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Ragina Vokiečių Tautą Būti Ištverminga
VOKIETIJOS VYRIAUSYBE SUVARŽO 

PREKiyjVEZIMį
Komunistams Teismo Diena 

Piety Amerikoje

LIUOSYBES STOVYLA PLINTA “INFANTILE” 
PARALYŽIUS

NEW YORK, rugp. 4. — 
Čia plinta taip vadinamas “in 
fantile” (kūdikiškas) paraly
žius. Jį kovoti reikalingas “se
rum” (vaistai), kas gamina
ma iš žmogaus kraujo. Geres

CHICAGOJE

GAL BUS UŽDARYTI 
TEATRAI

IŠ KUNIGU VIENYBĖS SEIMO
((“Draugui” telegrama)

BOLŠEVIKAI MASKVOJE GRIAUJA 
PRAVOSLAVŲ KATEDRĄ

SKATINA LAIKYTIS 
IŠTVERMES

VARŽO PREKIŲ ĮVE
ŽIMĄ

BERLYNAS, rugp. 5. — 
Vakar vakare per radio kal
bėjo kanclieris Bruening. Jis 
aukštino vokiečių nepaprastą 
ištvermę praėjusiomis trimis 
savaitėmis, kada valstybę pa
lietė finansinis persilaužimas.

Sakė, kad Vokietijai pagel
bėta, nors ne taip, kaip tikė
tasi. Bet tėvynės likimas ir 
joje visa padėtis priguli nuo 
pačių vokiečių. Patys turi da
rbuotis siekti gerbūvio.

Kvietė tautiečius ir toles- 
niai pasilikti ištvermingais ir 
turėti vilties. Ragino pasiti
kėti atidarytomis bankomis.

PAIMA SAVO ŽINYBON 
BANKAS

BERLYNAS, rūgp. 5. — 
Patirta, Vokietijos vyriausybė 
išsprendė visas Įlankas paimti 
savo žinybon.

Kaip šiandie, sakoma, kanc
lieris Bruening tą išsprendimą 
paskelbsiąs per radio.

GRIAUJA DIDŽIĄJĄ 
KATEDRĄ

BERLYNAS, rugp. 5 
Vokietijos vyriausybė paskel-1^ 
bė naują būtinybės parėdymų, • j

kuriuomi einant suvaržomas _
prekių įvežimas
(importas).

Parėdyme pažymima, kad 
jei importuotojai reikalingi 
parsitraukti bent kokių prekių 
iš užsienių, turi atsiklausti vy- 
riausybės komisijos ir paduo
ti to reikalo priežastį.

Atvaizduojama, kaip darbi
ninkas valo Liuosybės žalvario 
stovylą ant valstybės rūmų 
IVashingtone. Kas ketvirti me-

“ nuprausiama” ši stovy-

Kratomųjų Vaizdų Opera
torių unijos “biznio” agentas 
Maloy nemano nusileisti ma-

„ . žesniųjų teatrų savininkams,
kraujo to žmogaus, kurs yra kurie „ori iaaikyti tjk 
tft ■g? parėjęs. bet ne operatorių.

New Yorko valstybės gube- Teatrų savininkai skelbia 
rnatorius F. D. Roosevelt tam jie uždarysią teatrus ir tada 
tikslui paaukojo vieną “pan- operatoriai neturės darbo, 
tę ’ savo kraujo. Pirm kelio- Maloy yra patrauktas tie- 
likos metų jis sirgo ta liga. son u£ “rakieteriavimą”

------------------ papirkimus.
ATSISAKĖ SIEKTI

REKORDO

nis “serum” sutaisomas iš

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 4. — Kunigų Vienybės 
seimas prasidėjo Atlantic Ci
ty. Garbės pirmininkas prela
tas Krušas; pirmininkas kun.

LIETUVOJE

LINKUVA

ir

TAI VALSTYBIŲ DARBAS

NEW YORK, rugp. 4. Teisingumo sekretorius Mi-

is užsienių GEDULING0S|0S PAMAL

DOS UŽ MIRUSĮ AR
KIVYSKUPĄ

MILWAUKEE, Wis., rugp.
— Šiandie vietos katedro- 

je įvyko gedulingosios pamal
dos už mirusį arkivyskupą

Pirmoje vietoje turės nuke- Messmer, Šiandie suėjo viene- 
ntėti importeriai ir užsienių ri metai, kaip vyskupas mirė 
prekyba. Šveicarijoj.

KARŠTA KOMUNISTAMS 
PIETŲ AMERIKOJE

BUENOS AIRES, Argenti-

UŽRAŠE 12,500 DOLERIŲ 
KATALIKŲ ĮSTAIGOMS

WASHINGTON, rugp. 4. —
na, rugp. 4. — Policija puolė j Miręs šio miesto pilietis Thor- 
čia sovietų Rusijos prekybos’ nton P. Boland testamentu už- 

organizacįjos ofisus. Paimta'rašė 1,000 dolerių Šv. Pauliaus 
įvairiausi dokumentai. Be kit- katalikų parapijos klebonui ir 
ko, suskaldyta geležinė spinta 12,500 dolerių įvairioms kata-
ir užgrobta visos komunistų likų įstaigoms
paslaptys

MIRĖ APYSAKŲ RA
ŠYTOJA

Pakalnis; vice-pirmininkas
kun. Vaičiūnas; sekretorius' 
kun. Koncevičius. Seimas skai 
tlingas. Visos provincijos at
stovaujamos. Koncevičius.

GENERALINIS STREIKAS 
KUBOJE

MASKVA, rugp. 5. — Bol
ševikai pradėjo griauti didelę 
ir brangintiną pravoslavų Iš
ganytojo katedrą.

Toje vietoje norima pasta-į1 
tvti didelę auditoriją — so
vietų rūmus.

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
rugp. 4. — Teisingumo depar
tamentas parėdė policijai at
likti kratas vietos komunistų 
kliubuose ir paimti rastus juo
se dokumentus.

NERIMSTA KOMUNISTAI

WASHINGTON, rugp. 3. — 
Mirė įžymi apysakų rašytoja 
Mrs. Mary T. AVaggaman, 85 
m., katalikė. Už savo apysa
kas velionė laimėjusi daug do
vanų.

iš BANKŲ IMA PINIGUS

MEXICO MIESTAS, rugp. 
4. — Žmonės puola čia ban
kas ir atsiima savo įdėlius. 
Kelios bankos jau uždarytos. 
Stipriai laikosi didžiausioji 
banka “Banco Nacional.” Vi
siems norintiems išmoka įdė
lius.

PRAILGINAMAS VOKIE
TIJAI KREDITAS

BASEL, Šveicarija, rugp. 4. 
— Tarptautinė banka prail
gino Vokietijai 25 milionų do
lerių kreditą trims mėnesia- 
ms pradėjus rugpiūčio 5 d.

Skrindančių aplink pasaulį la- tchell iš AVashingtono prane-
kūnų Pangborn ir Herndorn ša, jog kovoti įvairios rūšies
atstovas paskelbė, kad lakūnu piktadarius (smurtininkus) y-
atsisakė siekti rekordo. j ra pačių atskirų valstybių pa-

c , .. , . . -v , - Įreiga. Federalinė vyriausybėSako, jiedu tai įssprendusiu] ° . . / . J. , , c,., . įgali tik gelbėti toje kovoje,pasiekę Chabarovską Siberi-,° &
Tenai nusileidžiant suga

Liepos 16 d. prasidėjo gar
sūs Škaplierinės atlaidai, ku
rie tęsiasi 8 dienas. Pamoks
lus sakyti pakviesti geriausi 
pamokslininkai. Esant gražiam 
orui — maldininkų labai daug.

Kaip visur taip ir Linkuvoj 
daugiausia gyvumo rodo pa
vasarininkai. Guostagalio kuo
pa pastatė kryžių, Gaižūnų

HAVANA, Kuba, rugp. 4. z 
— Nepaliauja čia streikuoja- - 
nčių gatvekarių darbininkų 
riaušės. Jie puola ir daužo 
gatvekarius, kuriuos valdo 
streiklaužiai. Del šio streiko 
paskelbtas generalinis darbini
nkų streikas. Imta plaišinti 
bombos.

PRIPAŽINO MAŽIAUSIĄ 
UŽMOKESNĮ

dintas orlaivio sparnas. 
—,—-------

GARLAIVY VAGYSTE

RYTOJ GAL BUS VĖSIAU

kuopa gražiai paminėjo blai- -------------
vybės savaitę. Linkuvos ir\ GLASGOW, Škotija, rugp. 
Butėnų kuopos bendromis jė- 4. — Anglių kasyklų savinin- 
gomis suruošė vakarą. Šikšnių, kai pagaliau susitaikė su an- 
Veselkiškio, Udekų, Pagulen- glekasiais. Padaryta sutartis.

NEW YORK, rugp. 4. — 
Iš Europos atplaukė garlaivis 
“Mauretania.” Apsižiūrėta, iš 
vežamos garlaiviu paštos pa
vogta 25,000 dolerių, skiriamų 
Karališkos Kanados bankos 
šakai New Yorke.

Iš federalinio oro biuro pra 
Įneša, kad gal rytoj Chicago 
ir apylinkės sulauks vėsesnio 
oro.

Vėsaus oro banga palengva 
atslenka iš Kanados. Kaip ry
toj ta visų laukiama banga 
pasieks Chicagą.

kos kuopos daro susirinkimus, 
gilina savo pasaulėžiūrą. Ma
lonu su tokiu jaunimu susi
tikti. • “D.”

Anglekasiai sutiko gauti ma
žiausią užmokesnį 1 dol. 92c. 
už 7 ir pusę valandų darbo 
dienoje.

NUŽUDYTAS NEGRAS

NEW ORLEANS, La., ru
gp. 4. — Ponte a la Hache 
miestely iš kalėjimo išvilktas 
ir nulinčiuotas (nužudytas) ne 
gras kalinys.

PATARIA PAŠALINTI 
GUBERNATORIŲ

MOKESČIAI UŽ AUTO
MOBILIUS

BERLYNAS, rugp. 5. — 
Vakar visoj Vokietijoj atida
rytos visos bankos.

WASHINGTON, rugp. 3. — 
“Amerikos Automobilių Sąju
nga apskaičiuoja, kad 1930 m. 
šioj šaly buvo įvairios rūšies 

AVatertmvn, Wis„ trys pik-! automobilių 26,523,779 vertės 
tadariai iš buso pagrobė dei- 5,460,716,620 dolerių. Už visos

PAGROBĖ DEIMANTŲ 
PIRKLĮ

mantų pirklį iš New Yorko, 
Julių Dreyfuss. Atėmė 100,- 
000 dolerių vertės deimantų 
ir paliuosavo netoli Chicago.

tuos automobilius tais pačiais 
metais išmokėta mokesčių (ta
ksų) 1,000,388,270 dolerių.

NEGRAI PRIEŠ KO
MUNISTUS

MERGAIČIŲ KONGRESAS 
PASISEKĖ

NEW YORK, rugp. 4. — 
Šio miesto majoras Walker 
sveikatos pataisymui išvyko į 
Vokietiją.

BAILIFAS NEPAŠALINS 
ŠEIMYNŲ

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
rugp. 5. — Čia labai ėmė ne
rimti komunistai, kada poli
cija pakilo daryti kratas jų 
kliubuose. Pramatomas koks- 
nors jų desperatiškas žygis. 
Bet vyriausybė yra pasiruo
šusi juos malšinti.

KINIJA PERKA ORLAIVIUS

STIANGHAI, rugp. 5. — 
Kinijos vyriausybė užsakė pa
dirbdinti 32. orlaiviu — 26 A- 
merikoje ir 6 kitus Europoje.

SKERDŽIAS JNDIECIAI%

BOMBAJUS, Indija, rugp. 
5. — Indusų su magometo- 
nais (tie ir kiti yra indiečiai) 
tarpusavėje kovoje virš 30 as
menų sužeista.

WASHINGTONE KARŠČIAI

IVASHINGTON, rugp. 5. — 
Vakar šį miestą palietė ne
paprasti karščiai. Kai-kurio- 
se dalyse buvo virš 100 laips
nių. Nukentėjo daug žmonių.

22 ŽUVO UPEJE

GE0RGET0WN, S. C., ru- 
gp. 5. — Iš pikniko gryžtant 
busas su žmonėmis čia užva
žiavo ant atidaryto tilto ir į- 
nėrė upėn. 22 asmeniu žuvo. 
Didžiuma — negrai.

2 ŽUVO VĖTROJE

WASHINGTON, rugp. 4. — 
Išnašumo biuro viršininkas 
Brown prezidentui Hooveriui 
pataria pašalinti Virgin salų 
gubernatorių Pearson.

ĮSAKYTA NUTRAUKTI 
STREIKĄ

WEST FRANKFORT, III., 
rugp. 4. — “United Mine Wo- 
rkers of America” organiza
cijos viršininkai Orient kasy
klų No. 1 ir 2 anglekasiams 
parėdė nutraukti streiką ir 
gryžti į darbus. Jei to neat
liks, bus pašalinti iš organi
zacijos ir tada visai neteks 
darbo kasyklose.

ZULU IR VĖL SUKILO

JOHANNESBURG, P. Af
rika, rugp. 5. — Zulu pader
mė Zululande išnaujo pakilo

BOSTON, Mass., rugp. 5.
— Naująją Angliją palietė di
delė vėtra ir lietus. Žuvo dulsukiliman. Vyriausybė pasiun 
asmenim tė orlaivius.

Chicagos negrų vadai yra 
priešingi komunistų vedamai 
propagandai negrų tarpe. Jie 
apgaili, kad negrai tamsuoliai 
pasiduoda raudonųjų kursty
mams. Tuomi žala daroma dau 
geliui gerų negrų.

KOMUNISTAI SUSIVIJĘ 
LIZDUS

Pastaraisiais keleriais me
tais komunistai turi susiviję 
lizdus Washingtono parko a- 
pylinkėse. Šiame parke jie 
kasdien sako karštas prakal-

Liepos mėn. 12 d. Šeduvoje 
įvyko pirmas mergaičių pava- 
sarininkių kongresas Lietuvo
je. Kongresas visus nustebino. 
Dalyvavo daug garbingų sve
čių. Panevėžio rajono pavasa
rininkų kuopos ir Radviliškio 
kuopa. Chorai, rankdarbių pa
roda, vaidinimas, sportas ir 
kit. sužavėjo visus. “M. L.”

Miestinio teismo bailifas 
pranešė, kad ateity jis nepa
šalins iš gyvenamųjų namų 
šeimynų dėl nuomos nemokė
jimo. Šias šeimynas paves la
bdarių organizacijų globai. 
Tada komunistai negaus pro
gos sielotis prieš kapitalistinę 
tvarką.

Valgomųjų produktų krau
tuvėje, 2431 No. California a- 
ve., nušautas plėšikas.

CDRIJA

Liepos 5 d. ežere prigėrė 
K. Ališausko 9 metų berniu
kas. Tėvas džiaugdavosi, kad 
toks mažas sūnelis sugeba ar-

, Plėšikai apiplėšė valgyklą 
Lincoln parke. Pagrobta apie 
5,000 dolerių.

„ ., . , , klius valdyti. Taigi įjojęs ar-
bas , negrus. K.i-kur.e komu-1 ma0(Jyti( nupuol, ir pri.
nistai parke ir miega. Jie ske- Dftbar gai.
lbia Lenino mokslą, negrus
kursto prieš vyriausybę.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Galimas daiktas šia
ndie įvyks bent kokia oro at
maina Šiandie šilčiau.

lisi, kad taip labai pasitikėjo.
“D.”

PINIGŲ KURSAS

NORMALUS KALINIAMS 
GYVENIMAS

Jolieto kalėjime vakar grą
žintas normalus kaliniams gy
venimas ir tvarka.

Tabako fabrikai dėl kainų 
susitarė, padarė sindikatą. Su 
sindikatu kovoti, manoma 
Kaune įsteigti kooperatinį ta
bako fabriką. “M. L.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Franci jos 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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.jau dėl to nereikėjo kaltinti p. Bėrulį. Ką jis 
kaltas, jei p. cenzorius savo pareigų “aplei-

: do”.
Tat. p. Bėrulis, laikydamos Konstitucijos 

I dėsnių turėjo teisę ginti spaudos ir katalikų 
veikimo laisvę savo redaguojamame laikraš
tyje. Bet, jei tautininkai, laužydami Konsti
tucijų, draudžia rašyti apie laisvę ir pastatė 
cenzorių laikraščių redaktorius prižiūrėti, 
kad jie jų nusistatymui nenusidėtų, tada ne 
p. Bėrulis, “Ryto” redaktorius ruri sėdėti 
kalėjime, o tautininkų pastatytas spaudos 
cenzorius (“redaktorių — redaktorius”), ku
ris jam tautininkų pavestų pareigų pridera
mai neišpildo.

I
i

Į

DiEHOS KLAUSfiMA*
LIETUVOS SPAUDOS VARGAI.

Vakar įdėjome žinių apie tai, kad p. Kaz. 
Bėrulis, Lietuvos katalikų dienraščio “Ryto” 
redaktorius, uždarytas į kalėjimų. Į kalėjimų 
jisai pasodintas Kauno komendanto parėdy
mu1 nova už nesilaikymų spaudos įstatymų.

Tai jau nepirmutinė bausmė, uždėta 
“Ryto” redaktoriui. Jis buvo ištremtas į Var
nius, daug kartu buvo nubaustas piniginėmis 
bausmėmis, o dabar, it koks kriminalistas, 
uždarytas kalėjimam

Mes aiškiai galime tvirtinti, kad p. Bė- 
rnlis nenusi kalto nė prieš įstatymus, nė prieš 
visuomenę. Jisai yra auka bedievių vedamos 
kovos prieš katalikybę Lietuvoje, kur ne tik 
redaktoriams, bet kunigams ir vyskupams 
grųso kalėjimu už atvirų veikimų katalikų vi
suomenėje.

Lietuvos Valstybės Konstitucijos nuosta
tai garantuoja tikėjimo, spaudos, žodžio ir 
veikimo laisvę. Bė to, katalikų veikimo ir ka
talikų spaudos laisvę dar labiau užtikrina 
Konkordatas, kurį tautininkų vyriausybė sa
vo iniciatyva sudarė ir pasirašė.

Tautininkai begėdiškai sulaužė Valstybės 
Konstitucijų. Jie sulaužė ir Konkordato nuos
tatus. Spaudos šventa pareiga yra apie tai 
tautininkams priminti. To iš jos reikalauja 
tautos ir valstybės gerovė. /“Rytas” ir kiti 
laikraščiai karts nuo karto tai padaro. Bet 
vyriausybei tiesos žodis akis svilina. Karo 
cenzorius paleidžia į darbų žirkles ir iškar
po iš spaudos viską, kas jiems nepatinka. Bu
vo atsitikimas, kad net citatos iš šv. Tarno 
raštų buvo išbrauktos.

Bet, nežiūrint, cenzoriaus “rūpestingumo” 
p. Bėrulis sėdi kalėjime. Matomai, cenzorius 
buvo “apsnūdęs”, ar jo žirklės atšipo. Tik

P. Bėrulio įkalinimas parodo, kaip sun- j 
kilis laikus dabai- pergyvena katalikų spauda j 

Lietuvoje. Ji spaudžiama iš visų pusių. Vv-' 
riausybė ne tik cenzūravimo atžvilgiu, bet ir lv I
kitomis priemonėmis varosi prie to. kad ka- Į 
talikiškųjų spaudų visiškai pasmaugus. Dide-Į 
lėmis redaktoriams piniginėmis bausmėmis, ‘ 
jų ištrėmimais, įkalinimais, varžymais spau- • 
dos negirdėtas pasaulyje įstatymais norima1 
padaryti galų katalikų laikraščiams. O vy
riausybė iš savo pusės perša žmonėms savo 
lėšomis palaikomus pigius laikraščius, kad 
tuo dar labiau pagreitinus jiems nepatinka- Į 
mos spaudos žlūgima.

1 . !
Nei caro laikais lokių didelių vargų Lie

tuvos katalikų spauda neturėjo. Net fašistų
i Italijoj spauda turi daugiau laisvės, negu, 
i dabai- Lietuvoje. Bolševikai Rusijoje iškarto 
; tikybinę spaudų panaikino, o tautininkai prie,

to eina išlengvo. Skirtumas dėl to ne per daug 
didelis. Yisvien to paties tikslo siekiama.

Delko tautininkai taip daro — nesunku 
viii suprasti. Jų vyriausybė yra neteisėta. .Ii 

i sulaužė Konstitucija, Konkordato dėsnius, pa- 
: darė žalingų sutarčių su užsieniais, pridarė 
' klaidų užsienių politikoje ir dėl to dabar sa- 
i vo tų darbų bijosi. Spaudų saugoja labiau, 

negu savo akį. Link Dieve, nevaliu prasitarti, 
i pasakyti kritikos žodį: sužinos tauta, užsirūs- 
; tins, atskaitęs pareikalaus. O kas tada? į ka

ro teismų betraukdami kovotojus už teisėtu- 
' įnų Lietuvoje, patys tautininkų šulai į jį ga- 
: lėtų patekti. To jie jau senai užsipelnė.

Galima, tat, tikėtis — kuo ilgiau Lietu 
į voje laikysis neteisėtoji vyriausybė, kuo dau

giau ,ji darys klaidų vidaus ir užsienių politi- , 
koje, tuo griežtesnėmis priemonėmis bus per
sekiojama katalikų spauda, kuri kovoja už 
teisėtumų, tikėjimo ii- spaudos laisvę Lietuvo
je. Mes, Amerikos lietuviai katalikai turėtu
mėme moraliai ir medžiaginiai padėti Lietu
vos katalikų persekiojamai spaudai. Tai mūsų 
pareiga, dali ateiti laikai, kada jų parama 
mums bus reikli nga,

i
4

JO EKSCELENCIJA VYSKUPAS PETRAS BUČYS, M. I. C, SU AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SIDAB 
RINIO JUBILIEJAUS CELEBROS DALYVIAIS, CHICAGO, ILL.

Sėdi: kum J. ,J. Jakaitis, kun. A. Petrauskas, A. G. kun. F. Kudiika, J. E. vyskupas P. Būčys, kum L. 
Draugelis, kun. K. Matulaitis, kl. P. Skruodenls.

< Stovi: B. Ivanauskas, kun. J. Navickas, kun. A. Andriušis, kun. J. Mačiulionis, kun. J. Viercliowskis, 
kun. (L Raškauskas, kl. V. Tikušis, P. Martinkus.

■ nio, nes po bolševikų refor- 
i mos kas penkta diena yra po- 
Įilsio diena. Arčiausias mažas 
Į bažnytkaimis buvo 4 kilomet- 
: rų atstume nuo mano trobelės. 
Tame bažnytkaimyje viešpata 
vo baisus, neapsakomas var
gas ir skurdas. Jei man reikė
tų Kanados skurdžiausius apy 
linkės ūkininko gyvenimas pa
lyginti su Rusijos kaimo gyve
nimu, tai aš pasakyčiau, kad 
Kanados ūkiuose*yra rojus.

“Visi žmonės kaimuose at
rodo ne kitaip, kaip laukiniai. 
Visi išbadėję ir nusigandę.

Ką Amerikos Darbininkas 
Patyrė Rusijoje.

Amerikos ukrainų dienias- ir ekspertas inžinierius, iš 
ty “Svoboda” yra išspausdin, Naujorko (New York) išvyko
tas pernai iš Rusijos grįžusio' me 1929 m. gruodžio 1 dienų, 
ukraino P. Probižanskio- laiš-.Per 10 dienų mes ,>er Berlynu 
kas, kuriame jis aprašo savo atvykome į Maskvą. Iš čia 
įspūdžius. Jis ten vaizduoja mus išsiuntė į Samarą ties 
rusų gyveninių. Manydamas, Volgos upe į “sovebozų” (“so 
kad šiais komunizmo propa- vietskoje clioziajstvo” — ko- 
gandos laikais tai gali būti į- munistiškas ūkis iš 35,000 ak- 
doinu “Draugo” skaityto- rų, farma).
ja,„s, aš patiekiu verti,,,,. i ,.Per dideUus šalčius „uis pa,^ į laukinius,

“Aš daug metų dirbau ma-; nuvežė į trobas (tame ūkyje),, miškų gyventojus, negu į žino
tinų mechanikų Jnternaeionul;kurios buvo specialiai mums nes Man buvo tiesiog baisu 
Harvestor Co.; įmonėje Cliica- pastatytos. \ isų žiemų mes, žiūrėti į juos. Jų vaikai taip 
goję. Mūsų kompanija kasmet septyniese, taisydavoni suge- pat. Visai nudriskę ir suny- 
siųsdavo bolševikams* i Rusi- dusins traktorius ir mokėme kę. Gaila ir skaudu į: juos žiū 
,įų daugybę sėjamąją, pjauna- ”00 rusų mechanikų išardyti, rėti!
mųjų ir kuliamųjų mašinų ii- sudėstyti ir taisyti mašinas. “Mokyklų vra, bet jose mo- 
traktorių. 1929 metais bolševi- “Pavasarį buvo atvaryti koma tik dviejų dalykų; 1) 
kų valdžia pageidavo, kad ši 2,000 žmonių šio didelio ūkio kapitalistai blogi, ii- ’2) nėra 
kompahija atsiųstų medumi- lauko darbams. Beveik visas Dievo. Be šių dalyki] dėsty- 
kus drauge su mašinomis, nes pūdas užsėtas rugiais ir kvie- ll)o. daugiau nieko nemokoma. 
Kusijoje niekas nemoka tų ma eiais. 1930 metais šiame ūky- 0 vaikai iš tų mokyklų išeina 
šinų pataisyti, kai kas sugen- jt‘ buvo geras derlius. analfabetais. Aukštesniosios
da. Kompanija tam tikslui pa- “Kadangi aš buvau kviesti- mokyklos negeresnės, nes per 
skyrė 7 vyrus, tarp jų ir mane. nis svečias, tad—galėjau kas 3 mėnesius galima išeiti inži 
Naujas mašinų transportas bu penktų dienų važinėti į ar-'nieriausmokslus.
vo išsiųstas vienu mėnesiu Liausią bažnytkaimy (selo). “Kaimai nuskurdę. sudie, 
anksčiau, o mes. mechanikai Čia savaitėje nėra sekmadie- nėję, n<-> iš kaimiečių atima

mi arkliai ir/kiti gyvuliai ir 
be to dar skiriami dideli mo
kesčiai. Kaime už jokius pini
gus negausi pieno, nes gali 
būti ištremtas; niekas karvių 
neturi. Tačiau negali atsakyti, 
nes gali į Sibirą arba sušau
dytas. Tuo būdu žmonių dau
giau yra sušaudyta taikos me
tu, negu per karą!

“Bažnytkaimiuose uždaro
mos-bažnyčios ir jų rūmuose 
steigiami fabrikai arba moky- 

' klos-.- Šviesuomenės atstovai iš- 
' tremiami į Soloveco salas. Vai 
stiečiai labai pyksta už tai, bet 
tai vis veltui. Bažnyčių rū
mai, dažniausiai, stovi tušti. 
Priėjo prie to, kad kūdikiai 
jau nebekrikštijami, nes nėra 

! kam ir kur krikštyti. Man te
ko būti vienose krikštynose, 
kur mes, svečiai. pašlakšlėiiK' 
kūdikį vandeniu ir davėme 
jam vardą. Tai buvo krikšto 
apeigos. Su jungtuvėmis tas 
pat. Bažnyčiose jungtuvių nie
kas neima, bet eina tuo ledin
iu pas komisarą, čia pat i: 
skiriamasi, jei bet kuri pusė 
to pageidauja.

j “Kai dėl atlyginimo dar
bininkams (čia kalbu apie Ru
sijos darbininkus, nes mums. 
specialiai siųstiems iš Ameri-

♦

ŠV, PRANCIŠKUS.
Rašo Kun. Juozas JuseviČius.

(Tąsa)
i

3. Laidotuvės,
Atėjo iudiotuvių laikas. Antrą dienų 

jau visi buvo pasiruošę prie šv. Pranciš- , 
kaus laidotuvių. Daug žmonių susirinko 
prie šventojo triobelės, kurioje mirė. Vi
duje jau nebuvo vietos.

Bi-oliai, atimdami, jog šv. Pranciš
kus* žadėjo šv. Klarai, kad po mirties 
pamatys jį, nulydėjo jį į šv. Damiono ko
plyčių. Tenai šv. Klara ir jos seserys pas
kutinį karių pamatė jį ir atsisveikino su 
juo.

Paskui procesija-ėjo į šv. Jurgio baž
nyčią, kur buvo pamaldos. Asižieč.iai 
dalyvaudami procesijoje, laike rankose 
alyvų šakeles arba žvakes. Toje pat baž
nyčioje šv.. Pranciškus buvo palaidotas. 
Jis tenai gulėjo lik du melu, nes brolis 
Elijas pastatė puikių bažnyčių; pavadino 
j# šv. Pranciškaus vardu ir tenai sudėjo

c
jo šventus palaikus.

Liepos 10 d., 1228 metais šv. Pran
ciškus buvo pripažintas Bažnyčios šven

tu. Jb geriausias draugas, kardinolas 
Mugolinas. o (kibai- popiežius Gmgorius 
IX iškėlė jį j šventųjų eilės. Tiaintieji ne 
reikalavo Bažnyčioj pripažinimo, nes jie 
garbino Pranciškų kaipo šventų, dar jam 
gyvam esant.

XIX. Šv. Pranciškus ir Pasaulis.
Pasaulis garbina šv. Pranciškų'ir da

bar, nes jis buvo in yra vertas tos garbes. 
Kiti šventieji buvo garsūs po savo mir
ties, nes parodė stebuklais, jog Dievas 
juos myli į r jie yru pus Jį danguje. Ta
čiau jie negyveno taip ilgai žmonių at
minime. šv. Pranciškus ilgiausiai gyvena 
ir gyvens žmonių širdyse.

Bet pasaulis taipgi atrado prieglau
dą jo širdyje. £tv. Pranciškus, kad ir ne
buvo pasaulio žmogus, tačiau labai jj my
lėjo.

'Piešų, šv. Pranciškus labiausiai mylė
jo Dievų, stengėsi jam tarnauti/ ir tižiai 
kvti ne tik Dievo įsakymus, bet ir pata
rimus. Kad ir buvo turtingo tėvo sūnui. 
kad ir buvo apdovanotas dvasios ir kūno 
jėgomis, kad ir troško garbės, būdamas 
jaunas, tačiau jis visoko atsižadėjo dėl 
Viešpaties Dievo.

Bet jis taipgi mylėjo ir pasaulio žmo
nes, nes jis matė juose Dievo paveikslų 
ir panašumą. Įvairiais būdais jis stengė

si juos suartinti su Dievu. Dėlto jis ir 
vai/.inėjo po visa pasauli, skelbdamas 
Kristaus mokslų.

Šv. Pranciškus nesibijojo pasaulio li
gų. Jis mylėjo ligonius, tarnavo jiems ir 
penėjo juos. Sakoma, kad šv. Pranciškus 
kaitų su raupotais gyveno, valgė su jais 
ir rūpinosi jų mažiausiais reikalais.

Šventasis ypatingai mylėjo nusidė
jėlius. Jis jiems visados rodė savo krikš
čioniškų širdį. Nors jis buvo sventesnis 
už kitus, tačiau tarp nusidėjėlių jis buvo 
kaip jų vienas. Jis pats save vadino di
džiausiu nusidėjėliu. Jis atvirai sakyda
vo; “Aš manau, kad nėra didesnio nusi
dėjėlio pasaulyje už mane”.

Kaitų pradedamas pamoksią, jis taip 
sakė: “Mieli Kristuje, aš turiu prisipa
žinti Dievui ir jiems, kad penktadienyje 
valgiau blynus su taukais”. Jis niekados 
nenorėjo uždengti to. kas buvo žinoma 
Dievui, nes dažnai sakydavo: “Kas yra 
z;:.ogus Dievo akyse”.

šv. Pranciškus buvo labai teisingas. 
Viduriniuose amžiuose galybė buvo teisė. 
Niekas nenorėjo pasitikėti kitu. nes ži
nojo,. kad bus apgautas. Kitaip buvo su 
šv. Pranciškum. Jis ik* tik buvo teisingas, 
bet ir gailestingas. Jis buvo gailestingas 
visiems. Jis dažnai sakydavo, kad: “Tik

iš gailėstingumo Dievas duoda saulės švie
sų. lietų ir kitus dalykus teisingiems ir 
neteisingiems”.

.Jis taipgi norėjo įkvėpti ii- savo sekė
jams gailestingumo dvasių. Jis dažnai 
jiems sakydavo: “Kas tik ateis pas jus, 
priimkite jį, nežiūrėdami, ai- jis bus jūsų 
draugus, ar priešas, vagis ar plėšikas”.

Šv. Pranciškus ypač mylėjo pavargė
lius. Kartų sužinojęs, kad ateis pas jį el
geta. jis prašė brolio nedabinti stalo, nes 
elgėtū nesijaus kaip namie.

Pagaliau, šv. Pranciškus mylėjo visus 
Dievo sutvėrimus. Gyvulius jis vadino sa
vo draugais. Miškuose medžius jis vadino 
savo broliais, o žoleles laukuose jis vadi
no savo seserimis.

Kur tik neidavo, jis visur turėjo pro
gos džiaugtis Dievo sutvėrimais. Kartų 
vaikščiodamas miškuose ir matydamas 
paukščių būrį, jis pašaukė brolį, kuris su 
juo buvo, sakydamas: “Žiūrėkite, kaip 
mūsų draugai paukščiui garbina Sutvėrė
ją. Eikime jų, tarpan ir mes garbinkime 
Dievą”.

Žodžiu sakant, visi sutvėrimai trauk
te, traukė jo šinlį prie Dievo. Jų visų jis 

■ buvo raginamas Dievui būt? dėkingas, Jį 
mylėti ir Jam tarnauti. Jie buvo lyg ir 
kopėčias, kuriomis jis lipo aukštyfl prie

Dievo.
Kad ir toliau šv. Pranciškaus darbas 

tęstųsi ant žemės, ir kad toliau kaili bū
tų t‘iti jo pėdomis, jis įsteigė įvairias vie
nuolijas, kurių naiiai ypatingai pasiryž
ta jį sekti. Bet šventasis neatstumi'* nė 
vieno žmogaus nuo savęs. Jis nereikala
vo, kad kiekvienas būtų vienuoliu pilna 
to žodžio prasme, kad galėtų sekti jį ir 
lavintis krikščioniškose dorybėse. Del to 
jis ir įsteigė Tretininkų draugiją, kurios 
nariai, gyvendami pasaulyje, būdami šei
mų tėvai ir motinos, gali sekti šv. Pran
ciškų.

Toliau jį gali sekti ne tik Tretinin
kai, bet ir visi žmonės, kurie myli Krislų 
ir nori- būti Jam visados ištikimi. Juk šv. 
Pranciškus nieko daugiau nenorėjo kaip 
tik tą. kad krikščionys būtų panašesni į 
savo mokytoją, Jėzų Kristų.

Taigi eikime šv. Pranciškaus pėdo 
mis. JStengkimės įsigyti tų dorybių ku 
rias šventasis turėjo, kaip tni Dievo ir 
artimo meilės, gailestingumoi nusižemini
mo ir kitų dorybių. Rūpinkimės ne tik sa
vo išganymu, bet taipgi ir kitų žmonių iš
ganymu. O tuo būdu turėsime nors truputį 
to, kų turėjo šv. Pranciškus.

A. M. D. S„
(Pabaiga)



Trečiadienis, Rugp. 5, 1931 draugas

Los, buvo mokamas geras at
lyginimas amerikoniškais dole 
riais), tai paprasčiausias dar- 
I i ninkas (čcrno-rabočij) gan- ; 
na pusantro rublio, o mecha
nikas šoferis (mašinos drai-l 
veris) — 4 rublius dienai.
Darbininkai valgo juodą su- 
džiuvusią duoną, kopūstus ir 
košę (tyrę), o užsidirba tiek,: 
kad to uždarbio vos pakanka 
valgiui. Mano įsitikinimas' 
toks, kad darbininkas Rusijo-• 
j e atlieka darbinio gyvulio! 
rolę. Taigi, darbininkui yra 
leista du dalykai: 1) dirbk ir 
2) tylėk.

“Kai dėl mūsų, amerikiečių, 
tai mums kiekvienam pragy
venimas atsieidavo po 100 
dolerių mėnesiui ir tai dar mes 
gana skurdžiai gyvenome. Už 
kiaulieną mes mokėdavom po 
4 dolerus už svarą. Sviestas 
atsieidavo po 5 dolerius sva
ras. Geresnė duona taip pat 
Ibuvo labai brangi.

“Jau gana. Jei man reikėtų 
Rusijoje gyventi, tai velyčiau 
mirti. ' y

“1930 m. lapkričio 1 dieną 
mes palikome Rusiją ir sugrį
žome atgal į Ameriką.”

Še, tau ir komunistiškas dar 
bininkų rojus! Nenuostabu, 
kad bolševikuojantieji darbi
ninkai ir ypač juos bolševi- 
kinantieji Maskvos agentai 
daugiausia bijo važiuoti į tą' 
“rojaus” kraštą. O “revoliu
cines teisybės” ir komisarų 
teismo bijojo net pats Prusei- 
ka, komunistams daug nusi
pelnęs. Po to viso argi gali 
dar atsirasti išmintingų dar
bininkų, kurie tikėtų tuo, kad 
Rusijoje darbininkai jau susi
laukė'gerovės?

Komunizmo
^Rusijoje niekas, netgi ir patys1 
bolševikų vadai — “idealis
tai”, netiki. Del įvairių pažiū
rų. bei nuomonių skirtumo 
tiek komunistij vadai, tiek pa 
t i jįj partija nuolat skyla į 
viena antrai priešingas puses, 
kad vyraujanti pusė net nesi
drovi naudoti griežčiausias 
tarpusavio kovos priemones 
Savi su savaisiais atkakliau
siai kovoja. Valdantieji vaka
rykščius savo didvyrius ištre
mia (Trockį ir kitus), pap
rastai j Sibirą (Trockį į už
sienius) arba grūda į kalėji
mus, sušaudo, “legaliai” pa 
pjauna (pav., raudonosios ka 
riuornenės vadas Frunzė tru
putį sirguliavo, bet jam prieš 
I>orą metų tyčia buvo pada
ryta operacija, po kurios jis 
nepabudo...) ir tt.

Taigi, kas norėtų pats savo 
akimis tą' “rojų” išvysti, gali 
nuvažiuoti į Rusiją. Tada sa
vo akimis viską pamatys! Bet 
tik gaila tokio žmogaus, nes 
<as komunizmo patyrimas pra
ktikoje per brangiai jam at
sieis... Ne vienam taip atsiti
ko.

“išganymu”

IŠVAŽIAVO Į CLEVELAND, 
OHIO.

Brighton, Park. — Moterų 
Są-gos 20 kp. įžymios veikė
jos, p. A. Statkienė, kuopos 
rast. ir p-lė O. Ivinskaitė, kp. 
vice-pirm. Abi išvyko į Mote
rų Są-gos 15 Seimą.

Geriausių sėkmių gerb. dar
buotojoms.

Rap,

d
Garsus' Amerikos lakūnas Col. Charles A. Lindbergh su 

žmona, kuriuodu dabar pro Kanada ir Aliaską skrenda į Ja
poniją ir, gal būt, į Kiniją.

Įvairūs Straipsniai.

TEISINGAS DARBDAVIS.

Darbdavių, kurie teisingai 
apsieitų su darbininkais, rasi 
mažai. Visgi jų yra. Yra žmo
nių, kurie nepamiršta, kad 
darbininkai savo prakaitu 
jiems sukrovę didelius turtus. 
Tad jie teisingai ir atsimoka 
darbininkams.

Vienas tų gerų ir teisingų 
darbdavių yra George S. John 
son, Endicott Johnson Corpo
ration direktorių pirmininkas. 
Ši korporacija arba bendrovė 
keliuose miestuose turi avali
nių dirbtuves, kuriose dirba a- 
pie 17,000 darbininkų.

Laimingi šiai bendrovei dir
bą darbininkai. Su jais apsiei
nama kaipo su žmonėmis, bet 
ne kaipo su mašinomis arba 
vergais.

Praėjusiais dvylika metų 
bendrovė savo darbininkams 
virš paprastų užmokesnių iš
mokėjo 13.346,000 dolerių bo- 
nusais. Tai iš bendrovės pelno.

Johnson viešai pareiškia, 
kad šaly gerbūvis gali būt pa
laikytas tik daugiau atkreipus 
domės į darbininkų vargus. 
Dirbą sunkiuosius darbus dar
bininkai yra svarbiausioji pir
kimo jėga, sako jis.• •

Jo nuomone, pramonių ir 
darbų vedėjai (ekzekutivai), 
suprantama, turi gauti atatin
kamas algas, bet ne mil. dole
rių algas, kaip kuriose pra
monėse praktikuojama. Vieto
je tų perteklingų algų, vieto
je atostogų kur svetimose ša
lyse, jie įgeriau padarytų im
dami sau teisingas algas. Pel
no dalis gi jie turėtų paskirs
tyti darbininkams.

Praeitais metais, kaip žino
ma, iškilo didelis skandalas, 
kada paaiškėjo kaip viena di
delė plieno kompanija kele- 
riais metais bonusais išmokė
jusi 36 milionus dolerių ke
liems kompanijos viršinin
kams. Buvo daromas puikus 
“biznis”, kompanija kas me
tai gavo puikų pelną ir tas 
pelnas tekdavo kompanijos 
vedėjams kaipo dovanos už jų 
“darbštumą”. Tuo tarpu ta

kai, Čia nebus sulaukta visų 
laukiamo gerbūvio.
• Gaila, kad tos rūšies pramo
ninkų, kaip p. Johnson, yra 
labai nedaug. Jei jų būtų dau
giau, gal šiandie Amerika 
nepergyventų sunkiųjų laikų.

Ašara.

ŽIOGŲ RYKŠTĖ.

Nepaprasta žiogų rykštė šį
met palietė kai-kuriuos plo
tus valstybėse Iowa, Colora- 
do, Idalio, So. Dakota, Ne- 
braska ir Minnesota. Vietomis 
žiogai yra apnykę dešimtis 
tūkstančių akrų. Štai tik vie
noj Minnesota valstybėj šie 
vabalai naikina 150,000 akrų 
plotus. Nuėda jie visus javus,

įvairiausius augalus ir ^ne- 
džių lapus. Kai-kųr nebelikę 
nei kornų stiebų.

Nėra reikalo nei sakyti,
; kaip didelius nuostolius turi 
atkelti ūkininkai. Neturi ata
tinkamų priemonių žiogus ko- 
voti. Ūkininkams pagelbon ei- 
na valstybių ūkių departamen- 

i tai.
Juos kovoti kol-kas panau

dojama tik viena priemonė: j 
sėlenas į mašoma nuodų ir or
laiviais tos sėlenos išbarsto- 
mos žiogų apnyktuose plotuo
se. Nuo tų nuodų jų daugelis 
žųsta. Bet tik menka dalis. 
Žemės ūkio kolegijų ir kitų 
įstaigų laboratorijose ieškoma 
atatinkamesnių priemonių ves 
t i kovai.

Anot žinių, kaikurie ūkinin
kai naudojasi žiogais. Galybės 

j jų sugaudo ir tinkluose pa
kabinę prieš saulę džiovina. 
Džiovinti ir sumalti žiogai 
bus puikus lesalas vištoms žie
mos metu.

i Galybės žiogų iškyla tik 
kaitriaisiais metais. Praeitais 
metais buvo didelės kaitros. 
Buvo progos jiems padėti 
daug kiaušinėlių. Jei šįmet va
sara būtų buvus vėsi arba 
lietinga, kiaušinėlių didžiuma 
būtų išnykę. Kadangi ši vasa
ra ir gi pasitaikė sausa ir šil
ta, iškilo žiogų mirijadai. Jei 
ateinančiais metais vasara bus 
karšta ir nelietinga, bus blo
giau, tada žiogai užlies toli 
didesnius plotus.

Visa laimė, kad šie žiogai 
nepakyla oran kai debesys ir 
todėl negali persikelti iš vienų 
plotų į kitus. Gana palengva 

Ijie varosi pirmyn.

Entomologai sako,kad dau
gelį žiogų sunaikina jų prie
šai parazitai — juos gyvu 
suėda. Šiaipgi visi žiogai šį 
met žus pasirodžius pirmo 
sioms šalnoms.

KUPIŠKIS

Vis sunkiau darosi mūsų kai 
miečių iždui. Pusėtinai ėjęs 

[bekonų supirkinėjimas dabar 

I nusmuko dėl savo “kurso,” 
| nes daug imta brokytl suve 
ižus parduoti į stotį. “D.”

pati kompanija nykiai apmo
ka savo darbininkus.

Milionieriai viršininkai, gau 
darni tuos didelio pertekliaus 
bonusus, mažai prisideda prie 
gerbūvio palaikymo šaly. Jie 
savo tas pigiai įgytų turtų 
žymiausias dalis išleidžia Eu
ropoje, ar kur kitur. Tuotarpu 
tie visi, kurie sudaro svar
biausią pirkimo (vartotojų) 
jėgą, visados turi pasilikti A- 
merikoje, pririšti prie kasdie
ninio darbo. Kadangi jie yra 
gerbūvio pagrindu, delkogi 
jiems neduoti atatinkamų bo- 
nusų iš kompanijų pelno.

Anot Johnsono, jei kompa
nijų pelnu ir toliaus dalinsis 
tik vien/ kompanijų viršinin-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigai nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėl}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lšegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie* neturi reikalingo pa
tyrimo, 8uradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryS 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 
Jeigu turit kokią iržsisenėjuslą, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėltokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

A rti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo S iki T 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po

piet

O
PIKNIKAS

JVYKS

DRAUGO” RUDENINIS

Sekmadieny, Rugpiucio (Augusi) 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
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.

♦ Dovanų 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 Pavardė .................................................... .......................

Adresas............ .. ................................................ -......................

Kiek Metų ............................................... ... Kiek Sveri ....

Kontesto Skyrius .................................................... ...............

,ų.
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PASAKA. LIETUVIAI AMERIKOJE
Radosi viena šalis, ku-! 

rieji tunojo apsiausta begali
nės tamsumos amžiais nes tojo 
krašto nesiekė saulės „spindu
liai nei žmogaus guvios dva
sios kuriniai. Iš tosios tai ne- 
ižinamos šalies vienas skur
duolis keleivis pribuvo į žemę, 

kuri amžinai spindi saulės 
spinduliais ir kurioje nesibai
giančiai žydi visad gaivos dva 
sinės gėlės.

Tas skurduolis keleivis, gy
venęs kai kurį laiką toje lai
mės žemėje, sugrįžo į savo tė
viškę ir savo šalies piliečiams 
apsakinėjo negirdėtus ir neina 
tytus daiktus.

— Buvau gražiame ir tur
tingame krašte, — pradėjo jis 
pasakoti. — Mačiau milžiniš
kas dirbtuves, kuriose trusia 
darbininkų tūkstančiai; jos tai 
maitina žmonių milijonus ir 
kraštui teikia gerbūvį. Patiko 
man viskas ir labai gailėjaus, 
kad panašaus ko nesiranda 
mūsų šalyje.

Ir, visi, keleivio klausantie
ji, gailėjosi, kad pas juos ne
siranda to visko.

Jis gi tolinus kalbėjo:
— Daug žavėtinumo girdė

jau ir klausiaus. Skambino 
mistras, o iš po jo pirštų plau
kė giesmė tiesiog į širdį ir iš 
akių triško ašaros. Mistras ža
vėjo visų širdis ir žavėtinos 
visos buvo jam atsidavę. Mu
zika užžavėjo mane ir labai 
gailėjaus, kad josios nesiran
da pas mumis.

Ir, visi, keleivio klausantie
ji, gailėjosi, kad pas juos ne
siranda muzikos.

Jis gi daugiau dar šnekėjo:
— Vieną rytmetį pabudau 

labai anksti ii- kalnų viršūnėse 
regėjau saulėtekį. Neišgaliu iš
reikšti tų visų įspūdžių, ko
kiais buvau persiėmęs regint 
stebėtinuosius saulės spindu
lius. Laimės šalies gyventojai 
gali kasdieną regėti tuos ste
buklus. Aš gi puoliau ant ke
lių prieš tokį reginį ir verkiau, 
kad tos stebėtinosios saulės 
nėra pas mus.

Ir, visi, keleivio klausantie
ji, gailėjosi, kad jų nepaliečia 
stebėtinieji saulės spinduliai.

Galop jis tarė:
— Ėjau miesto gatve ir 

prieš mane mažas vaikutis 
skubėjo į mokyklą. Jis, vieno
je rankutėje, laikė knygas ir 
sąsuvinius, kitoje rankutėje 
turėjo puspiečius, suvyniotus 
į popierį. Gi gatvės kertėje 
stovėjo žilaplaukis senelis, iš
tiesdamas prieš save dreban
čias rankas, o jo akys meldė 
pašelpos. Vaikutis apžvelgė 
j senelį, ašaros gi pasirodė a- 
kyse ir vargšui seneliui ati
davė savo puspiečius. Į prie
globstį paėmiau tą vaikutį 
ir, pabučiavęs, glamonėjau jį, 
jausdamasis laimingas, kad 
panašūs vaikučiai ir pas 
mums randasi.

Ir, visi, keleivio klausan
tieji, džiaugėsi, kad ir pas 
juos randasi panašūs vaiku
čiai.

Ir nuo to laiko jie daugiau 
nebepavydėjo laimės šalie3 
gyventojams, valdantiems dirb 
tuves, kurios kraštui gamina 
gerbūvį, nei mistrui, kurs už
žavi klausytojų širdis, nei ste- 
bėtinąjam saulėtekiui, kurį lai

KENOSHA, WIS,
X Kenosbos buvusia lietu

vių parapijos klebonas, kun. 
M. Urbonavičius pereitais 
metais darbavosi mokytojavo 
Mariau Hills Kolegijoje. I\e- 
noshiečiai buvo pamilę kun. 
M. Urbonavičių ir nors jis ki
tur darbavosi, bet retkarčiais 
pasirodydavo Kenoslioje. Visi 
sako, jog Rockfordas ir lie
tuviškas jo jaunimas susilauks 
naujo sau draugo.

X Penktadienyje į Roek- 
iordą buvo atvykę koletai va
landų paviešėt gcrb. kun. F. 
Kudirka, Marijonų Provincijo
las, kun. L. Draugelis, Auš- 
ros Vartų parap. klebonas ir 
kun. J. Navickas, Kolegijos 
direktorius.

X Į Liet. Vyčių Seimą iš 
Kenosbos važiuos atstovuut L. 
V. 38 kuopai Kazimieras Po
cius. Wisconsino Vyčių aps
kritį atstovaus du broliu: Pe
tras ir Kazimieras Marčiiflai- 
čiai.

X Klebono pavaduotojas, 
kun. K. Matulaitis, spaudos 
reikalais iškeliauja trečiadie
nio vakare Chicagon. Ketver
ge ryte bažnyčioj pamaldų ne
bus.

X L. Vyčių 38 kuopa nu
pirkus ir padovanojus kun.

M. Urbonavičiui Klssel auto
mobilį (ne naują). Jie tikisi 
kartu su kun. Urbonavičium 
tuo automobiliu pasiekti L. 
Vyčių Seimą.

X L. Vyčių 38 kuopos pik
nikas įvyks rugpiučio 30 d. 
Fincks Grove. Po tam kitą sek 
madienį bus didžiausias Keno
slioje įvykis, parapijos pikni- 

' kas ir naujo automobilio ati
davimus laimingiausiam.

X Šv. Petro par. būtinai no- 
įri pasiliuosuoti nuo sunkios 

naštos, kurią uždėjo bankas. 
Puts arkivyskupas sudarytam 

'planui pritarė ir ima atsako- 
I niybę už teikiamą parapijai 
(paskolą. Jau beveik visa rei- 
! kalinga pinigų suma pažadėtu, 
į Sulaukę savo klebono kun. Al. 
Būblio, mano į keletą dienų tą 
reikalą baigt.

X Kas tik atvažiuoja Ke- 
noslion, džiaugiasi gražiomis 
apylinkėmis. Būt dar dailiau 
jei Kenoslioje būtų daugiau 
darbų. i

mės kaip namie. Be to da ra
dom p. K. Sabonį ir p. J. Bra
zaitį, kurie mus palinksmino 
savo gražiais balsais: p. J. 
Brazaitis paskambino pianu, 

|O p. K. Sabonis padainavo. 
P. A. Mondeika su savo ma
žom dukrelėm irgi padainavo. 
Fo skanių pietų p. A. Mondei
ka savo gražu karu vežė mus 
parodyti Cbicagos miestą, nes 
kaikurios iš mūsų dar pirmų 
kartą Chicagą matė. Įdomu 
buvo pamatyti didmiestį.

Po vakarienės p. A. Mondei
ka nuvežė į To\vn of Lako, 
kur yra buvęs mus klebonas, 
kun. A. Dexnis. Tą vakarą bu
vo šv. Onos novena. Pamaldos 
buvo įspudfngos.

Po pamaldų buvom susėję ir 
su P. Daukša, kuris mus pa
vaišino. Kitą dieną priešpiet 
p. A. Mondeika nuvežė mus į 
vieną vidurmięsčio gražų te
atrą. Grįžtant namo užsukom 
ir į JetTersoną pažiūrėti žy- 
dynės. Po pietų vėl p. Mon
deika išsivežė mus parodyti 
Cbicagos parkų.

Ant rytojaus (nedėlioj) visi 
nuvykom į šv. Antano bažny
čią, kurią pirmą kartą teko 
matyti. Baižnyčia labai graži. 
Gerb. kun. A. Vaičunas pasa
kė puikų pamokslą apie šv. 
Onos gyvenimą. Savo parapi
jiečius tėviškai mokino, kaip 
turi elgtis Dievo nemuose ir 
kaip turi mylėti Dievą ir ar

Trečiadienis, Rugp. 5, 1931

inės krašto gyventoja, gali 
kas dieną regėti...

A. Matutis.

CICERO, IIL
Padėka Ponams Mondeikams.
w Negalime užmiršti p. Mon- 
deikų vaišingumo, kaip mus 
grandrapidiečius vaišino. Po- 

iiiai Mondeikai yra simpatin- 
Igi ir vaišingi žmonės. Nors 
mūsų buvo penki (nemažas pul 
kelis), bet visiems ir visuo
met buvo linksma, matant 
šeimininkus linksmus. Jaute-

‘Aš, D žirni, Nupirkau Savo 
Žmonai Liuoslaikio’’

Geriausias 
telefono tar
navimas už

pigiausią
kainą

“Tai toks dalykas, 

kurj Ji Įvertins per 

visus metus.. įtaisiau 

extension telefoną j 

virtuvę. Tas palengvi

na jos darbą ir sutei

kia jai daugiau po 

ilslo.”

Moderniški biznio 

metodai reikalingi mo

derniškame nirtne.

“Extra" tlefona8 virtu

vėj — jūsų “naminis 

ofisas” — sutaupo lai

ką, žygius ir mažai te

kainuoja. Pagauk 

musu biznio ofisą.

ILLINOIS BE1LTELEPH0NE COMPANY

Knygos
DIDEBIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIV1MAS1S, 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.
I. C. kaina............................................................ ......... 10c.

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

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

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

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

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

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

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

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

TRUMPA APOLOGETUvA, 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.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

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

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

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

tlLLY‘8 VHCLB

timą. Luimiiiga šv. Antano tokį nuoširdų priėmimą ir 
parapija, turėdama tokį dva- vaišes. Ilgai mes atmineim 
sios vadą. Laiminga ta para- (uos gerus laikus. Prašom ir 
pija turėdama ir tokį chorą,
kinis gerai p. A. Mondeikos 
išlavintas gražiai gieda.

l’o pietų visi nuvykom į 
pikniką. Žmonių buvo daug. i 
Klebonas pavaišino saldžiais 
gėrimais. Stebino mus tie 
tūkstančiai susirinkusių lietu 
vių. Mat, kur vienybė, ten ir 
galybė. Piknike pasiinatėm ii 
su daugeliu pažįstamų, buvu 1 
siu gratidrapidiečių: su p. Vai 
čunais, p. M. Juškiene, gerb. 
kun. A. Dexniu, kun. A. Dir
vele ir kitais.

, Taigi visi mes nuoširdžiai 
dėkojam pp. Mondeikams už

i, - ■■ i ■. —«-

1 ADVOKATAI

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

'Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Atomu 1602 Tel. Central 2978
l Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Bafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
i (John Iiagdziun&s Rorden)
, ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Haodolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9099 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9(#4

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
' hOOM 1431 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
ijocal Office: 1900 S. UNION AVjE. 

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

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Hoom 1701 Tel Randolph 0831
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai vak 
8241 8. Halsted St. Tel. Victory 0681 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatoe vakare

ASIKRATYKJT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlte išvalys susi
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus, nepri- 
lois Ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achesApains,apply Mus- * 
terole, the "counter-lrritaut”

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

ipcop.ąk nt/.r r

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salta; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for Health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 

in Kraft Cheese.

KRAFTPHEN1X 
CHEESE COMPANY
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p. Mondeikų nepamiršti mūs 
aplankyti.
Klemensas ir Ona Stremikiai, 
p.' Uršulė ir sūnus J. Tarutai

ir O. Margelienė.

CHICAGOJE
V. “DAINOS ’ CHORAS 
RUOŠIASI PRIE VEI

KIMO.
CICERO, ILL.

Pereitų pirmadienį, Beetlio-

surengta šauni “Shower Pa r-1 
ty”, kurioj dalyvavo didelis j 
skaičius busimų jaunavedžių 

gentas komp. A. Pocius, kūpi-i giminių ir artimesnių draugų. 1 
m didelio pasiryžimo žada šį- Jiems suteikta daug reikalin- ' 
inet daug veiku lietuvių dui- gų daiktų, dovanų pradžia: 
uos meno dirvoje. į naujo gyvenimo, sykiu išreikš-

x*e tu, apKaioeiu ir sekamie- jiu ir daug linkėjimų.

DAKTARAI:

t’ieero Lietuvių Pagerinimo jveno konservatorijoj: įvyko R; ji vanuiai, kurie nūs gruouzio “Partv” dalyvės ir daly-Į 
Politikos -Kliubo mėnesinis su- j • Dainos choro Veikian- o u., mcbuvių ^vuuiioiijoj va- viai, prie skanių pietų, kurio | 
sirinkimuH bus šiandie, Lukš- čiosios Tarybos susirinkimas' sano Zi u., radz, ivmmui naii buvo paruošti Druktenių na I 
ti'enės svetainėj, 1500 So. 49 kuriame nustatyta planai cho-’ pavėnius ivoneeruis; ir uaiau- muose, 6931 S. Mapievvood avė. j 
avė., 7:30 vai. vak. ro veikimui' ateinantį sezonų, 2-i o., m., ineu -tu- labai linksniai pabaliavojo.

Uerb. kliubiečiai, malonėki- Hr'"a5 choro vakara8 
(o visi atsilankyti ir užeinu,- Mmr,nette Parite, Gimimo Pi 
1

uiionjoj. Vestuvės įvyks 6 d. rugsėjo,
vpeivie “į ievyne , kuri P-lė Al. Druktenaitė yra

keti užvilktas duokles; taipgi & ParaPOos 8a^jl lapkr; 8 d.!pereitais metais ėjo per “JUr- knvgvedė Peoples Furniture 
kviečiame ir visus vietos lie- °PeI‘etė “i tėvynę” (žo-įrtUgų , yra viena gražiausių krautuvėje. Ponas Jonas Pau- 
tuvius turinčius nuosavybes, ‘kžiai šilelio — p. L. Šimučio, | Oiromanų lietuvių aaiuoj upe- liūs yra žinomas Alarųuetle 
ateiti ir prisirašyti prie minė- “ I^ugo” red'.,. muzika —j rečių, ivomp. A. Aleksiui vai- Parko biznierius, namų būda 
to kliubo. Visi žinom, kad komp; A. Aleksio). Tarybos Įgynimimaujant bpiingučių, votojas ir savininkas geleži- 
kliubas šiuo momentu svarbių l,irnL Sakalas įgaliotas,^ ji pirmų syk buvo statyta nių daiktų krautuvės, 
rolę lošia. Didesnė bus vieny- susižinoti su gerb. au-1 toCenuj per vyčių dėmių ir J.
bė, didesnė galybė ir daugiau toriais, kad rugsėjo 11 d»,.oho-lpuua,re nepaprastu įspuuzio. ---------------------

rili susirinkus po atostogų Pa-|xp. fcsimuus ir Aieksis uuvo' X Graborius uoliu Eudeikis, 
; mokoms pradėtų operetę nio- rssaukti ant scenos ir aniem'4605 So. Hermitage Avė., ne- 
įkintis. Be to, nutarta šįmet sukelta didžiausios ovacijos, .senai įsigijo 6 naujus automo- 
į“Dainos” chorų išauginti iki intimos kad L. v’. “Vai- bilius, kad prie laidotuvių pili 
:100 nariui. sutraukiant I10b > ciloras, turėdamas savo kiau patarnavus. Taipgi į ko-

_________[visus geriausi u s Urpe iZyiuiauslus uneagos • -plyšių įdėjo naujus vargonus.
Lietuvių padėtis Argentino- jChieagos lietuvių menininkus. S0llJiĮUiS — solistes ir arusius, . Kaip teko nugirsti, trumpoje 

je bloga. Paskutiniu laiku dar-! t boro valdyba, ypač pirm. operelę pastatys kuosauniau-: ateityje Eudeikis žada padi- 
bai labai sumažėjo taip kad ! P- A
bedarbių daugybė. Nors iš ba
do da niekas nemiršta, bet 
gyvenimas labai sunkus.

ilosarios lietuviai katalikai 
kiek išgali dirba Bažnyčios ir 
Tėvynės labui, tik tų darbų 
labai trukdo Maskvos gizeliai.

Tel. Canal 6764

DR, A. RAČKUS
III OBSTKT1UKAB 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stulgius Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki S vai. vakaro. 

Nedėliotais ir soredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

/ - •

'.Telefonas Giovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 \V. A1ARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Serodomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. l’rospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2 330

Vaiandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nudėlioj pagal susitarimą

bus galima nuveikti.
Raštininkas.

IŠ ARGENTINOS PADAN
GĖS.

Benaitis ir choro diri rtap. šiai.

giau publikos, o mums nuos- a a D; PAR
tolio padarius.

Sutverta šv. Kazimiero ben-' 

druomenės skyrius, kuris rfl- į
pinsis visais katalikų ueika-;Sinl A. iu jl>. narių, jų pasl

tlUUJJA — iJJ. riKK.

Tel. Hetnloek 8700

Kez. Tel. l’rospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 642 5 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kot.

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

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN AVĖ. 
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

idinti savo įstaigos rumus-pris- 'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
j piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą. Nedėliomis

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Jaietuvis. <lydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po uum. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vale. Ned. pagal sutar 
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Alliany Avė., 
Tel. Prospect 1930

Ofiso Tel. Victory 8896

- Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

—
Tel. \Ventworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
VVeulftortn 3000

Office Phone 
Wentworth 3003

Hatyti antrų aukštų.
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

Ir Šventadieniais 10-12

iNeber reikalo aiškini bei >

Tel. Central 707 9 

ltez., Longbeatdi 9453

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

A. L DAV1MN1S, M. D.
4916- 80. MJCHIGAN AVKNTK 

Tel Kenwood 6107 
Valandos-

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
lais. Tad ir aš perlaidai! šventimui ir geriems uaioanis J*"<’ « ’ valandai vakar®

Pav., katalikams suruošus va- “Draugų” bendruomenės drau į vien uievas gali atmokei. 1______ _____________
karėlį, ir komunistai, boiko- gijai. Jei siuntinėsit ir toliau,! -Norint joms pauet jų kil-'Tcl Randoiph 0993—0994 
tuodami, surengė net dų vaka- bus malonu ir,, šv. Kazimiero ' maine darbe — renlkie jų dar-
rėliu. Įžanga veltui, kadibend. vardu, tariu didelį ačiū. 
tik pas save pritraukus dau- Antanas Dūda.

DR.. EDGAR W, CRASS

a|aA|A
ALEKSANDRAS 

KELPŠAS
l’erslsky.rė su šiuo pasauliu 
rugpj. 2 d., 9:30 vai. ryte 1931 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Šila
lės parap., Pailgočio kaime. A- 
menkoj išgyveno 16 metų. Fa* 
liko dideliame nuliu-dime mote
rį Bronislavą, po tėvais Ju
raškaitę, dukterį Nataliją, sū
nų Aleksandrą, du pusbrolius 
Antaną ir Juozapą, uošvius 
Marijoną ir Kazimierą Juraš- 
kus, ir gimines, o .Lietuvoj se
serį Oną Kintrienę. Kūnas pa
šarvotas radusi 5102 So. Lowe 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug 
piučio 5 d., 8 vai. ryte iš na
mų 'į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu 
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
av. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kelpšos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Valkai, Pusbroliai, 
Uošviai ir Giminės.

imdotuvėins patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

MARIJONA ZAURIENĖ
(Po tėvais Petraitytė) 

mirė rugpj. 3. 1931 m. 9 vai. 
vak. 45 metų amžiaua Kilo iš 
Raseinių Apskričio, Ne*nakščių 
I’ar. Smiltinos Kaimo. Ameri
koje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Tadeušą, sūnų. Povilą, 3 
dukteris Kotrlną, Adolfiną ir 
Zofiją, 3 brolius Jurgį, Stanis
lovą ii* Povilą ir gimines. Bu
vo narė Lietuvos Ūkininko dr- 
jo«. .

Kūnas pašarvotas 2107 W. 
22 St. Laidotuvės (vyks pėtny- 
čioj rugpj. 7 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta J Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velto* 
nės sielą. Po pamaldi; bua nu* 
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuošrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Simus, Dukterys, 
Broliai Ir Gimine*.

I-aidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavvicz, Tel. Roosevelt 2515

A.

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-41) Plttsficld Hlilg., 55 K. Wastdngton St., Cliicago, 111.

DR. A. R. McGRADIE
OKDYToJaS Ir CHIKIKUaš

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

• OFISAI;
49U1 - 14 St. 2924 Washlngtor 
lf-12. 2-4. 7-9 13-2. 4-4, B1V4
Tel. Cicero 682 Tel. Kėdžių 2460*245.

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir GH1RUKGAH

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Clureo 2888

Nedėllomu 
Susi tanus

bų. rirk Kų jos “parduoda 
tenai, dabar parduodami visuo- į 
se U. R. n. skynuse, visose ' 
kolonijose metimo pikniko Oi- i 
lietai, rugp. 23 d., Jdarųuette ■
rark (Seserim Kazmuerieteiii i DR. G. SERNER

Gydo tik akis ausis, nosį Ir gerklę

39 So. State St., Chlcago
Meritor Bldg., 12-tas aukštas

Valandos: 9:30—4:30

Tel. Yards 1829

netik, skolų mokėjimas sveika
tų naikina, bet ir Šmitai Vie
nuolyno reikalų neaprūpinta.' 
iTadekim joms. Remkime pra- Į 
mogas rengiamas jų naudai, > 
tuoni pac ir katalikų visuo- į 
menės naudai.

Kviečiame visas ir visus ne- ii
pamiršti metinio pikniko, rug- Į 
piučio 23 d., Alarųueete Darkė, 
tejmagu buse pasižmonėti, ska
niai užsikųsu ir linksmai die
nužę praleisti. Laukiame.

X. Y. Z.

LIETUVIS AKIU specialistas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. S U SAN A. SkAKIS
Specialistė Motery 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. Tek Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
gydytojais m CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo lb iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0036

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. 

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

Nedėlloj susitarus

GRABORIAI: D E N I i S T A 1

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 vai. vah 

Nedėlloj pagal sutarti

J. F. RADZIUS
PIO1AU8IAJB LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

P-LĖ M. DRUKTENAITĖ 
SUSINĖDAVO' SU P. 

JONU PAULIU, i

Tuo tikslu pereito šeštadie- Į 
nio vakare slaptu būdu buvo'

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kKi 
todėl, kad priklau
sau prie grabų. U- 
dlrbystėe.

OFI3AB
468 West 18 Street 
Telef. Canol 8174 
SKYRIUS: 8238 S 
Halsted Street. Tel 
Victory 4086

S. D. LAGHAVICtt
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS

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

Pbone Boulevatd 7042

DR. C. L VEZELIS
D E N TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

MARIJONA ŽIBAITĖ
mirė rugpj. 1, 1981 m. 10:30 
vai. vai. vak. 22 metų Am
žiaus. A. a. Marijona gimus ir 
augus Chteugoj, III. Mirties 
priežastis buvo iš didelio humI- 
jaudinlnio po automoblllaus ne
laimės, ištikusios So. Dakota.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną. patėvį Joną 
Urbui), broli Simoną. 2 dėdės 
Juozapą Ir Simoną Žibus Ir 
dėdleną Ir gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 6646 So. 
\Vashtenuvv avė laidotuvės )- 
vyks pėtnyčloj rugpj. 7 d. Iš 
narni, 8:30 vali bus atlydėta 
J Gimimo Panelės Av. par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motin*. .Patėvis. Brolis. 
Dėdės ir filminės.

l-aldotuvėms patarnauja grab. 
Lachawlcz, Tel. Roosevelt 2516

K

J

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį.i 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramu 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ 0RABORIA1 ‘

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YAlCDS 1741 ir 1742

Telefonas Yards 1138

STANLEY Pr MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUM 
Chicago, Ilk

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIsTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avt
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. 6. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. VVlImttte 195 arba 

Canal 1718

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
Į LIETUVIS ORABDRIUS

Ofisas
j; 4003 So. Mauslifiold Avenue 
I Tel Bouisvsnd »»7 7

~TPETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1130 
Chicago, UI,

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABDRIUH

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Te! Roosevelt 7KBI

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Aslilund Avenue 
Vai.. Nuo 10 rito Iki b vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 

ryto nuo 10—-12 nuo 2—4 poVai.

Tolo. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

I. J. ZOLP
GflAUORinO IR LAIDOTUVIŲ 

TEDUJAB

1650 We«t 46th St.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v, ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredoiuts susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

Vai.:

Ascnpan 46th ir Pa«Hna Hta 
Tel. Boulevard 5291 - 8411

Nuliudime valandoje kreipkite* 
orte manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir plglaa 
negu kitur Koplyčia dąl šąrmeaą 
dykai.

DR. P. P. Z ALLYS
DENTISTAS

30 KAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tėl. Pullman 0868 
Oaaas. X-Ray. eto.

Telefonas Midway 288U "

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3208

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną
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C H I C A G Q J E mogos, kurią turės sekmadie
nį rugpj. 9 d. Rūtos darže.

PARVEŽTA A. A. M. ŽIBAI 
TĖ IR P-LĖ SAUNO

RAITĖ.

VYSKUPAS P. BUČYS 
THOMPSON, CONN.

ANTRAS PIKNIKAS.

“Drauge” trumpai buvo ra
šyta apie skaudžią nelaimę, 
kuri patiko išvykusias atosto
goms į Kennebec, S. D., M. 
Žibaitę ir K. Saunoraitę. Va
kar parvežtos namo: M. Žibai 
tė ąegyva, o K. Saunoraitė di
deliam išgąsty ir sielvarte dėl 
mirties savo draugės.

Apie įvykį p-lė Saunoraitė 
pasakojo šitaip:

Brighton Paark. — Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. M. parapi
ja rengias prie antro pikniko, 
kuris įvyks rugpiučio 9 d., 
“ Birutėsw darže, 79 ir Ar
cher avė., Justice Park. Ka-

Jo Ekscelencija vyskupas 
P. Būčys šiomis dienomis yra 
Thompson, Conn., naujoje pla
nuojamoje Marijonų Kolegi
joje.

Pramatoma, kad Jo Eksce- daugi norima pikniką pada- 
lencija pats pirm negu išva- ryti kuodidžiausiu, tat visi ko- 
žiuos į Romą, pašventins šią mitetąi ir šeimininkės stoja į 
mokslo įstaigą. darbą. P. J. Zabela, su kitais,

R. | važinėja po biznierius, renka 
■ trokus ir iškabinėja skelbi-
są” atveža į pikniką ir pati mus q apie šeimininkes tai

Išvažiavus automobiliu pa 
sivažinėti kely susitikta su 
kitu automobiliu. Besilenkiant, 
automobilius, kuriuo važiavo 
minimos mergaitės su šoferiu 
ir kitais draugais, paslydęs, 
dešinieji ratai užėję ant mink
štos žemės ir automobilius 
parvirtęs ant šono, bet nei 
vieno nesužeidęs. Tik po įvy-

pardavinėjo serijų tikietus.

E. Statkienė ir O. .Ivinskaitė 

(iš Chicagos) rast.

Atstovių pirmą dieną užre
gistruota 33.

Dviejų atstoviųGalnaitės 
ir Račkauskienės (abi iš Chi
cagos) mandatai nepriimti, 
nes tos kuopos daugiau išrin
kusios atstovių, negu sulig j- 
statų turi teisės siųsti.

MARIJONŲ KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO SVARBUS

SUS-MAS.

Kiek jie sugrobė į savo biau
fų glėbį žmonių laimės, turto 
ir gyvasčių; kiek jie išardė 
šeimynų, kiek žmonių privedė 
prie sunkiausių nuodėmių ir 
baisiausių prasikaltinimųl 
Žiūrėk, ar išvažiavimas, ar 
vestuvės, ar taip koks reika
las, visuomet svaigalai. Tėvai 
geria, ir vaikams duoda. Pri
sižiūrėjus arčiau į tas nesus
kaitomas mūsų žmonių, mylin
čių girtybę minias, šurpuliai 
pereina per visus sąnarius.

Nuolat girdime žmones de
juojant, kad vargas dabar gy-
venti. Vieni skundžiasi, kad 

Trečiadienyje, rugpiučio 5 vaikai nekjauso ir vagia 1<4
!‘,nėr ką kalbėti. M. Anužienė d lvviai S vnl vakare An$. -v ,

Kad daugiau būtų tokių ge-1_ __________________ :x ’ „ . ’ ’ nugriebę, kiti vėl kad sveika-
raširdžių lietuvių parapijose,
tai darbas Dievui ir tėvynei 
daug geriau sektųsi

su pagelbininkėmis renka iš ros Vartų par. mokyklos fos nustojo. O visi drauge de- 
Marijonų • jueja, kad dabartinis jauni- 
Chicagos nias, labai iškrypęs iš doros

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDRJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

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

VIETOJE PIRŠTŲ TURĖ
SIANČIOS KANOPAS

tų moterų kojų pirštai pasi- 
keisią arklio kanopa, jei jos 
nenutrauksiančios avėti aukš
tomis kurkomis (užkulniais) a- 
valinių.

DIDĖJA BETVARKĖ 
KINIJOJ

biznierių produktus. kambaryje įvyks
Žodžiu, visi brightonparkie- ^Kolegijos Rėmėjų

Viena °iš Marauette-Parkiečių. *‘'iai Jūda’ bruzda ir laukia rug Apskrities svarbus susirinki- kelį0. Kiausįmas> įg kur tie 
1 piučio 9 d. Visi kuoskaitlin-, mas> į kurl kviečiame visų vįsj dejavimai ir vargai paei- 
giausia važiuos, o atvažiavę kuopų darbuotojus atsilanky-f na |
visi bus patenkinti. Kas ko ti» nes reikės pasitarti apie j Tėvai! kokį vaikams duoda- 

X Barbora Lentauskienė norės, to ir gaus. .. (pikniką, kuris * įvyks Labor. įe paVyZ<jį ? žmona

Važiuokite visi. Busiu ir aš.
Aš.

Chiropodistų susirinkime 
vienas kojų gydymo specialis
tas pareiškė, kad už šimto me

WEST SIDE ŽINIOS.

kio, susėdus ant žemės ir besi- sunkioje ligoje žymiai page- 
klausinėjant, kur kas tapo už- r®3°* Pereitame sekmadienyje 
gautas, a. a. M. Žibaitė pra- jos intencija buvb Aušros Var- 
dėjus dejuoti, kad jai, esą, silp . tuose užprašytos šv. Mišios.
na ir kad ji tuojau mirsianti. ĮDukrelės ir savo bran'
Greitai nugabenta pas gydyto- Siai motinėliai nuoširdžiai lin- 
ją, kur ir atsiskyrė su šiuo k* sveikatėlės.
pasauliu. Sakoma, a. a. Mari-s X Pirmadienio vakare sv. 
joną turėjus širdies ligą, nuo ' -Antano ligoninėje mirė a. a. 
kurios ji ir mirė labai išsi- Marijona Zaurienė, kuri sta- 
gandus nelaimingo atsitikimo.'bu įtikta iš karto nustojo 

P-lė K. Saunoraitė, gydyto- !kalbos i savaitę laiko nebė
jo liūdymu, niekur nesužeista, įteko gyvybės. Jos brolis Sta- 
tik įvykis, matomai, labai pa-s-s ^eUaitis iš panašios ligos 
veikęs į jos nervus. 'jau antri metai gydosi.

A. a. M. Žibaitė buvo daug X Šiandien, 5 rugpiučio Aus

NAUDINGAS IŠVAŽIAVI
MAS.

Dav, Marijonų faunoje.

Valdyba.

ELEKTRIKINIS SKUSTU 
VAS.

su ašaro
mis meldžia vyro, kad paliau- 
jtų gėręs, o jisai keikdamas 
išeina ir girtuokliauja visą die 
ną.

Ne vienas dejuoja, kad svei-
------------- į katros mes nustojame? Vai,

Bridgeport. — Seserų Pran- Kad yra elektrikinė mašina J sunkiai atsidusęs pasakys: 
ciškiečių rėmėjų 1 sk. prie šv. plaukams kirpti, tai jau visi perdaug degtinę mylėjau.

žino. Bet kad yra elektrikinis • Vargšė žmona verkia, kai 
skustuvas, tai tik nedaugelis'vyras girtuoklis neužkenčia 
težino — kol kas jų krautuvė- * jos. O kas mūsų jaunimą iš-

Jurgio parap. išvažiavimas 
bus nedėlioj, 9 d. rugp., Mar
ąuette Parke, prie 71 st. ir 
Califomia avė. se dar nesimato, nes išradimas

T, , . . ... nesenai tepadarytasBus daug įvairenybių, bus
Tokią naujanybę Chicagoj

vedė iš doros?
Tai svaigalų pasekmės. 
Baisus y liūdnas vaizdelis! 
Mes kasame sau duobę, nus

tojame žmogaus garbės! Gir-

duodama dovanos tam, kas bus
bus greitesnis lenktynėse bė-' partraukia iš fabriko plačiai 

. . . gimė, kas bus storesnis ir kas i žinomas J. K. Milius,
metų knygvedė Peoples Pur- ros Vartuose bus susirinkimas, bug pionesnįs. Be to, bus trau- 3251 So. Union avė. (trečiame dybg —visų Pnesas» ypač var- 

ture Co.; būdama pavyzdin- !Kol®^®s lėmėjų Chicagos kirnaš išparduotų knygučių, augate). Skustuvas išrodo,l??uo,ių
mergaitė, turėjo plačią Apskričio visų skyrių ir dar- 

intį. Velionė buvo gimus bu°tojų, tikslu pasirengti prie 
West Side ir baigus Aušros Bernaičių Kolegijos Įkurtuvių 
Vartų pradinę mokyklą. Vė-[iškilmės 23 rugpiučio, Thom- 
liau su tėvais nusikėlė gyven- Pson> Conn
ti į Brighton Park, o pasta- X Pereitame sekmadienyje

Bus iškilmingi pietus. Prašom' kaip safety razor. To skustu- 
visus atvažiuoti. vo asmenėlės paaštrinamos į-

I dedant į magnetinę dėžutę ir
------------------- nieko nedarant' pasiaštrina į

ARTINASI CALIFORNIJOS porą minutų. Tai išrodo neį-

Komisija.

VYNUOGIŲ LAIKAS.
ruoju laiku gyveno Marąuette Aušros Vartuose išgirdome 
Parke num 6646 S. WJashte- u^sakus Vladislovo Žalimo su j Californijoj dideli plotai že-, 
naw Avė., kur ji ir pašarvota, j Marijona Tamala, kurie grei-jmės užimti vynuogėmis augin-i 

Paliko dideliam nubudime |tu laiku rengiasi prie Mote-'ti. Tos vynuogės rudenį yra1 
tėvus, brolį Simoną ir gimi-irystgs Sakramento priėmimo, 'gabenamos į visas valstijas, į 
nes • j X Pas žinomus biznierius visus didžiuosius miestus. Tų

Laidotuvėmis rūpinasi grab. PP- Akučius West Side vieši- vynuogių iš Calif orai jos kas- 
Lecliavičius. atostogauja p-lė Justina Kar-

tikėtinas daiktas, bet taip yra.
Rap.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 2 sky- 
met išvežama į kitas valstijas rjaus susirinkimas įvyks rug- 

Rap. (žinoma Westville, Ilk, I po 15,000 vagonų. piučio 7 d., Jurgio parap
--------------------- Į lietuvių veįkėja. Califomijos vynuogių au- mokyklos kambary, tuoj po pa

MARQUETTE PARK ŽINU-• X Pereitą sekmadienį Ru- gintojai yra susivieniję į Ca- maldų.
TĖS. tos Darže įvykęs piknikėlis

________ buvo lytaus sutrukdytas. Liko
Mūsų parapijos metinis, va- dauS gėrybių, kurios bus su-

lifomia Fruit Exchange ir ga
bena savo produktus per tą 
centrą.

* Nuoširdžiai kviečiame visas 
rėmėjas skaitlingai atsilanky-

lis, va- o o f V rl K’ ’V 1
sarinis piknikas visais atžviĮ- nauduotos šiandie vakare ta-' Tos vynuogės vartojamos tL ™ aug svar įų rei a q 
giais pavyko. Visų ūpas buvo nie Pat darže. Be to dar bus į naminiam vynui daryti, kas svars yi”m* . 18 sus* liaas 
labai geras ir smagus. Atsi- įdomios imtynės — imsis Ado- valdžios yra pripažinta lega- _Pas J™
lankė gerb. klebonas, kun. A. nias Malakauskas su Ignu Ja- liu dalyku.
P. Baltutis su pagelbininku, nausku, Baltramiejus Urbana
kun. Petru Katausku. Marąue- v^us su graborium Adoma- • ¥•
tteparkiečiai labai džiaugiasi V1C1U-
savo nauju kamandoriu, jaunu x Aušros Vartų par. talki- 
kun. Katausku Sako, tai tik- ninkai, kurie pereitą metą 
ras lietuvis — taip aiškiai ir daug pasidarbavo parapijai, 
gražiai kalba lietuviškai, kaip dabar vėl atsirado darbų ir 
kad būtų atkeliavęs iš “seno talkininkai reikalingi seni ir 
krajaus”. į nauji. Darbai yra šie: mokyk-

Atsilankė ir visa eilė biz-d°8 langai sutaisyti, klebonijos 
nierių — visi biznį darė vi-Jiynos daržo geležinė tvora 
sose pramogose. Pasilinks- aumalevoti, šaligatvis prieš 
minę, ir gana išalkę, visi su- bažnyčią pataisyti, 
ėjo į restoraną, kur pakėlė ti-, X Ignas Pronskus, geras 
kras vaišes — “venčiavojo” Aušros Vartų par. paraįijo-!
Onas, mat buvo šv. Onos' nag> serga ir randasi County Į 
diena — taip kad visas Biru- į ligoninėj
tė8 daržas skambėjo su “Va-

18 MOTERŲ SĄJUNGOS 115 
SEIMO.

CLEVELAND, OHIO. — 
Rugp. 3 d. Šv. Jtfrgio parap. 
salėj prasidėjęs 15-sis Moterų 
Sąjungos Seimas. Seimo pre
zidiumą sudaro: S. Sakalienė 
(iš Chicagos) pirm.; Gerdžiu-

S. Lenkauskienė.

ŠV, MIŠIŲ AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri 

tik išėjo iš spaudos. Apie tą 
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui:! 
“Gavau jūsų knygutę apie šv. 
Mišias. Labai malonu ją 
skaityti. Prisiųskite dar 10. j 
Duosiu kitiems dovanų?’

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

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

lio! Valio! Valio!” X Biznierius F. Siminas
Viena, dar nanjo biznierio iSvfl4i’™ 8U 

žmona, ponia DarfinekienS, Ta0JtarPu ” b,In'Teda R 
ypatingai prisidėjo prie para-,
pijos piknikų. Jau kelintas i X Aušros Vartų vyrų ir 
kartas kaip po gražiausi “kėk’moterų dr-ja rengiasi prie pra

pikniką. Taigi turime tinka
mai prie jo prisiruošti.

f
Valdyba.

18 KUR MUSŲ VARGAI?

PA IEŠKAU prie namų ruo
šos darbo. Galiu virti ir atlik
ti kitus namas darbus.

1932 So. Union Avenue
2-ros lubos iš užpakalio

Svaigalai netik-kad nėra 
gėrimas, bet ir dideliai kenks
mingi nuodai. Nuo savo pra
džios jie pridarė ir šiandie da
ro neapsakomų žmonijai nelai-

AUTOMOBILIŲ mekanlkag eksper
tu lietuvis, seniausiu Chicago], pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329. i

REAL ESTATE

nienė (iš Cicero) vice-pirm.; mių.

iiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinNiiiiiiiiiiiHtiiniiiiiiiiHiiHiiiiiiiiimtiiiiiiiniiiiiiiiiis
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo1.
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John! J. Zolp
4559 S. PAULINA 6T.

Chicago, Illinois

REIK PINIGy?
Skollnam Iki 3300 btle reikalui že
mais nuo*.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Mllvraukee Avenue 

401 Klee BUg. Chicago 
Tel. Pensacola 9144

6 kamb. rezidencija, daug žemOn, 
rnod.. labai pigiai. Priežastis — mir
tis 10459 8o. Ractne avė.

4 kamb. namas, lotas sizzot, se- 
wer, vanduo, gcsas, elek., vaismed
žiai. krūmai, tinka vlžtoms Ir sodui. 
2 blokai I vak. nuo Oreen Valley sto
ties ant Aurora A Elgln gelež 304 
Flnley Rd., Lombard, III.

Pigiai nuo sav. nauju 8 kamb. I 
bung., 2 karų gar., k. v. Stld., kal

davo 3K.OOO. Dabar už 39.000. <140 
(Euclld avė. Saglnatv 4508.

2 flatų, 36 p. lotu I—8 kamb. gar. 
318,500. elektros refrlg. 8021 Morgan 
sL 8tew. 4464. '

MORTA KILKOYNE 
(SAPAT)

PO TĖVAIS SAPATAVICIUTĖ
mirė rugpiučio 4 d., 1931 m., 
9:30 vai. ryto, 29 metų amžiaus. 
A. a. Morta gimė Chicago, 111.

Paliko didellalne nubudime 
vyrų Emory, 3 brolius, Pranų, 
Juozų Ir Tarnų, seser) Onų Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3935 Cort- 
land avė. Laidotuvės {vyks pė- 
tnyčloj. rugpiučio 7 d., iš na
rni) 9:30 vai. bus atlydėta { Šv. 
Filomenos (Cortland & Kedva- 
lej bažnyčių, kurioj J vyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyras, Broliai, Se
suo Ir GAninėa

PEIPING, rugp. 4. — Ne
žiūrint komunistų gaujų nu
galėjimo ir išblaškymo, jų lie
kanos organizuojasi į naujas 
gaujas naujuose plotuose. Iš- 
naujo puola miestus ir plėšia 
gyventojus. Kinijoj betvarkė 
eina didyn.

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa
didintą International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažą atlyginimą. Jei 
neturi modelio arba piešinio, 
tai i|“ aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

/ 4

R. ANORELIUNAS
(Marąuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

K Z

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

M44 80

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

ORBER VATjT.rjlf 
PRODUCTS 

Oleells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. BoulevarA 1389

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von pafttu | dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienu

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
l Lietuvą.

Turime ekyrlų Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir viena 

legallžkue dokumentui pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolų pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tornado; taipgi automobiliu

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoilrdžtn patar
navimu.

Registruotu Notaru

PAUL P. RALTUTIS
3327 8. HALSTED 8T. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

' Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Telef. Republlc 8398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausioa

2452 WEST 69th STREETi
Pbone Vlrglnla >084

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

•apoe Telef. 
Hemlock 9887

Namų Telef. 
Republlc 5888

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONT RAKTO RIU8
Mano darbu pilnai garantuotu 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1345
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros retkmenoe Ir flkžčle- 

rlal. įvedame elektrų J naJmue Ir 
dirbtuvės
MM 8. Halsted St. 9 AugMe




