung. su ekstra lotu, vi
sai pigiai. 6 535 So. Rlchmond st. Gro- 
vehlll 2699.

BARGENAI
Arti Marąuette Parko Ir 63 karų 

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

Trijų pagyvenimų medinis namas Iri 
garadžlus. KAlna $3,500, (nešti $500.

Bungalow 6 kamb. Ir 2 karų gura- 
džius.. Galima pirkti su $1,000 cash.

Rlztilavas lotas už pusę kainos. 
Marąuette Parko apylln/kėj.

2 datų muro namas, 6—6 kamb.. 
karštu vandeniu apšildomas prie pat 
Marąuette Rd. ir Western avė. Par
duosiu už pirmą teisingą paslųlymą. 

šie bargenal parsiduoda už morgl-
člus.

A. N. MARELIS A CO., 
flgll So. \V<"stcm Avė.

4 kamb. namas, lotas 91x204. se- 
wer, vanduo, gesas. elek., vaismed
žiai, krūmai, tinka vištoms Ir sodui.
2 blokai | vak. nuo Oreen Valley sto
ties ant Aurora A Elgin geled. 304 
Flnley Rd„ Lombard, III.

2 flatų, 35 p. lotas. 5—6 kamb. gar. 
$18.500, elektros refrig. 8023 Morgan 
st. Rtew. 4464.

ANT PARDAVIMO
Medinis namas ir 2 lotai. Na
mas naujas, su geriausiais į- 
taisymais, 2 flatų po 5 kamb. 

3133 West Monroe St 
Tel. Ne vada 6959

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLET 
PRODUOT8 

Olsslls šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 1189

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodama aut 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ik visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.•

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yarda 4669

Cbicagos teatre dabar rodo
ma veikalas “The Magnifi- 
cent Lie.” Dalyvauja Rutn 
Chatterton.

Oriental teatre rodoma vei
kalas “Newly Ridi.” Labai 
juokinga komedija.

McVickers teatre teberodo- 
ma “The Public Enemy.” Iš 
butlegerių gyvenimo.

Roosevelt teatre rodoma vei 
kalas “Politics.” Dalyvauja 
Marie Dressler, Pollv Morali 
ir kiti garsūs artistai.

United Artists teatre rodo
ma “Son of India.” Dalyvau
ja Roman Novarro ir kiti gar
sūs artistai.

RKO TEATRUOSE

State — Lake teatre rodo
ma “The Common Law.” Įs
pūdingas veikalas.

Polace teatre rodoma “Ex- 
Bad Boy.” Dalyvauja Robert 
Armstrong ir kiti pasižymėję 
artistai.

♦
RENDON BIZNIO VIETA.

Išsirenduoja gera biznio vieta, tin
kama bile kokiam bizniui. Galima su 
flkščlerials. Pigi renda. Randasi

3635 SO. HALSTED STREET 
Pašaukti Mldvvay 3135

Reikia lietuvių pardavėjų pardavi
nėti anglis kotnišo sąlygomis. Del 
informacijų kreiptis: 2334 So. Oakley 
Avė. Box 250, Chicago, III.

TĖMYKIT
Apdraudos agentai turi pro
gos parduoti anglis. Dirbkite 
su mumis komiso sųlygomis. 
Kreipkitės: Box 150, 2334 So. 
Oakley avė., Chicago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufūojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNTA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5529

Telef. Republic 6$$<

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2462 WEST 69th STREET

Pbone Vlrglnla $064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

fiapoa Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 668$

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAS, Rav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą } najmus Ir 
dirbtuvėm
•1M 8. Halsted St. a Augitts
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