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Mussolini Pasižadėjo Aplankyti Vokietiją
ITALIJA SU VOKIETIJA SUTARĖ 

NUSIGINKLAVIM0KLAUS1MU
Lindbergh Yra Alaskoj

DEŠIMČIAI MELIONŲ KINIEČIŲ 
GRĘSIA BADAS

MUSSOLINI APLANKYS 
VOKIETIJĄ

UNGARIJA ANT LIEPTO 
GALO

ROMA, rugp. 9. — Vokieti
jos kanclieriui Bruening pak
vietus, Italijos ministeris pir
mininkas Mussolini sutiko ap
lankyti Vokietijų. Pranešta, 
kad ta “revizitą” bus atlikta 
ateinanti mėnesi po T. Sąjun
gos susirinkimo.

Mussolinio sutikimas aplan
kyti Vokietijų reiškia, kad 
tarp abiejų valstybių užmez-

BUDAPESTAS, Ungarija, 
rugp. 9. — Vokietijos ekono
minis persilaužimas Ungariją 
įstūmė persilaužiman. Vokieti
ja pradeda laipsniškai atsigai 
velioti, bet Ungarijai kasdien 
eina blogyn. Valiutos vertė 
puola žemyn.

Tuomi daug susirūpinusios 
ir visos kitos vidurinės Euro
pos valstybės. Žlugus Ungari- 

gami kuostipriausi ryšiai eko-J«i°s finansams, bus pavojaus
nominiais ir politiniais reika
lais.

ir kitoms valstybėms.

BAIGĖSI KONFERENCIJOS
PULK. LINDBERGH 

ALASKOJ

ROMA, rugp. 9. — Vokieti-1. POINT BARR0W, Alaska, 
jos kanclieris Bruening ir už- ruKP- 9* — Iš Alavik čia ats- 
sienių ministeris Curtius va- krido Pulk- Lindbergh su žmo- 
kar ištisias šešias valandas na- 3 i pasitiko apie 250 esld- 
konferavo su ministeriu pir
mininku Mussolini ir jo mi- 
nisteriais.

mų.

Tartasi daugiausia eko
nominiais reikalais. Sutarta 
bendrai darbuotis nusiginkla
vimo klausimu.

KASDIENINIAI MOKES
ČIAI UŽ AUTOMOBILIUS

MONTOVIDEO, Ūragvajus, 
rugp. 9. — Respublikos kong-į

DIDELIS BADAS GRĘSIA 
KINIJAI

SHANGHAI, rugp. 9. —
Potvinių paliestuose plotuose 
dešimčiai milionų kiniečių grę- 
sia badas.

Kinijos geležinkelių minis
terijoj tamaujųs patarėjas 
Baker iškelia sumanymų, kad 
Amerika Kinijai pavestų sa
vo kviečius ilgų metų kredi
tan.

DIDELIS NEDARBAS 
KINIJOJ

SHANGHAI, rugp. 8. — Ki 
nijų palietė didelis nedarbas. 
Pažymima, jog šiandie Kini
ja turi daugiau bedarbių, ne
gu J. A. Valstybės gyventojų.

Kinija turi apie 432 milio- 
nu gyventojų.

NORI PASIKEISTI ŽINIO 
MIS

MASKVA, rugp. 8. — Ru
sijos sovietai įdavė notų Len
kijos atstovui. Lenkija kvie
čiama su Maskva pasikeisti 
žiniomis apie savo apsigink
lavimo padėtį.

KARO LAIVAS “PENNSYLVANIA” CHICAGOJE LIETUVOJE

TĖVAS IR ŽENTAS PA
DEGĖ SŪNŲ?

Augaičių k. (Gruzdžių vai.) 
Kazio Tomkaus ūky kilo gai
sras. Sudegė daržinė, kūtė ir

pataisytas, tv. pakeistas, taip j P*rt*es stogas. Nuostolių 1,150
, , . . .." . ... 'lt. Turtas neapdraustas,kad svaigieji gerymai nebūtų XT .

Nukentėjęs Tomkus gaisro 

priežastį aiškina padegimu ir 

įtaria savo tėvų Jokūbų. Tom-

REIKALAUJA PATAISYTI 
PROHIBICIJOS ĮSTATYMĄ

Chieagos Pramoninis Kliubas 
išsprendė griežtai reikalauti, 
kad Volsteado Įstatymas būtij

parduodami slapta šmugelnln- 
ikų, bet atvirai federalinės vy- 
1 riausybės ir valstybių kontro- 
Įėję.

Pastatytas ir patvarkytas karo laivas “Pennsylvania” plaukia į Kubos pakraščius. 
Paskui Panamos perkasu persikels į Ramiąjį vandenyną.

PAMALDOS UŽ MIRUSI VVICKERSHAMO KOMISI-
ITALIJOS KARALIAUS 

PUSBROLI
JA APIE DEPORTA

VIMUS

SAKĖSI JIS NELIEČIA
MAS

Sakomas kliubas išsprendė 
išjudinti visų šalį tuomi rei
kalu. Abiejų politinių partijų 
suvažiavimai ateinančiais me
tais bus verčiami į savo prog
ramas įdėti prohibicijos įstaty 
mo pakeitimo klausimų.

PASIŽADĖJO NESEBRAU- 
TI SU KOMUNISTAIS

NEW YORK. - Vietos I- 
talijos generalinio konsulio 
Grazzi pasidarbavimu čia 
Šv. Patriko katedroje įvyko 
gedulingosios šv. Mišios už 
mirusio liepos 4 d. Aosto ku
nigaikščio sielų. Pamaldose da 
lyvavo ir apaštalinis delegatas 
J. A. Valstybėms, Jo Eksc.- 
arkivyskupas P. Fumasoni- 
Biondi. Šv. Mišias laikė Šv. 
Patriko katedros rektorius 
monsign. M. J. Lavelle.

Savoy-Aosta kunigaikštis 
buvo Italijos karaliaus pusbro 
lis. Jis vadinosi Emanuele Fi-

AVASHINGTON, rugp. 8.-- 
Paskelbtas Wickershamo komi 
sijos reportasittpie svetimšalių 
deportavimų. Komisija smer
kia šiandieninę svetimšalių de
portavimo tvarkų. Deportavi
mais užsiima išimtinai Darbo 
departamentas, kurio viršinin
kai yra kaltintojais ir po
draug teisėjais.

Anot reporto, dėl negeisti
nų svetimšalių gaudymo nu
kenčia daug ir piliečių ir tų 
svetimšalių, kurie nereikalingi 
deportuoti.

• •ji. _ - a liberto. Pastarojo karo meturesui pluotas sumanymas imti .... d
velionis buvo vyriausiuoju I- 
talijos kariuomenės vadu.

kasdien nuskirtus mokesčius 
už automobilius, kada savinin
kai juos naudoja.

GAL BUS UŽDARYTAS 
ANTIS ŠAUDYTI SEZO

NAS

Cook apskrities valstybinio 
kaltintojo ofiso policija puolė 
ties Lake gatve antrų j am auk
šte išlaikomų smuklę.

Kada policmonai pasisakė, 
kas jie yra ir ko jie atėję, sa
vininkas Weiss liepė jiems 
tuojaus pasišalinti. Girdi, jis] 
penkeris metus varus tų “biz
nį” ir jam niekas nekliudęs. 
Kada tie neklausė jo tų pasa
kų, jis ėmė grųsinti. Girdi, už 
tai policmonai nebeteksiu tar
nybos.

Nežiūrint to, jis areštuotas 
ir konfiskuota daug įvairios 
rūšies svaigalų. Smuklė užda
ryta.

Dvi mergaitės komunistės 
paliuosuotos iš kalėjimo. Tei
sėjui Borelli jos pasižadėjo iš 
«iti iš komunistų organizacijos 
ir daugiau nesusidėti su rau
donaisiais. Pabauda buvo nu
baustos už neleistinų vaikšty
nę Halsted gatve rugpiūčio 
pradžioje. Negalėdamos užsi
mokėti pabaudos, jos uždary
tos kalėjiman.

APMUŠTAS POLICMONAS

UŽDAROMI TEATRAI

ČILI BIJO KARIŠKIŲ 
SUKILIMO

KARDINOLAS SAVO BRO
LIO LAIDOTUVĖSE

LOWELL, Mass. — Mirė Jo
SANTIAGO, Cili, rugp. 8- ^rdinolo O’Co-

Pasklydusios kalbos, kad Cili "ne ’ Bostono arkivyskupo,
* . . . | Fvnz\l-io T niro a i 1’i’za ■»-»-»> z\ 11 OA

kariuomenės ir karo laivų ka-. 
rininkai turį slaptų pasitari
mų apie valdžios užgrobimų ir 
kariškos diktatūros įvedimų.
Susirūpinę visi gyventojai, y- 
pač pramoninkai ir pirkliai.

brolis Lukas O’Connell, 80 

metų amžiaus.

Velionio laidotuvėse dalyva
vo Jo Eminencija ir daugybė 
įžymiųjų valstybės viršininkų. 
Buvo virš 200 kunigų.

AVASHINGTON, rugp. 8.~ 
Žemės ūkio departamentas 
svarsto apie ančių šaudymo 
sezono (metų laikas) uždary
mų. Sausmetis labai praretino 
antis ir šįmet jų matosi ne- 
daugiausia. Tad šiems paukš
čiams reikalinga apsauga.

Šiandie vakare Chicagoje ir 
apylinkėse neribuotam laikui 
uždaromi 100 teatrų. Tai “lo
kautas” unijai.

PASTATE KUNIGUI 
PAMINKLĄ

NENORI PARDUOTI 
MEDVILNES

APŠAUDĖ PREKYBOS 
LAIVĄ

GELBES PARAŠYTI TEK
ĄS VALSTYBES ISTO

RIJĄ

HAVANA, Kuba, rugp. 8.-- 
Pakraščiais patroliuojųs Ku
bos karo laivas apšaudė britų 
prekybos laivų “Laure Park.”

Šiam sustojus, iš karo laivo 
pasiųsta jūrininkai atlikti lai
ve kratų. Ieškota ginklų kont
rabandos, bet nerasta.

PERU RESPUBLIKOJ POLI
TINE KAMPANIJA

LIMA, Peru, rugp. 8. — Už 
mėnesio šioj respublikoj įvyks 
prezidento rinkimai. Prasidėjo

QUINCY, III. - Kun. F. 
B. Steck, Pranciškonas, vietos 
katalikų kolegijos istorijos de 
partamento dekanas, porai me 
tų paliuosuotas nuo pareigų 
ėjimo kolegijoj. Pakviestas į 
Texas valstybės istorinę ko
misijų parašyti misijų istori
jų toj valstybėj.

PARYŽIUS, rugp. 8. — Bu- 
vusi8 Ispanijos karalius įsigi
jo namus sau ir savo šeimy-
nai šiaurinėj Francijoj. Užmo- 

atkakli politinė kampanija. kėjo 720/XX> dolerių.

AVASHINGTON, rugp. 8.- 
Federalinė ūkių komisija (bo- 
ard) atmetė Vokietijos pasiū
lymų pirkti medvilnę. Sako, 
Vokietijos siūlomos sųlygos 
neatatinkamos.

HAGA, Olandija. — Vaka
rinėj Olandijoj sodnų savinin 
kai susidėję pastatė gražų pa
minklų kun. F. Verburch at
minčiai. Šis kunigas 1647 me
tais savo nepaprasta energija 
pelkių plotus pakeitė derlin
gais plotais ir žmonės ilgi šim
tmečiai džiaugiasi velionio at
liktais darbais.

DELKO JIS JŲ NEŠOVE

'DE WITT, Ark., rugp. 8.— 
Pašerifis H. Cummins štai kų 
pasakoja, areštavęs vienų bal
tų ir vienų negrų.

Sakosi jis vežęs vienų negrų 
žmogžudį į teismų. Tiedu jo a- 
reštuotd sulaikė jo automobi
lių, išvilko vežamų negrų ant 
kelio ir nušovė. Tada jis areš
tavęs abu užpuoliku.

kų ir žentų Jonų Gedminų, ku
rie su Tomkų gyveno nesan
taikoje. Padeginnj žymių, a- 
part pėdsakų prie trobesio ir 
rugių lauke, nėra. Policija de
da pastangas įvykį išaiškinti.

“M. M.”

ĮPLAUKOS per paštus 
IR BANKUS

Iš Jungtinių Amerikos Val
stybių 1929 metais per paštus 
ir bankus įplaukė Lietuvon 
30,550,^00 litų, 1930 m. — 24,-
597,000 litų. ‘R. tt

BUVO ATSKRIDĘ PRAN
CŪZŲ LAKŪNAI

Liepos 18 d. buvo atskridę 
į Kaunu garsūs prancūzų la
kūnai. Jie skrenda aplink Eu- 
ropų, todėl liepos 19 d. išvy
ko iš mūsų toliau tęsti savo 
kelionę. . 4‘R.”

Nežinomi plėšikai vienoj gat 
vaitėj išpasalų užpuolė praei
nantį policmonų J. Pender- 
gast. Atėmė žvaigždę ir 70 do
lerių. Revolverio su savimi 
neturėjo ((atiduotas taisyti),! 
tad piktadariai jį apdaužė ir 
paliko be sųmonės. Praeiviai

TRAUKIA LENKŲ MOKY
TOJĄ TEISMAN

Tenka patirti, kad Zdaniš- 
kių lenkų pradžios mokyklos 
mokytoja Paškevičiūtė Liucija 
patraukta į teismų. Jai iškelta
byla Kauno apygardos teisme, 

jį pasiuntė į Šv. Kryžiaus Ii- dos bylos aplinkybės yra. to-
kios. Zdaniškių lenkų mokykla 
(Ukmergės apskr.) neteko mo
kinių. Tad Paškevičiūtė pra
dėjo kurstyti žmones prieš 

“Real estate boardo” susi- Krpfa esančių Aleksandriškėj 
rinkime nutarta imtis priemo-1 Sėtuvių mokyklų. Mokinių be

goninę, ties Marųuette parku.

KOVOS KOMUNISTUS

PATS IŠSIGELBĖJO IŠ 
JŪROS

LONDONAS, rugp. 8. —

Gauta žinia, kad Amerikos la
kūnas Cramer, kurs savo or
laivį nuleido jūron, pats išsi
gelbėjo pasitaisęs motorų ir 
nuskrido į Faroe salas.

Lakūnas Cramer per radio 
šaukės pagelbos, bet perato- 
kiai jis buvo nuo plaukiančių 
laivų — šiauriniam Atlantiko 
vandenyne.

nių išgriauti komunistų propa-*
gandų negrų tarpe.

REIKALAUJA DIDESNIO 
FONDO

Suvienytosios Labdarybės 
kreipėsi į Cook apskrities fi
nansinį komitetų skirti dides
nį fondų vargšų šelpimui.

C. Prancke, 32 m., sugau
tas, kada jis apiplėšė barzd- 
skutyklų, 900 Montrose avė. Jo 
sėbras pabėgo.

Traukiami teisman penki 
mėsos krautuvių savininkai už 
suktybes svėrime parduodant 
mėsų.

Pavojingai pašautas slaptos 
smuklės savininkas R. Nu- 
gent, 5901 So. Damen avė.

iekšodama Paškevičiūtė net su
klastojo 8 gyventoji} parašus, 
juos paversdama lenkais prieš 
jų norų ir tų dokumentų prie
state valsčiaus valdybom ‘R.’

APDEGE NAMELIS

BRIDGEPORTAS. — šeš
tadienio anksti ryte gaisrinin
kai bridgeportiečius be laiko 
išbudino. Užsidegė “bakūžė 
samanota” po num. 3358 Au- 
burn avė. Tai yra medinis na
melis ir pusėtinai apsvilo.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.8G 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 f r. 19.27 
yokietijos 100 mark. 23.70
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“D R A U G A S”

Iielua kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMEKATO8 KAINA: Metams — $#.00. Pu- 

sel Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — $2.00. Vieiunn 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
žina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

jteda k torius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Politik uud Mussenmorul. Zum Verstandniss 
psycliologiseli — historischer Grundiragen 
der •modernen Politik” (Berlin. 1912) įrodė, 
kati individualinė moralė sparčiau eina į prie 
k j, negu masių moralė. Jei politikoj tiek daug 
egoizmo ir korupcijos, tai tik dėl to, kad ‘‘po
litika yra masių moralės išraiška”. Masių 
moralė pagerės tada, kai krikščionybė stip
riau paveiks individualinę sųžinę

Įvairūs Straipsniai.
(METEORŲ KRITIMAS.

Meteorai yra maži dangaus 
kūneliai. Matyt, yra tai kokios 
nuo didelių dangaus kūnų ko-

Kada žemė įeina į sakytų 
meteorų kelių, tie kūneliai tuo 1 
jaus ima kristi į žemę. Apie) 
vienų mėnesį krinta jie dieno
mis ir naktimis. I&pradžių re
čiau, paskiau tankiau.

Del saulės šviesos dienomis

Tautišku-
mas — tai kolektvvinis tautos subjektyvišku-. kiu nors būdu atskilusios ske- 

j i įas. Kristus nacionalinių problemų nespren-į veldos. Perseids meteorai yra
( dė ir nenurodė tautoms istorinių misijų,: Kri-j daugiausia maži, kai pupelės, j jų degimas žemės atmosfero 
į sius auklėja kiekvieno žmogaus sieloje tai, Jų tarpe pasitaiko ir didesnių. Į j© nematoma#. Naktimis — gi

“D R A U G A S”
, LITHUAN'IAN DAILY FRIEND

Publislied Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Six Months ’ 

— $3.50. Three Months — $2.00. One Month — 75c. 1 
Europe — One Year — $7.00. Six Months — $4.00. 
Capy — .03c. ,

Advertlalng in "DRAUGAS” brings best results.

Advertlsing rates on application.
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kas joje anarchiška, destruktinga, o kadangi Į Kitų l ūšių meteorai yra dide- 
kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau yra. U, šie pastarieji ne dažnai pa

atvirkščiai.
Meteorai į žemę krintu tie-

tautiškas, tad Kristus tuo pačiu žygiu auklėja tenka į žemės pritraukimo plo siog miriadais, ty. neapskai-
ir tautiškumų. Kristus šalina iš tautiškumo, 
iš kolektyvinės tautos sielos, tai, kas joje a- 
naicbiška, antisociališka, baisu ir pražūtinga.
Kiekvieno asmens sieloje yra tokių užkam
pių, kur, pasak T. Dostojevskio, ‘‘chaosas kuriuomi čiuožia miriadai tų 
juda”, — lygiai tokių pat užkampių yra ir kūnelių. Jnia apie vienų mėne- 
lautos sieloj. Iš ten eina tokios jėgos; kurios sį musų žemei pereiti tų sri- 
vcda tautos kolektyvų j moralinę ir socialinę tį. Ir štai ji skrizdama į save 
savižudų, į tautiečių savitarpį naikinimųsi. patraukia galybes tų kūnelių.
Kaip rizikinga krikščioniui atsipalaiduoti nuo Krizdami į žemės paviršių jie 
Kristaus įtakos, taip lygiai rizikinga tautoms įlekia į žemė* atmosferų ir už- 
dechristianizuotis ir repaganizuotis. Patrio- sidega. Nespėja jie pasiekti 
lizinas, atpalaiduotas nuo Kristaus dvasios, žemės. Sudega, atmosferoje ir
valstybiniame gyvenime veda patriotus į per- likusius pelenus išsklaido ' aplink ^sautę Tai F Te vr
lidijų, i priesaikos laužymų, i konstitucijos ir įas. • . .I ‘ r • f . •' .i“ i les šeimynos nariai.

Kam gi meteorai reikalingi,

tmę. Bet kada patenka, jie 
krinta ant žemės.

Pradėjus apie liepos 15 d. 
žemė įėjo į meteorų kelių,

DIENOS KLAUSIMAI

KRIKS6I0NYĘA IK TAUTIŠKUMAS.

Šis klausimas šiandien yYa labai aktua
lus. Del jo daug ginčijamųsi spaudoje, susi
rinkimuose. Su juo turi reikalo politikai, apie 
tai sakoma ilgos ir karštos kalbos parlamen
tuose. Tuo klausimu Lietuvos dienraštis “ Ry
tas” įdėjo p. J. Gs. straipsnį, dėl kurio ak
tualumo jį ištisai perspausdiname:

“Iš Evangelijos turinio ir dvasios mato
me, kad Kristus via Mokytojas tų, kuriems 
matomasis pasaulis per mažas ir kuriems pli
ka savimyla per hė.dna ir per daug neturtin
ga, kad žmogus galėtų joje rasti sau visų 
gyvenimo prasmę. Kristus gyveno žemėje ne 
kuriam nors luomui, ne kuriai nors vienai tau į dualinis egoizmas ir pagaliau vienas antrų v »-Cr_i
tai, ne darbui ir kultūrai, bet tam, kas vra Į sunaikina. Iš diktatūros režimo patriotizmas ’010 P° duuų (piiešų atžvilgiu. Juk ne pa> 

lal)t,s- ka(* savarankiško tautiš

įstatymų paneigimų, į karieriznių, į politinį Gražiausias meteorų skridi- 
terorų ir į begalinį intrigavimųsi. Charakte- mas bus matomas dabar pra- 
ringa, kad nacionalistai (tautininkai) pasižy- dėjus šio rugpiučio 9 d. ligi 
mi didesniu intrigavimuosi ir karierizmu, ne- 15 d. Matyti' galima tuojaus 
gu socialistai. Nacionalistai dėl savo intrigų pradėjus pusiaunakčiu, 
bemaž fiziškai privalo kieto kumščio, griežtos £įs meteorų, kritimas yra 
diktatūros, kuri savo esme galutinai tautinin- vadinamas taip pat žvaigždžių 
kus morališkai susmulkina. Diktatūra - tai kritimu. Jų kritimas gražiau- 
savaimingo nacionalizmo vaikas. šia atsivaizduoja ūkanotomi.-

Iš nacionalinio egoizmo gimsta indivi- naktimis.egoizmo

žmoguje intimiškiausia, slapčiausia ir asine- j visada išeina nuvalkiotas, nublukęs, niorališ- 
niškiausia. Jis gyveno asmeniniam šventumui į kai parajjžuotas. Tai yra dėl to, kad 1) na- 
ir harmoningam surišimui atskiros sielos su
kolektyvinė siela. Kristus gyveno tokiai vi
suomenei, kuri nori savyje jausti gyvų Die
vų. Kristus gyveno tam, kad parodyti žino-

čiuojama daugybė rugpiučio 9 
ligi 15 d. Tų reginių mylėto
jai tvirtina, kad vienoje va
landoje jiems tekę matyti šim
tus tūkstančių meteorų. Kai 
lietaus lašai. Ir taip aplink 
visų žemę. ‘

Keikia žinoti, kad šie mete
orai, arba mažyčiai dangaus 
kūneliai, priguli musų saulės 
sistemai. Kaip žemė ir kitos 
planetos, taip ir jie nuskirta

v

v U

“Bicci Triplicane’’ — orlaivis — sakoma mažiausias vi
sam pasauly. Padirbdintas Italijoj. Orlaivio motoras turi 45 
arklių jėgų ir gali skristi nuo 75 iki 100 mylių per valandų, 
turi tris eilės sparnu.

milionus dolerių. Jis išlaiko, Tad atrodo, kad federalinis 
apie 28,000 tarnautojų ir dar-J žemės ūkio departamentas gm 
bininkų. I^aikraščių kovespon-! būtų nei nereikalingas. Visgi 
(lentai pareiškia, kad šiandie (jis gyvuoja ir veika ir Im i, 
visuose vyriausybės departa-į kaip matėme, tikrai milžiniš-
mentuose išlaikoma perdauį

jiems plačiuoju taku ukrinda 33
nuošimčių perdaug.■ ra sau

kas čia pasakys. Tas yra žino
ma tik pasaulio Sutvėrėjui.

D. C.

KUR EINA MOKESČIAI.

kas išlaidas. Jis koopmuojj 
su atskiriu valstybių tos ii; 
šies departamentais ir kolegi

Kada šis departamentas j-j jomii*. Bet jis nieko nedirba 
kurtas, jis tarnavo visai ša- I1^eko negelbsti toms m's- 
liai, ty. visoms atskirioms vai- įtybenis, kurios pačios nešim 
stybėms ir teritorijoms. Lai- pūia išlaikyti nuosavų ūkio de 
kuį bėgant kiekviena atskiri partameirtų.
valstybė įsikūrė nuosavus že-Į Federalinis ūkio žemės dė
mės ūkio departamentus, ^ian | partamentas išlaiko keletu bi u 
die atskirios valstvbės išlaiko

Šios šalies federalinis žemės ' ūkio kolegijas, turi užtektinų
rų, tie gi užsiima {vairiais e- 

konorniniais žemės ūkio klau-

tautiškumo” atsto
vų valdomuose kraštuose skaitomasi tik su 

Savarankiškascionafistų (tautininkų) ideologijoj ir prakti- tU0’ jūgų. Savar
kpj paprastai socialinio elemento nėra, nes ,aldiskutuas nemėgsta teisės, o be galo myli 
s u pagonį nto tautiškumo ideologinis pamatas ^'»bių jėgų. tĄo jis spotttaniškai pakerta tau- 

' — tai tautiškas egoizmas, ir 2) nacionalistui toje teisėtumo idėjų ir demoralizuoja savo Ša
nčius kelių j amžinųjų, absoliutinę laimę, to- į (tautininkai) iš tautiško egoizmo semia sau lininkus ir kartu su jais visų tautų, 
dėl krikščionybė visų pirma konstruktingai ' stiprybę. Tautiškumas — tai jiems savaran- 
veikia subjektyvinį asmens gyvenimų; ji ver

ūkio depaętįamentas į vi°nc- j skaičių žinovų ir kas metai jų j rimais. Vienas biuras sprcn- 
rius metu* išleidžia apie 1«7 į skaičius eina didyn. jdžia štai namų ekonomijų. Jis

teikia nurodymų, kaip mes tu
rime maitintis ir kuomi mai
tintis. Taip pat nurodo, ko
kiais drabužiais vilkėti, kai]) 
namų vidų ištaisyti. Žinomą,: 
tas daugiausia liečia ūkinin
kus. Bet ir mes, miestelcnai, 
juk tsaine artimi ūkininkams 
ir to biuro paatrimai ir mu
ms naudingi.

Tokia be turinio krikščionybė — tai tik 
negv va raidė, kuri negali pakelti nei asmens 
nei tautos sielos gelmių. Taigi tautiškas e- 
goizmas brukamas į religijų, varomas iš reli
gijos Kristus, Kurio ekvivalentu daromos 
tradicijos, sustingusį forma. Mat, kaip esama 
lautiškurno be tautos, taip norima ir krikš
čionybės be Kristaus. Politinė formulė “Tau
tiškumas be tautos” — savarankiško patrio- 
tizAno perkeliama ir į religijos sritį. Krikščio
nybė be Kristaus neturi auklėjamosios galios, 
o tautiškumas, atpalaiduotas nuo absoliuti
nių vertybių įtakos, tėra tik nuogas naciona
linis egoizmas, kuriame “juda chaosas” ir 
naikina tautos moralinį atsparumų. Praktika 
parodė, kad organizacijos, pagrįstos interkon-
ferine krikščioniškųja etika, morališkai yra Liepos 18 ir 19 d. po Di- 
visųi silpnos, tat laikas gaivinti patriotizmų džiųjų Lietuvę lankėsi Klai- 
ir tautiškiunų gyvu Kristum, gyvu tikėjimu,1 pėdos krašto 100 ūkininkų ck- 
c ue miglota interkonfesine krikščionių eti- skursija. Ekskursantai apžiū- 
ka. ” ’ ! rėjo Dotnuvos žemės ūkio aka-

Gale turime pažymėti, kad šį straipsnį 'detnijų, Kauno apylinkes, Ma-

Po “savarankiško tautiškumo” turi eiti 
revoliuciniai bruzdėjimai, iš kurių tikram 
patriotizmui nėra ko gero tikėtis. Mussodini 
>avo viešpatavimo pradžioj paskelbė, kad fa
šistams religija (katalikybė) reikalinga, nes 
ji duoda akstino tautiškam entuziazmui ir 
jėgų pasiaukoti tėvynės gerovei., bet paskuti
nių laikų įvykiai (brutatiškas šv. Tėvo įžei
dimas ir akiplėšiškus lindimas į Bažnyčios te+ 
*es) parodė, kad ir Italijos fašistai, teakeęn- 

Bolševikai biaiH’iausius darbus dirba is luoja religijos .formų, kurioje yra tautiškumo.
Vadinas, tautininkams bei fašistams tereikia 
religijos su suaUpnintu turiniu, ir su surtiprin 
tu

kiška vartybė, o asmeninė valia -- tai prie
monė tautiškumui tarnauti, — tuo būdu nu- 
cionalistų egoizmas maitinamas asmeniniu e- 

j goizmu, asmeniniu “VVille zur Macbt”. Na-

X

čia žmogų morališkai tobulėti ir panėšėti Į 
tobulų ir šventų Dievų. Tauta — tai kolekty
vinė individualybė: juo joje daugiau gerų in- ; 
dividų, juo ji yra socjališkesnė ir produktin- cionalistų sieloj nėra to, kas individualinę va- 
gesnė kuriamojo darbo ir kultūros atžvilgiu. Iių harmonizuotų su tautos gerove, su visuo-

KLAIPtDHEClV ŪKININKŲ 
EKSKURSIJA D1DŽIO- 

JON LIETUVON
Per individų sųžinę krikščionybė auklėja 
tautos, visuomenės sųžinę. Tuo būdu tautišku
mas — tautos dvasia — įgyja gaivinamosios 
jėgos, pasidaro tobulesnė ir kultūrai produk- 
tingesnė. Per atskirų individų sųžinę krikš
čionybė prieina prie kolektyvinės, prie ma
sių sųžinės.

l>r. Artbur .(‘brist ensen’a? savo knygoje

menės reikalais. Supagonėjusioj nacionalistų 
sieloj nebėr vietos Kristui, todėl jų sųžinės 
r.elmr kam kontroliuoti.

revoliucinės sųžinės” (“revoliucionaja so-
viest”). Kas iš nacionalistų ar tautininkų pa
triotizmų laiko savarankiška vertybe, tam 

tautiškoji sųžinę negali drausti imtis te- formos nustelbtas, nėra gyva.
----- ------------------— iii m n. i. ________ ■

forma. Tokia krikščionybė, kur turinys ■ Uetuvos vyriausybės karo cenzoriai gerokai 
i apkarpė.

rijampolėje statomų cukraus 
fabrikų ir daugelį ūkių. “K.”

PtltMOJO AUŠROS V ARTŲ PAR. 
KlfBONO LAIŠKAS.

(Minint 25 m. jubiliejų)

(Tąsa)
Ji buvo perdėti nė ir vaikus moki

no lietuviškai. Kadangi ji išrodė tvirta, 
sveika, stipri, vikri ir beveik žemaitiško 
būdo, dėliai kurio pastovumo man rodė
si, tinkama vadovauti visai vienuolijai, 
tųi aš ėmiausi jų įtikrinėti, kad su Na- 
zarėtėtėmis seselėmis lietuvaitėmis dides- 
niai l>iėvo garbei ir Bažnyčios naudai 
rūpintųsi su šv. Tėvo palaiminimu gau
ti lietuvaičių savo vienuolijų. Sunkiai 
davėsi įkalbėt, nes iš kart manė 
savo priesaikai nusidėsenti. Stebėjosi, 
kaip tai -galėtų įvykdyti, nea 
jų vyriausioji viršininkė apie tai oė užsi
minti oedaleis? Paaiškinau, kad aš nie
kam apie tai nesakysiu, tiktai tesurašo

tai geriausiai patylėti kol vyskupas padės 
išgauti naujosios vienolijos patvirtini
mų. Didžiausia išgųstis iškilo lietuvaičių 
mokytojų tarpe Detroite, deliai Šio suma
nymo. Ten jųjų viršininkė “ant duonos 
ir druskos” kelias pasodino, kol pats vys
kupas nuo tokios bausmės jais išvadavo. 
Iš tų ir įsikūrė vėliaus atskiras lietuvai
čių vienuolynas Pittsburglie, Pa. 
šventojo Pranciškaus vardu pavadintas.

Vėliaus gavau 8v. Kazimiero vienuo
lyno tris seseris, pirmininkaujant seserei 
Imakulatai. Tik tuomet prasidėjo tikrai 
lietuviška, su valstybinėmis teisėmis pra
dinė mokykla. Vaikų susirinko apie 96. 
Prisėjo užimti mano įrengtoji “staler- 
nė”, kurios įrankius periicšėnie į skiepų. 
Be mokyklos ir draugijų parapija yra 
silpna. Atėjęs vienų Kv. Koko draugijų 
temdau. Tai prisėjo tverti ir daugiau. Ka 
daugi labiuu patraukiantis dalykas yra 
savitarpinė narių pašaljia, tai geriau sek

as pats nuraminti, tai ton draugijon kvie
tėme dalyvauti ir vyrus ir taip susitvėrė 
Aušros Vartų Vyrų ir Moterų pašalpinė 
draugija. Per draugijas ir mokyklų mū
sų parapijų pradėjo stiprėti.

Pirm Bažnyčios pašventinimo reikė
jo įsitaisyti varpas. Jį pargabenome iš 
St. Ixiuis su vidutiniu balsu iš “A”. Ar
kivyskupas Quiglev išvažiuodamas mūsų

kusi pėsčių ir raitų iiBnia laukėme Jo 
Ekscelencijos Arcivyskųpo sustoję ant 
kampo 18tb ir Oakley. Sulaukę parlydė
jom papuoštais keliais jau ne ant karčia- 
mos viršaus, bet ant bažnyčios prvšakio 
viršaus. Arcivyskupas labai nusistebėjo

kambarių žiūrėdamas su nuliūdusiomis 
akimis apmesdamas policininkų gvardijų, 
amerikoniškas ir lietuviškas vėliavas, vi
sa tuo gėrėjosi ačiuodaiua*.

Šeimynoms daugėjant, parapijai au 
gant ir mokykla pradėjo prisipildyti. Mo-

į petį uniformoje policinooų eilę, kurie 
stovėjo trijų žingsnių atstu nuo bažny- 

varpų pašventinti pavedė savo sufraga- 1 čion pamatų, kad praleidus are.ivyskupų 
nui vyskupui Muldoon. Tas gi sugaišin- 1 su kunigais ir su krapyla apeiti .aplink 

bažnyčios pamatus.
Tų puikių gvardijų sutaisė mūsų po- 

liciMukas p. A. Radomskis, ir jis tiktai

pajnatęs prie bažnyčios sustojusių jietįs i kytojų seserų daugiau prireikėjo. Jonis

tais svarbesniais reikalais įsakė man pa
čiam pasikviesti vienų iš klebonų. Ir var
po pakrikštinimas teko kun. F. Stepona
vičiui. Varpas mergelių ir moterų puikiai gali pasakyti jų skaitlių. Nepei-puikiau- 
apkaišytas ant žaladžių augštokai iškel- šia tuos jiems tuatsiuiokėjome: susivedėm 
tas,susiūbavo. Jį pirmiausiai supo patys j skiepų, po barni tikę ir po dešros galiu- 
kunigai, paskui kūmai, o vėliaus visi žjuo kų už jų tokį ilgų ir tokioj karštoj dienoj 
nės. Tas įvyko rugp. 11 d. 1997 m. Diena stovėjimų.
pasitaikė tyki, be jokio vėjo, giedri ir Į Iš lauko ir iš vidaus pašventinęs baž- 
taip karšta kad žmonės stovėdami apie nvčių, gavę* keletu desetkų mažų ir su
varpę, prie bažnyčios kampo, kur dabar augusių prie dirmavonės sakmniento, pa

davus tverti |>ušalpinee draugijas. Mote- /klebonija, prakaitų nuo veidų braukė i sakęs keletu žodžių apie reikalingumų

dv’ejų, abipus ant trepu esančių, kamba
riukų neužteko. Reikėjo joms užleisti sa
vo kambarius. O sau! Reik statyti kle
bonijų. Ui kų? Skolų nepamažinus, reik 
daugiau užsitraukti. Kokioj vietoj tų k'e 
bonijų reik statyti? Tikrųjai bažnyčiai 
skiriu vietų nuo pat vakarų pakraščio, 
pagal šalį bus tikroji klebonija. Mokyto
joms gi išpultų būti šalia mokyklos, kinių 
jau turime viršuje. Kada dabartinė bažny
čia pavirs į mokyklų, tada ir mokytojų 
prireiks daugiau. Tatai šalia to mūro ir 
pasiskyriau tam tikrų vietų. Ir nemiego
damas keletu naktų braižiau planus, ne 
klebonijai, bet seserų namui pritaikinda- 
n as.

rų draugijos dar nebuyo madoj; pirnuiti
man visas lietuvaites, kuomet jos susi- nė moterų draugija pas mus įsikūrė lapk. 
rinks atosotgosna iš mokyklų. Savo tiks- ■ 11 dienų, 1907 m. Kadangi narių kle- 
lų tesako tik palankioms, o kas link kitų, gėjimo per susirinkimus negalėdavau nė

Turėdami bažnyčios balsų (varpų) 
turė.įom ir su kuo pat Į arcivyskupų pasi
tikti. Tų pačių metų rūgs. 15 d., iš visų 
užkviestų draugijų ir parapijom) susirin-

bažnyčios ir mokyklos ir apie Patvirtini
mo sakramentų, iškilmes baigė pašventin
damas mokyklos kambarius. Pats a. a. ar- 
kivyskupa* Quigley nuo antro aukšto iš (Bus daugiau)
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sileisti ir Jis pakėlė griežčiau-

, sį protesto balsą, Jis kreipė-
1 si į visą pasaulj iškilmingu 

Kiekvienas, kas yra bent valstybė, kuriai priklausyti) raStu _ enciklika vadinamu, 
kiek apsipažinęs su istorija, visas kilnojamas ir nekilnoja-'kurio ^ntrauką. skaitytojai 
gerai žino, kad iš senų laikų ma8 krašte esantis turtas, kur šiojp pat betoje skaitė ’pra/>. 
žmonijoje ėjo ir dar dabar nebūtų jokios privatiškos nuo- jusįame L.” numery,
tebeina kova tarp dvasiško ir savybės, jokios tikybos, jokios pareika]auti mūsų gy-
tarp žemiško gyvenimo supra- bažnyčios, o visi piliečiai bū- vy^ |,et nįekas „egali

t, aršūs netikėliai, susirūpinę kalaut’i> kad me8 ty|Stumėm 
tik žemiškais reikalais, tafiau _ su ,isu pasirvžjInu ir grie. 

silose dalykuose, pradedant že- aklai pasidavę valstybei ir jos itumu pasak6 vionoj gav0 ka). 
minusiais ir baigiant pačiais atstovams, o fašistų tikslas y- k>oj popje2ius
aukščiausiais. Ta kova ėjo dar ra sukurti tokią valstybę, ku-
prieš Kristų, bet Išganytojas, rioje pasiliktų privatiška nuo-* Jaunimo auklėjimo kryptis 
atėjęs į mūsų žemelę, ją dar savybė, tačiau didumoje savo ’r katalikų veikimo laisvė 
labiau išaiškino, pabrėžė ir j- pasireiškimu valstybės tvarko- v^sa esmė susidūrimo tarp 
statė j vėžes. Būdamas taikos aia, kur visi piliečiai būtų fa- dviejų Romų, tarp amžinosios 
skelbėjas mūsų Išganytojas šistai arba bent klusnūs jų ta- katalikiškos Popiežių Romos ir 
nenorėjo kovos ir užtat paliko rnai, kur nebūtų jokios lais- ^arP pagoniškos fašistinės Ce- 
patarimą; “atiduokite kas Die v°s minties, nei spaudos, ta- zarių ir Mussolinių Romos, 
vo Dievui, o kas karaliaus ka- čiau visi aklai mylėtų savo Kova yra sunki ir skaudi, 
raliui,” vadinasi ištikimai ta- tautą, o ta tauta turi būti Tačiau katalikai ir visi tikin- 
rnaukite Dievui, klausykite Jo kiaurai fašistinė, vadinasi tau- tieji gali būti ramūs. Ji baig- 
į sakymų, tačiau nenusigręžki-, ta, valstybė ir fašizmas turi sis Bažnyčios laimėjimu, kaip 
te ir nuo žemiškųjų reikalų,' visiškai susilieti į vieną daik- tai buvo visada, amžių bėgyje, 
klausykite tų, kurie tuos rei-^ą. Trumpai kalbant bolševi- kada tiktai Kristaus Bažnyčia 
kalus tvarko, jei tik jie iš jū-,kai siekia socialistinės — ko-j į.r jOs Vyriausis Ganytojas 
sų nereikalauja nieko priešin- i munistinės valstybės, o fašis- turėjo kovoti už savo, už ti- 
go jūsų sąžinei ir Dievo bei;tai — kapitalistinės naciona- kinčiųjų, už visos žmonijos 
Bažnyčios įstatymams. Deja,1 Ostinės arba tautinės. Tiems šventąsias, paties Dievo sutei- 
šventas Kristaus patarimas Ii-į tikslams siekti tiek fašistams, Ict^, teises, už sąžinės laisvę, 
ko neišklausytas ir todėl kova j kiek ir bolševikams visos prie-Į už laisvę garbinti Dievą. Nuo- 
tarp žemiškųjų ir dvasiškųjų Imonės geros; savo priešą ka-j stabu, kad vienas prancūzų 
reikalų tebeina po šiai dienai. | nkinti, nekęsti, žudyti žiauru- i kairiųjų laikraštis tatai geriau 
O eina ji daugiausia todėl, kad j71111 priversti nusilenkti valda-1 suprato ir įvertino, kaip kai 
žemiškųjų reikalų tvarkytojai Iužgaidoms — visa tai pa- kurie mūsų tariamai kataliki-

DVIEJŲ ROMŲ SUSIDŪRIMAS.

timo, kova tarp dvasios ir me 
džiagos. Ta kova pasireiškė vi

rei-
♦>

teisina, jų manymu, aukštas gkį laikraščiai. “Le Quotidi- 
siekimasis tikslas. Asmuo jie-Įen” prieš mėnesį su virš, ka

lis į dvasiškus, ne jiems pri- ms neturi neginčijamos ver- j da iškilo aštrusis susidūrimas 
tybės, nereikalingą asmenį ga- tarp Mussolini ir Popiežiaus, 
Įima lengvai pašalinti iš kelio, rašė; “Ši kova mums primena 
juo labiau jei jis dar pavojin- visus susidūrimus, kurie isto

rijos bėgyje buvo kilę tarp 
; Šventojo Sosto ir žemiškųjų

visus šiuos nusistatymus skel
bia: mylėk artimą kaip pats 
save, nežudyk, nedaryk prie
vartos, neskriausk...

Aiškus dalykas, kad tarp

visais amžiais ir laikais mėgo 
brautis į žmonių sąžines, kiš-

klausančius dalykus. Jau pir
mieji krikščionys susidūrė su 
tokiais žemiškųjų valdovų pa
sikėsinimais ir, gindami savo 
sąžinės, savo įsitikinimų lais
vę, milijonais buvo žiauriau
siu būdu nukankinti. Pačioje 
Romoje buvo nukankinti apaš
talai Šv. Petras ir Paulius.

Gyvenęs 4-tam šimtmety po 
Kristaus Šv. Augustinas savo 
raštuose aiškiai iškėlė griež
tą skirtumą tarp Dievo kara
lystės ir žemiškos žmonių be
ndruomenės.

Romos miestas pasidarė vy
riausioji vieta, kurioje ėjo va
ržytinės ir kova tarp dvasiš
kųjų reikalų atstovų. Mat ta- 
me mieste apsigyveno Kris
taus Vietininkas žemėje, Ka
talikų Bažnyčios Galva Ro
mos Vyskupas, pirmasis iš vi
sų vyskupų ir sykiu Romoje 
gyveno imperatoriai, didžiau
sių žemės plotų valdovai.

Amžiams slenkant, kai ku
riose šalyse žemiški valdovai

gas valdžiai,

O Kristaus Bažnyčia prieš
galiūnų — valdovų... Tie susi 
dūrimai retai baigėsi neišmin
tingų Popiežiaus priešų nau
dai. Tegu tai prisimena Mus
solini ir tepasisaugo.”

fašistiško ir bolševikiško nu-' Mes taiP Pat esame giliai 
sistatymo iš vienos pusės ir f įsitikinę, prisiminę Napoleo- 
krikščioniško nusistatymo iš',nus> Bismarkus ir visą eilę ki- 
kitos pusės, kaip tarp ugnies • tų, kurie buvo pakėlę kardą
ir vandens, turi įvykti ir įvy
ksta nesutaikomas susidūri

prieš Kristaus Bažnyčią, prieš 
jos dieviškų uždavinių vykdy
mą, prieš jos nepaliečiamas 
teises, ir kuriuos pačius jų pa
keltasis kardas skaudžiai su
žeidė...

“Viskas praeis, bet mano 
žodžiai nepraeis” užtikrino 
Kristus, o vienas iš didingiau
sių, Jo paliktų pažadų buvo: 
“Petrai, tu esi uola, ant tos 
uolos pastatysiu savo Bažny
čią, kurios ir pragaro vartai
neįveiks...” << R. M

mas.
Šv. Tėvas Pijus XI tą aiš

kiai numatė nuo pat fašistų 
atsiradimo 1922 m. Tačiau, 
gyvendamas savo garbingų 
pranokėjų sukurtoje Romoje, 
Jis savo tėviškoje širdyje ti
kėjosi, kaip geraširdis žmogus 
tikisi prijaukinti laukinį žvė
relį, rasti sugyvenimo būdus 
su fašistais. Jis parodė didžiau 
šio nuolaidumo ir kantrybės,

suprato, kad ta kova yra be- sudarydamas 1929 m. pradžio- 
u reikalinga ir atsisakė kištis į'je sutartis, kuriomis patikri- 

dvasiškus, į žmonių sąžinės narna Bažnyčiai jos veikimo 
reikalus, palikdami Bažnyčiai i laisvė italų žemėje. Jis net 
vienai laisvai tuos reikalus ' nuėjo tiek toli, kad katalikiš- 
rūpinti. Susidarė tarp dviejų i kų jaunimo organizacijų na

TIKĖJIMO LAISVĖ 
KINIJOJ.

to atstovu tautiniam kiniečių 
susirinkime, kurs gamina Ki
nijos respublikai konstituciją. 
Ši konstitucija skaitysis laiki
noji. Tik praėjus šešeriems 
metams ji bus pilnai pripažin
ta ir bus nuolatiniu Kinijos 
valdyme pagrindu.

būti) aiškiai pabrėžtas tikėji
mo laisvės užtikrinimas Ant
ruoju straipsniu tas atlikta.

Bet tikėjimo priešai neri
mo ir ėmė darbuotis prisegti 
tam straipsniui priedą. Jie 

i sugalvojo, kad prie antrojo

Lion Tsuen turėjo tik porą, 
valandų pasiruošti į tas dis
kusijas.

Kad diskusuojant kovoti su
manymą jam prisiėjo, kaip 
reikalauja susirinkimo taisy
klės, raštu paruošti savo nuo
monę, gauti 60 atstovų para
šus ir tą raštą įduoti susirin
kimo pirmininkui.

Tuo būdu atliktas didžiau
sias Kinijos istorijoj laimėji
mas. Tikėjimo laisvė Kinijoj 
užtikrinta.

D. C.

konstitucijos straipsnio turi 
Sakomas Lion Tsuen yra ne būt prisegta tokia pastaba: 

paprastai energingas vyras I“ Kas liečia vaikus, vyriausv- 
kaip tikėjimo, taip tautos rei-, bė gali paskelbti taisykles,
kalais. kuriomis gali būt apribuota'porą valandų, gavo reikalingą

sąžinės laisvė”. Į parašų skaičių
Katalikas atstovas tuojaus

pajuto pavojų tikėjimo lais-

Paskirtas susirinkiman at
stovu jis išvyko į Nankingą 
dirbti šventą darbą kaip tau
tai, taip Bažnyčiai, šiuonuvei. Priedo sumanymas buvo 
pastaruoju klausimu labiausia Į paskelbtas pirm pietų, gi po
jis buvo užimtas. Jis turi ke
letą gerų draugų pagonų tar
pe. Aniems padedant jis pa
sidarbavo, kad konstitucijoj

Tikėjimo laisvė Kinijoj už
tikrinta. Tuo svarbiu reikalu 

galybių geri santykiai, kurie; riams leido priklausyti prie' pasidarbavo vienų — vienas 
nešė palaimą visam kraštui.! fašistų jaunimo organizacijų, įžymus kinietis katalikas pat- 
Daugelyje šalių dar rungty-‘ tikėdamasis tuo būdu įnešti į riotas Ldon Tsuen — Ts’ing 
nės tebeina, o tarp tų šalių jas krikščioniškos taikos dva- iš Tientsino. Šiame mieste jis 
pirmoj vietoj stovi nelaimin- į sios. Deja, viskas buvo veltui., leidžia katalikišką kiniečiams 
ga Rusija, kur bolševikai, ka-; Mušsolini įsikalė sau į galvą,, laikraštį. Jis yra iš šio mies-’
rdu ir ugnimi nori visus di
džiulio krašto gyventojus pa-

kad visas jaunimas turi išim-1 
tinai priklausyti, kaip kokiam

versti komunizmo vergais, o dievaičiui, — valstybei ir kad 
antroje vietoje tenka pastaty- valstybė su nieku negali da

lintis įtaka į jaunimą. Dėl jau
nimo auklėjimo ir kilo susi-1

i

dūrimas tarp Popiežiaus ir fa

ŠVEDIIOS PLANAS ESĄS 
GERIAUSIAS

BERLYNAS, rugp. G - 
Tą visą darbą jis atliko į Iš Švedijos gryžo J. A. V:

stybių kongreso atstovas A' 
ir tuo būdu E. Hull iš Peoria, III. Jis t 

laimėjo. 'rinėja Europoje svaigiųjų g
Šio priedo klausimu disku- Į rA’nill patvarkymą, 

sijos buvo labai aštrios. Bet! Hull pareiškia, kad jam la
katalikas atstovas reikalavo, biausia patinka svaigalų pat

pietų šis sumanymas turėjo i idant sumanymas būtų atmes- varkymas Švedijoj. Stiprų j i
būt diskusuojamas (svarsto- i tas. Balsuojant pasirodė bal
inas) ir po to turėjo sekti' sų didžiuma yra kataliko at- 
balsavimai. I stovo pusėje.

svaigalų vartojimas varžomas, 
bet alaus ir vyno — kiek t ii 
nori, sako kongreso atstovas.

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

ĮVYKS

Sekmadieny, Rugpiucio (Aupst) 30 d., 1931
BIRUTES - 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 PavardS ...................................................... .. ................................................

Adresas............................. .. .................• • -........................... .............. ....................................

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

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

ti Italiją, kur fašistai, su ma
žesniu žiaurumu, tačiau taip 
pat prievartos būdu, stengia
si visus piliečius padaryti sa- Šizmo, kurio išdavas skaityto-' 
vo šalininkais ar bent klus- jai jau matė spaudoje; — tai 
niais tarnais. {užpuolimai iš fašistų pusės ka-

Tiek bolševikų, tiek fašistų talikiškų organizacijų, jų bu- 
vienintėlis ir vyriausis gyve- stynių išdraskymas, o paga
ninio tikslas yra valstybė. Tai liau ir visų katalikiškų jauni- 
jų dievaitis. Skirtumas tarp mo organizacijų uždarymas, 
šių dviejų nusistatymų yra tik i Aiškus dalykas, kad Šv. Te
tas, kad bolševikų tikslas yra vas negalėjo šiuo klausimu nu-

BULL RUNN
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draugas

Pirmadienis, Rngp. 10, 1031

GAL AŠ KLYSTU?
Rašo Jonas A. Skelly.

Pirmos klasės.

Viename viešoutyje iškabin
ta parašas: “Visi, kurie nu
vargę ir alkani, kviečiami vi
dun”. I

Tūlas praeivis, sustojęs 
skaito parašų. Žiūrint j jį atro
dė baisiai suskuręs, veidas ir 
rankos gal jau pernai muilo 
nematę. Pasirumbavęs smar-, 
kia eisina įėjo į vidų ir klau
sia:

— Kurčia veltui gaut esti f1
Viešbučio savininkas, pažiū

rėjęs į nežmoniškai purvinę i 
hąidyklę, sako:

— Meldžiu eit j prausiamų-1 
jį kambarį pirma, tenai tarnai 
tamsta aprūpins.

— Oli! llo! Aš taip ir ma-1 
niau, kad veltui nieko neduos.' 
Vadinas, man da reikės prau
stis ir kitiems užduot rūpes
čio! Nesulaukimas! Ir visu I
greitumu spruko laukan.

Panelė K.

skui apie piemenų gyvenimų, | klebonui kun. Slavėnui, šis pri-
' pagaliuus gi apie prisirišimą j pažino juos tikrai esant Kros- 
prie vienatvės ir jos malonu- nog bažnyčios, kurie prieš kibk
mą.

į Mokslininkas, nustebintas ti
krumu ir aiškumu, kokius tas 
piemuo atsakinėjo ant jo pa- 

į klausimų ir, kad sudarydavo 
'tvirtas ir išmintingas išvadas, 
. tadgi iš žingeidumo jo užklau
sė;

laiko buvo pavogti. ‘R.’

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJA VILNIUJE

Vilniuje įvyko didelė bedar
bių demonstracija. 500 žmonių

, i minia susirinko prie vaivados — Pasakvk-gi man, mielas,! _ . . . . ,
, . . .v , x , rūmų ir eme i juos metyti ak-kaip ir iš kur galėjai taip da- . . n .....

. . • , • meilinus. Bedarbių delegacijai,ug išmokti, niekur nesnnoki- ,
nęs, o praleidęs visų laikę ba
ndos ganymu laukuose ir gi- 

!riose ?
j — Savo gyvenime, — atsake 
! piemuo, — teatskleidžiau vos 
tik tris knygas, būtent: pir 
mutinė, buvo tai Dievo dar
bai, apsupantieji mane ir jie

kuri apsilankė pas vaivadų, 
buvo pareikšta, jog vaivada 
per 4 dienas rasiąs darbo 500

■ tai garsina man Sutvertojo ga 
į lybę, išmintį ir gerumų; ant-į 
! foji — tai mano sąžinė, per;

akmenimis į vaivados rūmus. Atidavimas degtukų gamybos Perlojoj liepos mėn. 19 d. 
Bedarbiai taip pat apmėtė ak-1 monopolio švedui sindikatui i buvo Vytauto Didžiojo pamin-
menimis ir raitosios policijos j jau dabar visų jaučiamas. De 
būrį. Keletas policininkų Ir : gtukų gamyba žymiai sumažė

to arklių buvo sužeista. Poli-1 jo ir degtukai yra daug blo- 
cija suėmė keliasdešimt denio-Į gesni, nes daug kam yra pa 
nstrantų, kurių tarpe yra ke-įdarę net nuostolių. Be to deg
intas komunistų agitatorių. tukų mažiau išvežama ir į už- 

“D.” sienius. Aiškėja visiems, kad 
----------------------- degtukų monopolis duos Lie-

ŠVEDŲ PASKOLA UŽDE-[tUvai nuostohų' “R ”

JO SKAUDŽIĄ NAŠTĄ 
LIETUVAI

Gauta iš švedų degtukų sin-

klo atidengimo iškilmės. ‘‘R.’

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 I

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas j 

dikato paskola Lietuvai, atpi- tikrą specialistą, ne pas kokį nepa-l 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- I 
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- I 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 

( po pilno išegzaminavimo. Jus su- ;
atsakymų. Minia vis dėlto ne-' šilučiai švedų naudai skaud- Įtaupysit laiką ir pinigus. Daugelis, 

siskirstė, bet vėl ėmė metyti ziai atsilieps musų valstybėje. įueito, kad jie neturi reikalingo pa-

žmonių. Delegacija sugrįžo ir ginus kreditus, apsunkina kra- 
pranešė bedarbiams vaivados j štę, nes per daug dideli nuo-

Knygos
Kawis, 14 nwt„įkuri1 paistu Jo didybę ir 

amžiaus, nugalėjusi Amerikos į teisingurm,; trečioji - tai Die- 
ninnklize ėenminne F Hi m 1 vo žodis, apreiškiantis Jo gai-
P lė Rawis 300 jardų nuplau Uestingumų ir malones. Tos MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

Ne, neklystu.

Vyras ir žmona, sėdėdami 
prie krosnies kalbasi apie šei
myninį nesutikimų, apie nuo
latinius barnis ir ginčus. Šalę

400 puslapių kaina ............................. ............................... $2.00
BEBIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 

į KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
Mokslininkas žemyn nuleido JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 

.akis, o atsisveikindamas su ŠYENČ> šrR1)IES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
! juo “labų naktį,” kelionėje BARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-

— Prastai galvoji, — atsa-! Sau mintijo: i tiniV krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
ko advokatas. - Juk žinai, _ Mažiau skaitė; bet g dau! Zajančkauskas kaina ........................................................ 15c.
kad teisėjas yra labai teisiu- gįau dar už mane žino Į ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.

I. C. kaina................................................................................... lOc.

<ė per 4 minutes ir 45 sekun-, tr>’s kn>'S°s tikrųjų yra ge-
, I riausios, nes mokina mane do-des.

rai gyventi ir tiksliai mirti.

vo advokatui, kad pasiųstų 
teisėjui dėžutę cigarų.

jų ramiai g 
lis.

ui i katytė ir šune-

— Jonai, tik žiūrėk, kaip 
šunelis su kačiute gražiai su
tinka, — sako žmona — Kodėl 
tie maži gyvulėliai gali taip 
gražiai sutikti, o mes ne?

— Barbutė tik tu pabandyk 
juos surišti ir pamatysi kas 
atsitiks, — atsakė vyras.

Nenusimink, yra bailesnių.

Šeimininkė skubiai įbėgus į 
namų griebia už telefono ir 
šaukia gazo kompanijų.

— Aryop, atsiųskit darbi
ninkų, čia yra kas blogo.

Subėgę darbininkai klausia 
jos, kas per triubelis. Ji rodo 
pirštu į nutrukusias nuo stul
po elektros vielas.

i'
l tyrimo, suradyniul žmogaus kenka- 
į lllillgUillŲ.

Alano Kadi© — seopo — Raggi
X-Kay Koentgeno Aparatas Ir vi- 
nišk!»s bakteriologiSkas egzaminavi
mus kraujo atidengs man juaų 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 užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E, ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjhnas Kūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet .

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje. Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite ISvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprl- 
lels Ilsų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

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

AT ALL DRUGGISTS

gas žmogus, ir už tokį daly
kų pialaimėtūm savo bylų.

Pinzeljonis laimėjo bylų. Ei
damas iš teismo jo advokatas 
jam sako:

— Na, ar žinai, kę aš pa
dariau, kad tau bylų laimėjau ?

A. Matutis.
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.j ADVOKATAI

ATRASTA IŠVOGTA Para^ kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. į
SNOS BAŽNYČIOS MON- į A-NHEJAL.IS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius-

STRANCJJA IR DVI 
KOPROS

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

kaina ............. .............................................................. 10c.

A, A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Rooan 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

PROBAK-

i Nesenai buvom pranešę, kad NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
Aš pasiunčiau teisėjui dėžutę , nežinomi piktadariai išmušę kaina ............................................................................................. 75c.
cigarų. i lango stiklę, jį atkabinę buvo KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks-

— Nu, ar aš nesakiau, kad • Krosnos R.-Katalikų
reikia jam pasiųsti? į bažnyčion, iš kur pavogė įval-

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

rių brangenybių apie 10,000 Pranas Jakštas, kaina.............................................................50c.
Taip, taip, bet aš prie I vertės. GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla-

cigarų pridėjau Joškio vardų. ( i'eko patirti, jog šiomis die- pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
i nomig Krosnos valsčiuje Ra- Į TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
manavo km. gyventojas A. Vii- į Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
kauskas beplaunant šienų ties f 246 puslapių kaina .............................................................. $1.75
plentu antram kilometre nuo ■ TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

PIEMENS KNYGOS

Vienas mokslininkas, pralei
sdamas atostogas Lietuvoje, Krosnos link Liudvinavo, po 
mūsų tėvynėje, didžiai gėrė- tįpe}ju rado <jvį kūpkas ir 

monstrancijų. Parodžius šiuos 
daiktus Krosnos parapijos

josi ir įspūdžiavo jos gamtos 
gražumu; be to gi didesniu 

Bet juk tamsta šaukei!dar pamėgimu ir dėmėsiu ty- 
gazo kompanijų — sako vie-’rinėjo lietuvių būdo ypatybes, 
nas darbininkų. (kuriomis negalėjo atsigėrėti ir

— Bet kaip aš turiu žinoti aukštai brangino.

per kur gazas eina ir per kur Vienų kartų, po kelionės, nu- 
elektra, — atsakė šeimininkė.; vargęs, grįžtant, troško tru- 

Pasikrapštę galvas darbi-įputį pasilsėti ir dėlto tai susi- 
ninkai grįžo atgal. [turėjo ties viena pirkia, ku-

_________ rios gale sėdėjo piemuo. Mok-
! siūliukas prisėdo šalę jo ir už- 
ivedė kalbų.

Rankų stiprumas.

JAUNAVEDĖ: — Na, sir-1 _
dūk, kaip tau patinka mano J'edu pirmiausia kalhėju a-
, . .pie girias, šlamančius ir o-keiksasT 1 ’ , ,

„ . Šančius* šimtamečius ąžuolus.JAUNAVEDYS: — Žinai, t

aš biškį dūluoju ir mislijų 
kaip lengvos, mažytės ir g ra-j 
žios tavo rankytės galėjo pa-1 
daryti tokį didelį ir sunkų' 
keiksų.

kurių pilna buvo tėvynėje, pa-

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina.............................................................90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina............80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

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

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

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

2334 So. Oakley Avenne Chicago, Illinois

aiLLrs UHCLB

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

•I

( PROBAK 81ADF)

teikia
barberišką.

skutimosi
patogumą

namie

JOHN B, BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 909# 

Name: 8 Iki 9 ryte T*>1. Repob. 9«9‘

Telephone Dearbom 0057

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street
ROOM 1481

Niro 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVfi 
Tel. Roosevelt 8710 .

Vai., nuo 8 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Se rėdau)

A. A. 0LIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

't ©o m 1701 Tel Randolph 0891
Valandoa nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
1841 S. Halated St Tel. Victory »5(J 

Valandos — 7 Iki t vakare 
litam., Ketv. Ir Rubato* vakare

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

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

Toks skirtumas.

Kuomet moteris padaro ir 
gerui atlieka naminį darbų už, 
penkis dolerius į savaitę, tai 
gerus patarnuviiiias; kuomet 
moteris atlieka tų patį darbų 
dykai — tai ženertvė.

Kur teisybė?

Pinzeljonis patraukė Joškį 
teisman, įtardamas, kad jisai 
jom pavogęs kumelę. Prieš pat 
teismą Piuzeljonis pataria sa-
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WINDSOR, ONTARIO,
CANADA.

kas paskelbs aukas per laik
raštį, kaip tik pinigus gaus.

J". » ..jjt-y-

Laimingų atostogų. 
Lauksime grįžtant:

Antanas čižas.

WAUKE6AN, PI

DRAUGAS

Bedarbiai gaus darbo.
Kanados valdžia ^rūpinasi 

bedarbiais.
Per visų Kanadų ves dideli 

vieškelį, kad tuo būdu pagel
bėjus bedarbiams.

Vieškelio pravedimas kai
muos daug milijonų dolerių.

Mes, Milvvaukiečiai čia daug 
įvykių praleidom, bet “Drau
ge” nebuvo rašyta. Kad ir mū 
sų geri), kun. A. Balinsko 23 
kunigystės jubilėjus.

Bažnyčių buvo gražiai iš-

.Išleistuvės kun. Klorio.

Liepos 29 d- 6v. Baltramie
jaus choras surengė šeimyniš
kų išleistuvių vakarėlį mūsų 
buvusiam gerb. kun. Kiuriui, 

puošta, gerb. prelatas pasakė y— choro nariai atsilankė ir
du gražiu pamokslu pritaikin- gra2jai žaidė. p0 žaidimo buvo
tu tom iškilmėm. patiekta gardus “lunch”, ku-

Po sumos buvo užkandžiai

tęs Atty. Col. A. V. Smith, 
kuris dėl ligos negalėjo atsi
lankyti; Deputy of lnternal 
Eevenue F. Woraek, School1 
Board Sec’y J. Reardon, F.'
Bujanauskų, K. Burbų, J. .Ja- ‘ 
kutį, J. Bukantį įr K. Vasi- 
lių.

Po kalbų skaityta telegra-1 
mas, kuri prisiuntė 111. Repr.,
R. J. Lyons, kuris negalėjo : 
atsilankyti dėl dukters ligos. į

Ant galo kalbėjo gerb. kun. (
Kloris, reiškdamas ačiū už to-1
kį gražų išleistuvių hankietų Į 2130 AVEST 22nd STREET 
ir už suteiktų dovanų. I

Po to visi žmonės stojo į i 
eilę ir kun. Kloris su kiekvie
nu atsisveikino. Visi grįžo 
namuo nubudę. M. A. B. K.

Tel. Canal 6764

DAKTARAI:

DR. A. RAČIUS
DR. J. J. KOWARSKIS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisus 2403 WEST 63 STREET 

Kertė So. VVestern Avenue
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

{Telefonas Grovehlll 3262

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pūgai' sutarti

IR OUSTETR1KAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stulgius ir chroniškas ilgus 
vyrų, moterų ir vuikų 

DARO OPERACIJAS

Llguniuų priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisus, .Laboratorija ir X-Itay

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

SVARBI ŽINUTŽ

DR. M. T. STRIKOL’IS
JAetuvis 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 4893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. RO i H
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet. 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šimtadieniais 10-13

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

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

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECTJAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai,: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

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

rį pačios mergaitės paruošė. 
Nevėde darbininkaiparaP'j0S sveta1^ ir grazu* Bevalgant varg. Žylius, pažv-Bedarbiai turės darbo per vi

sų žiemų, 
jau suregistruoti ir pereitų 
jau savaitę iš Windsoro išvež
ta 100 carpenderių 
statyti. O vedusiom 
.ams valdžia parūpins mieste
darbo per visų žiemų

piogramas. Atsilankę gražiai vakaro tikslų, perstatė
laikų praleido. Chorai susirin- Kundrotaitę, kuri kai
kasius linksmino visokiom dai po choro pirmininkė, įteikė

CHICAGO

Te!. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. VVentuorth 3000 
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

i kenipem .. . . . H r----- - ------- , —
.tu binin ne e,n’ ° Pr°farPiais gražių klebonui maži) dovanėlę

minčių pareiškė musų jubiliato jr i4reižkė sniagiŲ atostogų., 
prieteliai kunigai. prelatas |^un Kloris padėkojo gražia 
Klusas, kun. Bublys ii kun. pj-akalbėle.

išlikas.
Viskas buvo gražiai.

Į VAIRU B KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.r. a.

DETROIT. M1CH,
I Nors vakaras linksmai lois- 
' tas, vienok buvo jaučiamu 
liūdnumas, nes kas . gali dau-

“Subpoena’’.

Kl. — Ar man negalite pra-

Padėka.
Birželio 14, 193.1, Šv. Pran- <iau buvo Drauge 

ciškaus Rėmėjų draugija pa-,mes pripažįstam 

darė išvažiavimų Birutės dar
že, sesučių naudai.

Wisconsino Lietuvių Diena 8Uprast> nei chorajs> kiek;nešti, kų reiškia “subpoena”. 
.įnut įv yko Racme ir apie ai j)UV^s mflgų klebonas pasklar-'Aj yra pakvietimas ar įsaky-

Gydytojas ir Chirurgas 
655S S. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Res. Phone 
Lnglewood 6641 
>Vcutworlh 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

rašyta. Ir 
Kenoshos 

bet mums

bavo jaunimui. 'mas vykti teisutan? Kaip ski -į t
1 rloJ n,m “cnniinnnu” I Antras ofisas ir Rezidencija

a geriausių, net mums , la>>">'"!5as jaunimas bus tos I ' • ; 6504 g AKTESIAN AVĖ.
, Milwaukiečiau.s ir savas labai k“™J «<"'’■ kun; | At. - “Subpoena” yra pa-

Nors laikai blogi, vis «k J meilus. Kai sustojo lelijėlės ir Klolls darbuosls P» ; šauki,ims liudininkui, įsakant^,. GUI„.

pelno liko apie $186.00 I ^a* uždainavo gražiais balse-

chorj

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

I jam pasirodyti teisme liudyti. švenfadleuiuis pūgai suturima.
. * . v. „e vienam širdi na-1 RugP’ 6 d‘ 7 VaL vakare' Kuomet teismas nori egzame-

Šydingai tariame aciu v’-j t Sky Room, Karcher viešbuty 1 nuotj knygas arba popierašy DR. T. DUNDULISkuteno. . , , , . „ , , „ . .
.buvo labai saunus kun. J. B.-kurios randasi pas liudininkų, 

Mūsų Vyčių kuopa apsnūdo, Klorio i6leietuvi1 bukietas. ! tai pašaukime tas irgi pažymė
bet manom da prikelti, tik žn,oni« dalyvavo apie - ta ir liudininkas turi pristaty- 
laukiain orų atvėstant, peror- ■''butas. Daug buvo ir. svetini- ti. 
ganizuoshn, paieškosiu! gėrės- tau4i'b kurie nu° 8enai Pažin« I Jei8u ka> <“kreiPia 

Seserys Pranniškirtts n<” valdybos, o kitos W5scon- ka<* “subpoena”, tad ji galimu
’ ' I ano kuopos malonės mums pa-aPleidžia WaukcKan»- D»“«.kriminališkai kaltinti. “Sun,.

dėt ant kojų atsistoti. Lietu.1’“'0 toki“> kurle negalėdami linons” yra visai kitoks daly
vių Dieno, įmačiausi su gerb. dalyvauti prisidėjo prie do-• kas. Yra raštas pagal kurio as 
Marčiulaiėiu, Apsk. pinninin- kuri buvo lte,kta kum ! meniškas darbas pradėtas, pe,
ku. Jisai žadėjo. Aš buvau 119 Kloriui Per K- Vasilių. I sergėjimas žmogui pasirodyt, 
k,,, kasininkas, bet ta “služ-' Vakarienė buvo labai gardi, teisme.

siems rėmėjams dalyvavu
siems. Taipgi raine dėkingos1 
Dr. Jbnikaičiųi, kuris, neg-'lė- 
damas piknike dalyvauti, pri 
siuntė auka $10.00.

1 ai Dievas jiems atmoka,

GYDYTOJAS ir chirurgas 
4142 Archer Avenue

-Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
I Iki 4 Ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Vlrginia 0036

OFISAI: ,
4901 — 14 St. 2984 Waahingtoc
10-12. 2-4. 7-9 13-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomu
Susitarus

MILVVAUKEE, WIS.
žiupsnis žinučių.

Bedarbė dar nemažėja. JKu
rie dirba po biškutukų, tai da ba” jau nusibodo; pinigų ne-’ Po vakarienės toastmastern

t> . , . . . , ... i-i l>ake Co republikonų pirm. ' REDAKCIJOS ATSAKAI,gerai. Bet yra daug, kurie įduoda, turiu tik 60c.,.o kiek vo. .įepuuiiRviių P'1“1- ,
jau daugiau metų kaip nedir- į skolos pridaryta — nežinau. Pryzborski perstatė šiuos s\ e

m - • , . ėins kalbėti- 111 Senatorių Nubudusiam (Detroit, Mieli.)Turėsim susirokuoti, su vi- UUh Kameii. ui. oeįiatonu „ . v ... -
&• i -i i • -v j- • j • Paddock- R Pearsall: Wm Apie mirti a. a. BukshitienesŠio laiku kurios įsdirbvstes i sais atsilyginti ir sudarysim J rear. an, ▼ ui. i

biški taisos, pašaukia senus
darbininkus, bet visų da ne-j džiausią Wis. Ap 
ima. Toliau maž pagerės. Iš Į gos — gražaus jaunimo yra 

gana. Pirmiau nebuvo geros 
drausmes. Organizacijos gra-

ba

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. rak 

Nedėlioj pasai sutarti

A. L. DAYIDONIS, M. D,
4911 sJO. M1CH1GAN A.VENUB 

Tel. Kenwood 6197 
Valandos 

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 4 iki 8 va.anaa, vatvare 

Apart šventadienėj ir ketvrri»41aašo

DENT1STAI
Phone Boulevard 7042

'kmr^r'di': To^, a Kaukam Wat„r i, laidotuve, ju„ buvo “D,m,- -£•»» ’į’M
i- džiausiu Wis. Apskr. Medžią- Works )>P‘-J. Aslivortli; F. ge rašyta kito mūs korės- UR, tUOMK ff. UKAdO

kitur vykti čia da nepatarti
na.

Opeka reprezentavo Asst. Sta- pondento

G R A B O R 1 A 1:

Gydo ilk akis, ausis, uosį ir gerklę
39 So. State St, Chicago

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

DR. C. Z. VEZELIS
DENT1STAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Nors čia dar nebuvo taip žus obalsis: Dievui Tautai ir
prastai, bet yra keletas ir lie- Bažnyčiai.
tuvių suvargusių, tik pagel-_________
bos da nesišaukia. Kai bus Rugpiučio 2 d. išvyko Lie

tuvon Vladas Jakučiunas. Ma-' 
nųs kelis mėnesius pasisve-;

1 F. RADIIUS
' PIGIAUSIAS LIET GRABORIU8 

CHICAGOJE

reikalas, tai pagelbėsim.
“Drauge” matom atsišauki

mų J. l^apinsko. Man užsimi-1 eilioti, o paskui gris namo li

nus, greitai sumesta keli do-! susituoksiu.* su grčFžia Racino 
lėl iai, net pora svetimtaučių : mergaitė.
aukojo. Viadukas priklauso prie

Aš manau, kad pats lepins-1 choro ir kelių draugijų.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
.r pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų U 
dirbystės

OFISAS
6CS West 18 Streel 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8 
Halsted 8tre«t. Tel. 
Victory 4088

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopdglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ
Tel. Cicero 6927

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Midway 2880

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r

-tfj -j
ii'

■f

AMBULANCE PATARNAVIMAS DTEN£ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, Rimpatingų ir ramų j 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORUI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Viii Telefonai: YA&DS 1741 ir 1742

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet ząžlntngas ir 
r.ehranguz, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai ,

Xėhi7 Auhurn Avenue

__ Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina pri ei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
. Chicago. UI.

E Z E « S K 1
LIETI V UKAlUotlI ► 

t f 1 • a •

46G3 6o. Marshfield Avenue 

Tel Roulevtrd 6377

S. M. SKUČAS
Mvrrvis ORIBORIIO

Didelė gra«l koplyčia dyka:
718 WEST 18 8TREET

Tel f<«w«»v»»l| 7622

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 W£ST 35th STREET

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

NedėlionitB: nuo 10 iki 12.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 1 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS 

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENT1STAS 

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

Tol. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

■> ;---
Tele. Cicero 1260 X-Ray

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 Pittsheld Bldg., 55 E. W asldngton St., Clih ago. III.

DR. GUSSEN

A. PETKUS
LIITUVIS GRABORIUS

4448 So. Talmaa Ava. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI,

I. d. Z O L P
<4 R ABORIU P IR LAIDOTUVIŲ 

▼ KDRJAB

1850 We«t 48th Ht.
Kampas 46th n Paulina Bts 

Tai Boulevard SIU . 6411

Ruilndlmo »alando1e kreipkitės 
prie «naae«. pataruauelu sšmpatML 
kat aMuedegiei gnrai Ir pigiasm-
dykaL

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
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

Ofiao Ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
▼ai.: 1-1 ir 6:89-8:36 vai. vak. 

Nedėlioj zualtarua
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj tualtarua

LIETUVIS DENT18TAS \ 
i Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
I Nedėliomis Ir Sercdoiais susituius
4847 W. 14 ST. Cicero, .111.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kumpas Wubash Avenue 

Tel. Pullmnn 0866 
Guzus. X-Ksy7 eto.

DR. A. W. JAGOBS
(JOKUBAL’SKAS)

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-6 7-9 vak.
w *' ' J

Telefonas Pullman 7235

 .
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ietuviu Kolegijos PI K NIEKAS Bus 16 Rugpjūčio Vytauto Parke
C H T C A G O J E

RADIO ŽŽŽ. Sidabr inio Jubiliejaus paini -
------------ nėjimo knvgon: J. M. kun. L.

Towu of Lake. — Šv. Kry-'.Draugeliui besilankant po 
žiaus parap. piknikas įvyks Westsidėje gyvenančius lietu- 
sekmad., rugp. (Aug.) 16 d., vius, noriai visi užsirašinėja 
Birutės darže. ir gausią deda jubiliejaus at-

X Klebonas, kun. A. Skrip- minčiai auką. Tad reikia tikė- 
kus aplankė savo giminės Ry- tis, kad ateinančio rugsėjo 20 
tuose, dalyvavo Kunigi} ir dienoje bus nepaprastas ir tik- 
“ Motinėlės” seimuose. Pailsę- rai istorinis Westsidės lietu- 
jęs Atlantic City, pajūry, su- vii} kolonijos gyvenime AuS- 
grįž namo rugp. 14 d. ros Vartų parapijos Sidabri-

X Šv. Kryžiaus par. moky- nio Jubiliejaus bankietas.
kla remontuojama iš lauko ir ------------------
vidaus pusės, kad būtų gra
žesnė ir patogesnė.

X Ponia J. Čepulienė, kai
po atstovė vietinės kp., dalv-

PADĖKA.

Turiu garbės padėkoti už 
paramą buvusiam parapijos

vavo Moterų Sąjungos Seime, . . x. o ,
™ , j iv- • • Plknikub rugpiučio 2 d., Vy-Cleveland, Omo. Džiaugiasi . , , v n’ . ,tauto darže: Peoples Furnitu
Clevelando moterų svetingu 
mų. Dabar poni Čepulienė žada 
paimti vakacijas. Aplanky-

SPORTAS
K OP L DISTRICT TENNIS 

TOURNAMENT

The annual Tennis Tourna- 
ment will take place next 
week, or week following, 
watch the next “Draugas” for 
definate place and time.

Send all entries to the com- 
inittee M. Pavilionis or Jack 
Juozaitis. Oet your teanis or- 
ganized and registered imme- 
diatly. Teams shall consist of 
(Mens) tuo singles one double, 
(Ladies) two singles and one 
double, and one mixed dou- 
bles each council may have 
one or more teams. Entree fee 
of 25 cents per person may

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chic. Apskritys nutarė daryti 
rugp. 16 d. Vytauto Parke Lie
tuvių Kolegijos naudai dideli 
pikniką. Visi M. K. R. skyriai 
kviečiami dalyvaut ir prisiųst 
bent po 2 darbininkus. Visus 
lietuvius kviečia į pikniko.
M. K. A. Chic. Aps. Valdyba.

RKO TEATRUOSE

Palace teatre dabar rodo
ma “The Public Defender.” 
Dalyvauja Richard Dix.

State — Lake teatre rodo
ma “ Corųmon Law,” kurs 
visiems patinka.

F A R M O S—U K Y S

rc Co. už suteikimą troko daik 
tams nuvežti, p. Vamagiui už 
troką, p. J. Pankauskui už tro

sianti savo gimines apie Pitts , , , .. , .° . ką, musų kolonuos grabonams
burgh, Pa., patrauksianti gro 
Niagara Falls į New York, 
ir į Atlantic, City. Pavaži
nėti po Ameriką ir pamatyt

Butkui ir Skudui už patarna
vimą žmonėms važiuojant pik
ui kan su jųjų gražiomis ųiaši-

. , nomis ir visiems šios kolonijos
žvalesnes šalies vietas yra į- . . , .7 . . ; pramonininkams (biznieriams)

Policmonas Simonas Pileckas iš Brighton Parko pradės vakacijas nuo rugpj. 16 d., o 
tą dieną Vytauto darže įvyksta Kolegijos Rėmėjų piknikas. O p. Simonas Pileckas būda
mas uolus Kolegijos rėmėjas, kaip ant paveikslo matome, tariasi su pikniko komisijos pir
mininku apie tai, kaip piknike padarius kuodaugiausia Kolegijai naudos. Pasitaikius gra
žiai dienai p. Pileckas, kaip pats sako, uoliai parems tą pikniką.

Visose kolonijose Kolegijos rėmėjai organizuoja piknikierių būrius.
Bridgeporte rėmėjai darbuojasi po vadovyste p-no Sekleckio, A. Vardausko, J. Garuc- 

ko ir U. Gudienės.
Dievo Apveizdos par. darbuojasi Ona Buividienė, Ona Zdanevičiutė, Juozapas Pupl 

Petras Varakulis.
domu, ir tuo pačiu tokia ke- 

* lionė yra savos rūšies moks
las. Linkime poniai Čepulie
nei (gražių įspūdžių kelionėje, 
ir laimingai su pasitenkini
mais grįžti namo, Į Town of 
Lake darbuotis visuomenės 
gerovei.

X Rugp. 2 d. Sodalietės tu
rėjo išvažiavimą prie ežero. 
Turėjusios labai smagius lai
kus vandeny ir smiltynuose;

X Stanislavas Bronušas už
siregistravo įstoti prie misio
nierių, Techny, III. Linkime 
jam ištvermės.

X Visi prisirašykite prie (t 
. Labdarių Są-gos. Padėkite 

pagelbėt suvargusiems.

I

už paaukojimą įvairių dalykų;1 
broliui Vladui už rūpestingą 
lietuviškomis saldainius biznio 
varymą, rinkėjoms už. apsilan
kymą prie geraširdžių biznie
rių, kurie gausiai aukojo pik
niko pasisekimui; parapijos 
komitetui, draugijoms ir vi
siems piknike pasidarbavu
siems bei atsilankiusiems ir 
paremusiems parapijos reika
lus.

Lai gerasis Viešpats jus už
tai laimina.

Kun. Pr. Vaitukaitis.

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien Aušros Vartų 
parapijos komiteto posėdis 
vakare 7 vai. mokykloje.

X Ryt Moterų Sąjungos 55 
kp. mėnesinis susirinkimas 
vakare 7:30 vai.

X Juozas Jurevičius (1518 
So. Western) pavažinėjęs gy
dytis į šiltas maudykles, da
bar begalo sutinęs grįžo na
mon ir sakosi nebenorįs mir
ti svetur, bet savo gyvenimo 
priprastoje vietoje, kur tiki
si turėti daug savo prietelių 
užuojautos.

X Kun. P. Saurusaitis ra
šo iš Lietuvos, kad gyvenąs 
pas savo gimines Šelmiuose, 
Vilkaviškio parapijoje ir kad 
žymiai nusilpo jo atmintis, 
taip kad kartais visai nepa
mena, kur esąs.

X Petras Kalnys rašo iš 
Lietuvos savo žmonai Pran
ciškai Rainienei, kad rugsėjo 
mėnesyje jau mano būti Chica- 
goje. Lietuvoje savuosius dar 
rado gyvus ir džiaugiasi juos 
aplankęs.

X Pereitame šeštadienyje, 
pusmetį pasirgęs 10 vai. ryte 
mirė a. a. Jonas Bagdonas 
61 metų amžiaus savo bute, 
2324 W. 22nd PI. Paliko žmo
ną ir užaugintus vaikus.

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimą ką nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamą knygą. To
kiems čias norime nurodyti 
vieną knygą, kuria niekas ne 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygą var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kišką originalą lietuviams tą 
veikalą prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso? 
Kristaus gyvenimo ir mokslol 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tą knygą, ją 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite

X Aušros Vartų parapijos!' ją daug sykiu ir vis didėjan-

50 Ūkių ant pardavimo Ir mainymo, 
laibai pigiai. Matykite mane Augusto 
10—11 Ir galėsite važiuoti sykiu. AS 

be mailed to Jack Juozaitis p"u chicagoje
6822 So Rockwell St Tel Andrekus
r ur ’’ 1 3325 So- Auburn Avė.
Repubhc 4631. chicago, ill.

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 ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias ChicagoJ, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

esis,

Brighton Parke policmonas Simonas Pileckas, Mikolas Vertelka, Ona Bambalienė Jieva 
Rudienė, Teodora Atraškienė.

Marquette Parke Petras Gailius, Adolfas Dudėnas, Barbora Lazdauskienė, 
šiene, Teofilė Goberienė.

/ *

Z R. ANDREIIUNAS '
(Marąuette Jewelry & Ratilo)

M. Jurk-j Pirkusieji paa mus už (6 ar dau- 
1 griau bus dykai nufotografuoti.

West Sidėj Petras Grybas, Jonas Kudirka, V. Petrauskas, Jieva Šiaulienė, Magdalena 2650 West 63 St-» Phicągo, III. 
Rimkevičiūtė. I Tel

Melrose Park — Jonas Žvirblis. i Hemlock 8380
West Pullman — Z. Gedvilas.
Roseland — M. Misiūnas.

• Cicero — J. Mockus, A. J. Janušauskas, J. Grvbauskas, K. Žilvitis, B Kučienė 
Šulckaitė. ’

North Side — Vladas Kavaliauskas.

EI.
% Z

čiu pasitenkinimu. 
$2.00. Kreiptis

Kaina

"DRAUGAS0 PUB. GO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, III.

SURPRISE WINNER.

known as a teacher of dan- 
cing.

Berwyne traukinis sudaužė 
automobilių. Žuvo Fr. Polak.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųštes 
Ir patarnavimo, 'Sau
kit

GREE5 VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1889

Chicagos teatre dabar rodo
ma veikalas “Trans-Atlantic” 
Viskas dedasi ant didelio 
laivo.

Oriental teatre dabar rodo
ma “Night Nurse,” kur da
lyvauja garsi artistė Barbara 
Stanvyck.

Roosevelt teatre rodoma 
“Huckleberrv Finn.”

McVickers teatre rodoma 
“Merely Mary Ann.”

United Artistą teatre rodo
ma “Son of India.” Daly
vauja garsus artistas Ramon 
Novarro.

Groc. ir Del., įsteigtas 35 metai, 
reik parduot dėl ligos. Gera vieta, 
pigi renda. (400. 2320 Southport Avė.

ForniSiuoti 9 kamb. 5 kamb. 1S- 
renduoti, geras furn., geras listas, už . 
geriausių pasiul. 1415 Adams St.

Del., groa, .lce-cream, taboka, 
kendės, senai Įsteigta. (850. Geros 
išlygos. 3769 N. Hermitage, kamp. 
Grace.

REAL ESTATE

REIK PINIGŲ?
SkoRnam Iki (300 bile reikalui že
mais nuoš.

PUBLIC LOAN OORP.
4018 Mllwaukee Avenue i

401 Klee Bldg. Chicago
Tel. Pensacola 8144

2 flatų plytų (5,975, geram sto- 
vy, ąžuolo trinias ir asla, lotas 59x 
125, arti “L." mokyklų, didis barge- 
nas — (5,975. Geros išlygos. Raktas 
pas 809 So. 5 avė. Maywood, III.

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbyatės kava. 

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką ISdirbystę. 

Tel. Superior 0459

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Eleanor Egg, the young 
Patterson (N. J.) giri who 
concĮuered the famous Stella 
Walsh in the 100 yard dash 
at the national A. A. U. wo- 
men’s championship meet at 
Pershing field, Jersey City. 
Her time was 11 2-5 and her* 
vietory was the biggest sur- 
prise of the meet for never be- 
fore had Miss Walsh been de- 
feated at that distance. Misa 
Egg is the daughter of stage' 
aerobais and ofT the track is

JONAS BAGDONAS
MirS Rugp.-Aug. 8 d., 1931 m, 
10:16 vai. ryte sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Panevėžio Ap». 
Upytės parap., Tamagalos kai
mo.

Paliko dideliame nulIudlmo 
moterį Leokadiją, 5 dukteris: 
Oną Pakolų, Konstancijų Pap
lauskas, Marijonų Schuster, Ale
nų Bullck ir Katerinų, 4 žen
tus: Jonų, PluSų, PrancISkų Ir 
Rudolpb Ir 5 anukus, brolį Ir 
brolienę Dominika, ir Julijoną 
ir gimines. O Lietuvoje seserį

Kūnas pašarvotas 2 824 W. 
2 2nd Place.

Laidotuvės įvyks Antradieny
je. Rugp.-Aug. ii d., 8 vai. ry
te IS namų bus atlydėtas į Au
šros Vartų par. bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į iv. Ka
sim lero kapines.

Visi a. a. Jono Bagdono gi
minės. draugai Ir pažystami e- 
sate nuoširdžiai kvečam daly
vauti laidotuvėse Ir sutelkti Jam 
paskutinį patarnavimų.

Nuliūdę Moteris. Dulrtery*. 
žentai. Anūkai, Brolis, Brnflo- 
nč ir Giminės.

laidotuvėse patarnauaj grah. 
S, P. Mųželka. Tel. Yarda 11M

Pigiai, už geriausių pasiūlymų. equl 
ty 4 Datų plytų ir med. name 1-mo 
morgičio (2,200. 1428 N. Cafripbell
avė. Sav. Pound, 4621 8hertdan Rd.• I----------------------- ---------- x---

Pardavimui — plytų namas, 6 
kamb. ir maudinė, barnė, gar. (4,000, 
{mokėt (1,000, likusi pagal sutartį, 
3415 Hirach St., 2 blokai į vak. nuo 
Ketdzle.

6 kamb. plytų bung. k. v. š. kai
navo (10,600, už (7,500. 4734 No. 
Keatlng Avė.

DU LOTU — num. 20, 21, blokas 
3, 3-člas ir 4-tas nuo k, East *9 ir 
'Massachusetts St. Leroy A. Croyle 
178 7 St Midland, Pa.

Mainymui ar pard., 20 kamb., vi
si išr., geras Ilsta* Nauji rak. 6(25 
Ingieside Avė.

3 kamb. namas, didelis stiklinis 
porėtus (930 W. (6 St

Apie savo prapertes pranešklt (nu- 
ms, mes turim pirkėjų. Vacek A Cų. 
1751 W. 47 St

Tuoj reik cash asesmentama. Dalį 
praperčlų pigiai parduosiu. 6 kamb. 
namas ant loto 1(0x126 ChicagoJ, 
gar., vlštlnyčta, daug valsm. cem. ta
keliai, yra vanduo. Išmokėta. Už 
(4,000. Už cash pigiau. Ir kitokių 
praperčlų pasirinkimui. Sav. 421 Ta- 
Icott Rd. Park Rldge, UI. Tel. 102(

PINIGĮJ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legailškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtčtų.

Apdraudžiama nuo ugnlea 
tara ado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgy metų 
patyrimu Ir nuodlrdllii patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST.

* Chicago, UI.
Tel. Yarda 4669

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamtauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnia 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

Sapos Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONT RAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vietory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir fikščle- 

rial. Įvedame elektrų J namus Ir 
dirbtuvės.
>1M S. Haleted St. 3 AugšUs




