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Vatikanas Susitaikė Su Italijos Vyriausybe
BANKININKAI REIKALAUJA MAŽINU 

KARO ATPILDYMUS
Kuboje Eina Mūšiai

Atsistatydino Ungarijos Ministeriy Kabinetas; 
Gubernatorius Pinchot Reikalauja Sušaukti 
Kongresą

KAREIVIAI VALDO ALIEJAUS VERSMES
Šis vaizdelis iš Oklnhoma 

valstybės, kur kareiviai yrą 
uždarę aliejaus

ITALIJA SU VATIKANU 
PADARIUS TAIKĄ

KUBOS SALOJE MŪŠIAI REIKALAUJA PERTAISYTI 
KARO ATPILDYMŲ 

MOKĖJIMĄ

REIKALAUJA SUŠAUKTI 
KONGRESĄ

CHICAGOJE 1 Bedarbių Šelpimui Chicagoj
I

FondasTARĖSI SU KALTINTOJO 
PADĖJĖJU

Uždarytų Bain bankų likvi- Chicagoje ūmų reikalų gu- 
duotojas Gilruth vakar lankė-. teynatoriaus komitetas, kurio 
si valstvbinio kaltintojo ofise IMiesaky yra E. L. Ryerson, 
ir apie pusantros valandos ta- Jr’ išsPrendė bedarbių ir va
rėsi su kaltintojo padėjėju šelpimui ateinančių žie-
Avers, kurs skirtas patikrinti sur*nkti 8,800,000 dolerių, 
sakomų uždarytų bankų pade- y- arti dukart daugiau kaip 
ti ir susekti, ar ištikrųjų Bain Prae^ žiemą

5 milionai dolerių. Tai atli
kti ėmė apie 5 mėnesius.

Fondo sudarymo kampani
jos priešaky paskirtas S. In- 
sull, jaunesnysis. Kampanija 
tuoj aus bus pradėta. Bus pa
kviestos talkon visos labdarių 
organizacijos, įėmus Raudoną-

VATIKANAS, rugp. 19. — 
Tarptautiniij Žinių Tarnyba 
iš pasitikimų versmių patyru
si, kad Italija susitaikiusi 
Vatikanu.

su

Taikos sąlygos, sakoma, bū
sią paskelbtos artimiausiomis 
dienomis. Pažymima, kad to
mis sąlygomis laimėjusi Baž
nyčia.

Tarp Vatikano ir Italijos 
fašistų vyriausybės nesutiki
mai iškilo, kada pastaroji stai
ga puolėsi persekioti katalikii 
jaunimo organizacijas ir Ka
talikų Veikimą.

ATSISTATYDINO MINIS- 
TERIS PIRMININKAS

HAVANA, rugp. 20. — Ry- 
tiniuos Kubos salos pakraš
čiuos eina kruvini kariuome
nės su revoliucionieriais mū-

BASEL, Šveicarija, rugp. 
•19. — Tarptautinių bankinin- 

šiai, anot gautų necenzuruotų kų komitetas, .žinomas kaipo 
zlnly- Wiggino komitetas, paskelbė

Kalbama, kad revoliucionie
riai visur darą pažangą.

Taipat pranešama, kad pre-

pareiškimą, kad Europos val
stybės nutrauktų savitarpius 
politinius nesutikimus ir tuo-

ridento G. Maehado draugai JaU8 imtusi P«rtaisy‘i Y°“"S° 
patari, jam atsistatvdinti iŠ pla"«’ kuriuomi eina"‘ Vokie- 
prezidento vietos. ' ”Ja moka kar0 “‘pildymus.

Tarptautiniai bankininkai 
pareiškia, yokietija nega- 

įli atkelti aukštų karo atpiįdy- 
mų.

KUBOJE VEIKIA CENZŪRA

SUMAŽINS UŽMO- 
KESNIUS

Praeitą žiemą surinkta arti jį Kryžių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
su šeimyna daug įsiskolinę ba- 
nkoms.

Valstybės kaltintojo audito
rius bendrai su likviduoto j u 
patikrins visų Bain bankų pa-

HARRISBllRG, Pa., rugp.'dėti- Gilruth pareiškia, kad 
20. — Pennsylvanijos guber- k°l-kas prieš Bain nesusekta 
natprius Pinchot pasiuntė lai- kriminalinio nusižengimo.
šką prezidentui Hooveriui.1 -------------------
Reikalauja sušaukti kongresą
nepapraston sesijon spręsti 
bedabrių pagelbos klausimą.

CHICAGO FINANSINE 
PADĖTIS

PRIVISO KALINIŲ SLAPTI MONOPOLIAI

s Kunigiškis (Marijam, aps.).
Šiomis dienomis, einant m ’<?- 
rims iš Prienų per šilą, kei ..s viešo įonopolio nėra. Čia 

j užpuolė nežinomi piktadariai. veikia 8 lPti “monopoliai,” 
Nukentėjo Smolskaitė leng-

Būdvi iis (Seinų apskr.). 
Miesteli: įedidelis, todėl čia

AUEJUI KAINA PAKILO 
UGI 77 CENTŲ

KILGORE, Tex., rugp. 19.

Valstybės gubernatoriaus f i- viau, o Stankūnienė buvo sma 
nansų tvarkymo komisijai a-
pie Chicago finansinę padėtį' mus. Policija su smar.

kiai seka mišką. Tačiau neat
sižvelgiant to, neseniai Inga-

kur degtinės galima gauti, ka>- 
da norima ir kiek tik norima. 
Bet už “tavorą” monopolistai 

rkiai pridaužyta į žemę, kei-, įma dvigubą kainą. Kai ku-

liūdijo pats majoras Cermak 
;ir kiti miesto viršininkai.

— Gklahomos4tr Texas vals-l Pareikšta, kad miesto iždas ;vaugio kaime nuŽ0vė pil 8a. 
tybėse aliejui kaina pakilo jau tuščias, nėra kuomi apmokėti ^ionj, kada tag norėjo išpra. 
ligi 77 centų statinaitei, kada tarnautojus. Nei ekonominis' §ytį nekviestus svečius i5 
gubernatorių uždarė aliejaus taupumas nieko negelbsti.
versmes.

VIENNA, Austrija, rugp. j 
20. — Pasitraukė iš užimamos' 
vietos Ungarijos ministeris pi
rmininkas Bethlen su kabine
to nariais. Ungarijos regen
tas Bethleno atsistatydinimą 
patvirtino ir naują kabinetą 
sudaryti pakvietė užsienių mi- 
nisteri gr. Julių Karolyi.

Bethlen dešimts metų dik- 
tatoriavo Ungarijoj.

HAVANA, rugp. 19. — Ku
bos saloje veikia aštri cenzū
ra visoms žinioms apie revo
liucijos bėgį. Laikraščiams lei
sta skelbti pranešimai tik a- ^TTT,T TVT *«v- 1 • . I DUBLINAS, rugp. 19. —

pie vvriausvbes laimėjimus. „ • „• J Praneša, Fordu traktorių di-
Nežiūrint cenzūros, patirta, rbtuvės, Airijoj, darbininkams 

kad į įCubą atvyko iš J. A. būsią sumažinti užmokesniai. 
Valstybių revoliucinis būrys, _____________
kurs dabar veikiąs Santa Cla- 
ra provincijoje.

VARŠAVA, rugp. 20. — A- 
rti Bzovo liepsnodamas nukri
to lenkų kariuomenės orlaivis. 
Žuvo keturi mokiniai lakūnai.

SMURTININKAI VEIKIA 
NEW YORKE

NEW YORK, rugp. 19. -r- 

Šio miesto galvažudžiai smur
tininkai vakar 3 asmenis dau
giau nuvarė į kapus.

SULAIKYTAS PREKIŲ 
ĮVEŽIMAS

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
rugp. 20. — Įstatymų leidimo 
rūmai pravedė sumanymą, ku- 
riuomi einant vienam mėnesiui 

sūlaikomi prekių įvežimai Į 
šią respubliką. Kai-kurie dai
ktai būsią sulaikyti nuo įve
žimo ištisus metus.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
RALIUOJA VYSKUPUI 
KALBANT APIE KA» 

TAUKŲ VEIKIMĄ

SUIMTAS DAR VIENAS 
VADAS

HAVANA, rugp. 19. — Ku
bos prezidento Maehado ka
reiviai suėmė ieškomą revoliu
cionierių vadą pulk. Aurelia 
Hevia. Jis užkluptas vienoj 
vaistinėj Matanstfs provinci
joj.

z DETROIT, Mich., rugp. 20. 
— Iš Mihvaukee kalėjimo 1929 
m. pabėgo J. Seitz, 27 m. Da- 
liar čia pats pasidavė polici
jai. Be darbo. Kalėjime gau
siąs nors valgį.

SAN FRANCISCO, Cal., 
rugp. 18 (suvėlinta). — Ame
rikos Tretininkų suvažiavimo 
metu miesto auditorijoj įvyko 
milžiniškas katalikų susirinki
mas, kuriame kalbėjo įžymie
ji kalbėtojai apie įvairius Ba
žnyčios ir katalikų reikalus. 
Omahos vyskupas Rummel pa
sakė įžanginę prakalbą. Jo Ma 
lonybė kalbėjo apie Tretinin
kus ir Katalikų Veikimą (Ak
ciją).

Auditorijoj gali sutilpti 12,- 
000 žmonių. Buvo ji pilnutėlė. 
Kada pakviestas kalbėti vys
kupas Rummel, susirinkusieji 
jį sveikino griausmingais ap
lodismentais. Gi kada vysku
pas prisiminė Italijos diktato
rių, kuris nori statytis aukš
čiau popiežiaus vaikų auklėji
mo reikale ir kuris mėgina sa
vintis kitas tik vienai Bažny-

Bet versmės neatidaromos. 
Gubernatorių laukia vieno do
lerio statinaitei.

NUŠAUTAS POLITI
KIERIUS

sa
vo klojimo esančio toliau nuo 
jo namų, arti šilo. Zenkių kai
me, pil. A. Vaiksmanui pavo- 

• gę mėsą, spėjama, netyčia pa
degė gyvenamą namą. Šeimi-

Garfield Sqūare Sočiai kliu- , nįnkuį pažadinti po langu ke
be, 427 No. Central Park avė., }įs kartus iššovę paspruko į 
nušautas 28 wardos politikie-, mišką. Sudegė visos trobos su 

________ ! rius J. Furlong, 35 metų. Jis (vįsu inventoriumi. Policija
CLEVELAND, O, rugp. 20.'Sak”™ '““"T “ismarkiai dirba- visa kaltė Ter'

___________ -v • - • .rtendenavo (buvo patamau- ėiama pabėgusiems kaliniams,

RADO PAVOGTUS IŠ 
BAŽNYČIOS DAIKTUS

— Pirm poros savaičių iš 
nos vietos katalikų bažnyčios' 
pavogta keli kielikai vertės a- 
pie 1,000 dol. Rasti Erie eže
re.

BUS REIKALINGAS 
DIDESNIS FONDAS

riuos žmones šventadieniais 
net nuo pamaldų atitraukia. 
Nors dabartiniu laiku policija 
smarkiai kovoja su tuo,* bet 
kol kas “monopoliai” dar ne
nyksta! “š.”

KOVOJA KRUTOMŲJŲ 
VAIZDŲ OPERATORIUS

Chicagos ir apylinkės ma
žesniųjų teatrų savininkų są-' ar
junga, kuri antroji savaitė tu
ri uždariusi savo teatrus dėl 
iškilusių nesutikimų su krato
mųjų vaizdų mašinų operato
rių unijos viršaičiu Maloy, iš-

tačiau r^r rimtesnis bus Spė; j ?rend5 teatras ati<Jar>’ti- Tam 
tikslui operatorius parsikvie-jliojimas, kad tai Prienų ir a- 

pylinkės donžuanų darbai. ‘R.’

čiai prigulinčias teises, susi
rinkusioji galingoji 12,000 mi
nia kai griaustinis pakilo kai- j 
tinti tą ypatingą veidmainį di
ktatorių.

Bet užvisilgiausias susirin
kusiųjų raliavimas tęsės, kada 
vyskupas pareiškė, kad nei jo- 
kis diktatorius neturi galybės 

užčiaupti burną ar palaužti 
dvasią Šventąjam Tėvui Pi
jui XI, Kurs drąsiai visas lai
kas gina katalikų tikėjimą ir 
krikščioniškus dėsnius, taipat 
Bažnyčios teises ir katalikų
veikimo laisvę.

Susirinkimo pirmininkas il
gą laiką negalėjo sustabdyti 
griausmingo raliavimo.

Jo Malonybė vyskupas pla
čiai kalbėjo apie Tretininkus 
ir Katalikų Veikimą. Kiekvie
nas Tretininkas yra ir turi 
būti Katalikų Veikime veikia
ntysis asmuo.

Be kitų kalbėjo ir šen. T. J, 
Wal8h iš Montanos apie enci
kliką “Keram Novarum” ir 
Tretininkų taisykles.

LINDBERGH JAPONIJOS 
PAKRAŠČIUOSE

Paskelbta, kad ateinančią
VAIKAS PRIGĖRĖ

čia iš New Yorko, taipat uni- 
stus. Savininkai reikalauja va
lstybinio gynėjo apsaugos.

Nesutikimai kilę dėl unijos 
viršaičio nusistatymo kiekvie-

TOKYO, rugp. 19. — Pulk.

žiemą bedarbius šelpti būsiąs' Rūgštėnų k. (Graž. valsč.) 
reikalingas didesnis fondas, | gyventojas B. Lietuvą laiko nam teatre turėti po du ap- 
negu praeitais metais. i Turkija, nes turi dvi žmonas, mokamu operatorių. Mažiesie-

Praeitais metais gubernato- Į kurios nuolat riejasi, kaip ka- ms teatrams to perdaug, nes
Lindbergh su žmona skrido iš įaus komisija bedarbius šelp-'tės maiše ir amžinai viena ki-
Petropavlovsko į Tokyo ir dėl 
tirštų miglų nusileido ties ma
ža Ketoi salaite. Tokyo dar 
tolokai.

ti buvo surinkusi arti penkis
milionus dolerių.

GRYŽO IŠ KALĖJIMO

ŠIMTAI KINIEČIŲ ŽUVO 
SULŪŽUS UŽTVANKAI

HANK0W, Kinija, rugp. 
19. — Keletas šimtų kiniečių 
nuskendo čia, kada vanduo už
liejo senąją miesto dalį, sulfl- 
žus didelei Čiakow užtvankai. 
Ši užtvanka saugojo visus va
karų pusės priemiesčius.

Apskaičiuojama, kad dėl mi
lžiniškų potvinių apie 30 mi- 
lionų kiniečių netekę pastogės.

Chicago majoras Cermak 
praneša, kad jis kreipeis į pre
zidentą Hooverį kongresą su
šaukti nepapraston sesijon ne
darbo reikale.

tai keršija. Taip liepos 11 d. 
tikrosios žmonos 21/2 m. sūnus 
įpuolė į balą. Vaiko nelaimę 
matė “turkiškoji,” tačiau ne
gelbėjo nelaimingą vaiką, bet

Iš federalinio kalėjimo są- J ėjo namo pranešti tikrajai vai- 
lyginiai paliuosuotas buvusia ko motinai. Kol ši atėjo į ne- 
Chicago aldermonas Haffa. laimės vietą, vaikas jau buvo

kiekvienam operatoriui savai
tėje už kelias valandas dienos 
darbo mokama 90 ligi 175 
dolerių.

---------------- ,
KUNGELV, Švedija, rugp

20. — Švedijos vyriausybė re
montuoja senovės tvirtovę Bo
lius.

Praeitais metais jis buvo nu
baustas už prohibicijos perže
ngimą.

POL1CMONAI BE MIESTO 
“LAISNIŲ”

Susekta, kad daugelis Chi
cagos poliemonų važinėja au
tomobiliais be miesto “lals- 
niu.”

Plėšikai nužudė panaktinį 
(krautuvių sargą) Annitage 
gatvėje J. Tempeki, kada šis 
užklupo juos vienoj krautuvių.

prigėręs. ii š. »»

SUBANKRUTAVO STAM
BUS DVARININKAS

PLATINKITE “DRAUGĄ’'

Raudonės dvaro savininkas 
Faria y Castro beūkininkau- 
damas padarė daugiau kaip 
pusę milijono nuostolių, ir dėl 
to jo ūkis dabar paskelbtas 
išli cituoti iš varžytinių. Bus 
parduodama spirito varykla, 
trobesiai, žemė, pilis ir kitas 
turtas. Turtas įkainuotas ( • il

giau kaip vieną milijoną Iii
“R.”

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nepastovus oras; šia
ndie kiek šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. '4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijo 100 Iii ų 
Belgij 100 belgų 
Šveica. ,os 100 fr.
Vokietij >a 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70

4
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daviniai šiandien yra svarstomi Karo teisine, 
l.'žsiėniįį spauda spėja, kad “voldemarinin- 
kai” busiu gana griežtai baudžiami. Ištrėmi
mo vargiai pakaksiu.

Tokios tai peštynės eina Lietuvoje tauti
ninkų partijoje dėl valdžios ir garbės. Pe
šasi tarp savęs tautininkų šulai, geriausi 
draugai — Smetona ir Voldemaras, kurie ken
ti rai svajojo apie prarastų garbę 1920 m. rin
kimuose, kuriuose nei vieno savo žmogaus i 
Steigiamąjį Seimų nepravedė ir dėl to ne-

Labdarybės Skyrius.
K. V. B.

BAŽNYČIA RŪPINASI VAR
GO ŽMONŽMIS;

kitės už persekiojančius ir 
šmeižiančius jus”. (Mat, 5,43).

— ■ - IlS tikrųjų sakau jums, kiek
Pats Išganytojas ypatingu kartų jus tai padarėte vienam 

budu mylėjo vargšus, paverg- šitų n\ano mažiausių brolių 
tus. Retkarčiais matome jį pas man padarėte”. (Mat, 25,40). . , v. .
tuitinguosius, bet labai dažniu i Bažnyčia, negalėdama is .... .J ® dėtas nusionus. Celebrantas

kun. Vaitukaitis, diakonu kun. 
Vaičunas, subdiakonu kun. Vir
mauskis. Pamokslų pasakė 

savigarbos , n . ... , kun. Gradeekas.

Komoje ponams palinksmin-,su Pra8&okėlias. Kas nežino, karto paliuosuoti vergų, mo
ti cirkė vergai turėjo tarp ka*P smarkiais žodžiais Kris- kydama artimo meilės, lygy- 
suvęs grumtis, žudyti vieni įtus P*ak& vargšų išnaudotojus, bės ir brolybės ir keldama 

Visų girdėtas Jo posakis, kad vergo sųmonėjekitus ar kovoti su laukiniais
pritilpo prie valdžios lovio, kurie konspira- žvėrimis: liūtais, rainiais; o k’ciciau kupranugaris perlys jausmų, supratimų, kad jis- 
v o žūt — būt įsiveržti valdžios viršunėsna, i pasirodžius ciesoriui, turėjo 
kad ir neteisėtais keliais. šaukti: “Sveikas Ciesoriau!

Sveikina tave mirštantieji!”, 
į tas gladiatorių imtynes ei
davo tūkstančiai ir dešimtys 
tūkstančių vergų. Ciesorius 
Trajanas Romos ponų, ponių 
bei panelių džiuginti pasiun- 

Tautai ir valstybei yra vistiek, ar vyriau- tg į arenų dešimts tūkstančių

.Jų konspiracijos ir jų peštynės niūsų tau
tai daug žalos padarė. Tauta mato, kad jie 
ne jos gerove rūpinasi, o savo asmeniškiems 
reikalams ir tuščiai garbei užimtųsiųs vietas 

; naudoja.

IŠ LIETUVOS VYČiy 
SEIMO,

Brooklyn, N. Y. (T ’elegra-

per adatos uodegų, kaip tur- taip pat paties Dievo vaikas/ šeinio prezidiuman išrinkta: 
tingus įeis į dangaus karulys- kaip ir jo ponas, kad laisvas Mažeika pirnu, Al. Man- 
tę. O pasakojimas apie tur-'ir nelaisvas turi tų patį gyve- p^a'*(^u‘s *r Pau'auskas pa- 
tiugųjį Izizorių ar nesako,' nimo tikslų, griovė pamatų ku- k*db., Vaškevbius ir Paleliu- 
kaip Kristus žiurėjo į meilės riuo buvo pastatyta vergovė.' nai^ rašt.

j Bažnyčios priešas Renanas
brolvbės ata* k$ rašo šiuo klausimu.

“Jei netiesiog, tai bent iš ša
lies ir nuosakumo keliu krikš
čionybė labai daug prisidėjo 
prie vergų būvio pagerinimo.

štokų savo artimui 

Laisvės,
principai, kuriuos Kristūs pas

Kun. Vaitukaitis

JAU PO SEIMO.
i . ____  _______ kelbė pasauliui, turėjo pama-

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago • sybės priešaky stovi Voldemaras, Tūbelis, ary g|tuii jatorių kautis tarp sa-'žu panaikinti tarp krikščio-
i kas kitas. Neteisėtai toje vietoje buvo p. Vol- Vęs, ir 123 kartus ėjo kovoti nių vergovę, 

demaras, neteisėtų vyriausybę atstovauja ir tarp savęs žmonės, 'kurie bu-*j Pagal Išganytojo mokslų vi 
p. Tūbelis. Ir viena ir kita vyriausybė prida- vo vieno likimo draugai.
rė daug klaidų, ir viena ir kita persekioja ....

katalikus, varžo jų veikimo laisvę, laužo Vai- . erg°'( ka’P onniu, poli
tinių taip, ir ekonominiu at-

DIENOS KLAUSIMAI

PE&ASI.

Šiomis dienomis Kaune, karo teisme, ei
na prof. Voldemaro ir jo sekėjų — “voldema- 
rininkų” byla, kuria ir užsienis gerokai su
sidomėjo.

Kaip žinoma, p. Voldemaras po 1926 m., 
gruodžio 17 d. perversmo, susidarius naujai
Vyriausybei, buvo ministeriu pirmininku, o po✓
to, kai iširo koalicinis kabinetas, jisai pasida
lė Lietuvos “caruku” —7 diktatorium. Jam 
nereikėjo seimo, nereikėjo jokių patarėjų — 
p&ts vienas kraštų valdė. Ir pats prezidentas 
Sniėtona prie p. Voldemaro buvo menkesnėje 
rolėje, negu Italijos karalius prie Mussolinio. 
]P-has Voldemaras tada laisvai švaistėsi, už
sienyje garsiai kalbėjo, medalius priiminėjo ir 
kitiems dalino, katalikų veikėjus trėmė į Var
nius, sodino į kalėjimus, nors konkordatų su 
Vatikanu ir pasirašė, tačiau jo nuostatus lau
žė, katalikų veikimų persekiojo, privatines 
mokyklas uždarinėjo, vyskupus pajuokė.

Tai buvo “Voldemaro dienos.”
Bet p. Voldemaro “įsiviešpatavimas” ne

patiko kai k u riebis tautininkų lyderiams, o 
ypač jų žmonoms. Ir dėl to naujas pervers- 
mas įvyko. Vienų gražių dienų diktatorius, 
sugrįžęs po “pasisekusios” kelionės po Eu 
rbpų, randa, jog jis jau nebe diktatorius, nebe 
preinieras.

Tai buto p. Voiuemaro “galybės” galas.

Vis dėlto diktatoriaus vietos p. Voldema-

stvbės Konstitucijos ir Konkordato nuostatus. v . 
n/i • • . . - .• - . , . j , žvilgiu davė blogiausių paseTokius vyriausybes žalingus valstybei darbus . .. _
gali toleruoti tik nepaprasto kantrumo žmo
nės, kokiais yra Lietuvos ūkininkai. Priežodis 
sako, kad ant jų galvų ir baslius gali tašyti 
ir vis dar kentės. Bet ateis laikas, kad ir toji 
neišsemama kantrybė išsibaigs.

Lietuvos “Eltos” pranešimu, savaitrašty 
“Annales” buvo įdėtas Mussolini straipsnis* 
kariame jis pareiškė, kad dabar pasaulis at
sidūrė didelėj painiavoj, kuri nulemsianti mū
sų civilizacijos atnaujinimų arba sunaikinimų. 
Šį likimų, pasak Mussolini, išspręs galutinai 
1932 metai. Visos iki šiol padarytos pastan
gos grąžinti tarptautinį solidarumų nuėjo 
veltui. Visos ligi šiol buvusios konferencijos

geriausias
. , d X r, melsitės, sakykite:kų. v ergai buvo žmones, ku- i ’ _ ♦
rie nejautė jokių dorovės prie- i
volių, kurie nejautė savo žmo- • ,J 
giškos vertės; nieko jie nebijo
jo, tik mirties bausmės. Gabe
nami iš įvairių kraštų, atnešė 
bjauriausių doriškų iškrypi
mų, nedorybių. Vergų darbai 
išstūmė amatininkus, ir dėlto,
kad amatais ėmė verstis ver- • *gai, laisvi pradėjo.nekęsti ama 
tų, kaipo žeminančių žmogaus
asmenybę užsiėmimų. PonaiS
išstūmė mažo* žemdirbius. Ne
buvo Romoš imperijoj mažo 
ūkininko' Taigi vergija panai-

Tau, būna leista man ištarti
! padėkos žodį A. L R. K. Mo- 

Suteikti vergui doriik, vertę tenJ SlĮjunK0s xv Sein,0 at.
si žmonės savo esme yra ly- >ra tai Jau I,anaikinti ! Povėms už suteikimų man
gus, kadangi visi turi vienų nuo to laiko, kaip vergas garj^s dvyliktus ir tryliktus 
bendrų Dievų. Tas Viešpats tikėjimų, kokį jo 1He^us eį^į (jen(ro Raštininkės
yra geriausias Tėvas. Kai ponas, vergija jau pradeda

“Tėve
j musų ’... Nėra musų dangaus
Tėvo valia, kad nors vienas 
iš tų mažiausių pražūtų”. Vi- 

i yra sutverti amžinam gyve
nimui ir visi ar tai laisvi ar

merdėti” Veltui ieškotum po
piežių bulėse ar visuotinose 
santarybose nutarimų 
panaikinti vergi jų. Būdama iš- Pa>qtikit.

, pareigas.

Jūsų užgyrimas mano dar
umai liūdi ja, kad manim pilnai

mintinga motina, Bažnyčia ne- Aš, brangios sųjungietės, per 
norėjo sukiršinti vergų su po-j§iuos nietu pasistengsiu

belaisviai turi priemonių, kad nais ir atnauPntl broliažudiš- j daugiau su jumis darbuotis.
;kų karų baisenybes. Užuot a- Visos dirbsime iš vien, nes 
,kies mirksnyje paliuosubti !kur vienybė, ten galybė, 
tuos nelaiminguosius, Bažnv

Kristus paskelbė brolybės 
principų.

Mes visi esame Kristaus bro vel‘j“ v'er«us I**™“ ,Jt“ 
liai tar psavęs. Kart, Kristus “ J"'
parodęs į savo mokinius tarė
‘Štai mano broliai, nes kas

tižios duris į Visų aukščiau- 
ias Bažnyčioje vietas, sumink

Tad, brangios sųjungietės, 
meskime savo asmeniškumus į 
šalį stokime visos petys į pe
tį, Visos už vienų, o/viena už

lIjVJvJv V lVLCtOj OUUlIlliV

naudai teisdavystę. Ir!visas ir M 8»'«-
{siniė nuveikti organizacijos gedaro Dangaus Tėvo valių, tas !'t’na

nepraslinko dar dviejų amžių, 
o vergas jau iškilo aukštai

yra mano brolis. (Mat, 12,50). 
“Eikite ir pasakykite mano

rovei.

liūliavo arba nukeliamos arba baigdavosi be 'uno'a|SyW'l ramsčius u- „ kaiJ R
jokių rezultatų. Tai rodo, kad Europa eina kin,”ku“ »»**•*»» araat1' 

ninkus. • . s
Suprantama, kad šitokia

prie bankroto. Rengiamoji 1932 m. vasario
2 d. nusiginklavimo konferencija turi pada-
... ,, , i , neteisybė turėjo sukelti miniasryti lemiamų sprendimų. Mussolini ss.ko, kad J .

ne tiktai Tautų Sujungus egzistencijai gresia 
pavojus, bet ir visai žmonių rasei. Jei ši kon
ferencija nepasisektų, tai būtų padarytas pro
logas į galutinę katastrofų.

“Mūsų Rytojaus” redaktorius p. A. Bru
žas ir “Lietuvos Aido” redakcijos narys A.

prispaustųjų' prieš savo engė
jus. Bet sulyjimai nieko nepa-

t it
gelbėjo, Vergai buvo žiau- 
liauslai nubausti ir numalšin
ti. Apie tris šimtus tūstan
čių žmonių žuvo žiaurioje ko
loje dėl žmogaus teisių.

Einu pas savo . Tėvų ir jūsų 
Tėvų”. Taigi Jėzaus Tėvas y-

Stengkiniės sutverti naujų 
kuopų, organizuoki nie jauna- 
mečių skyrius, nes mūsų atei
tis priklausys, nuo mūsų jau-

tarp šio pasaulič galiūnų: sė
dos šv. Petro soste; buvo tai 
šv. Kalikstas, Karpofore ver- 

ra~4r musų Tėvas, o mes visi ^as'
esame Jėzaus broliai ir taip Bažnyčios Tėvai: Klemensas |mmo*
tarpusavy broliai. Aleksamlrietls, BaziliUs Jonas Marijona Vaičuniene,

Iš lygybės ir brolybės seka Chrvzostonias savo raštuosi į- Cfebtro Raštininkė.
meilės pareiga, kurių Jėzus rodirtėja, kad vergija yra prie į

šiais žodžiais paskelbė: “Aš šinga prigiiučiai. Krikščionims žiai rūpinosi vergų likimu Šv. 
jums duodu* naujų įsakymų primena, kad su vergais kaip j Grigalius Didysis išsirūpino 
mylėti kits kitų; kaip aš jus su broliais ir seserimis elgtų-idaugeliui vergi) laisvę. - 

mylėjau, kad ir jus kitų my- si. Nestebėtina, kati jau pir-| (B. D.)
Baisi vergove laukė galin- Įstūmėt; iš to visi pažins, kad maišiais amžiais priėmę krikš-'

Gricius jau Amerikoje. Anot “V-bės”, jie pa- gojo, kurs jų nuveiktų, visuo- jus mano mokytiniai, jei ture- čionvbę ponai pradėjo leisti į i Skaitykite it pl&tirik>
ras lengvai nenorėjo išsižadėti. Jo šalininkai . tvs apie atvažiavimo tikslų pasakę: “Bandv- menę iš pamatų pertvarkytų. sRe meilę kits kito”. (Jon. 13, laisvę savo vergus. Taip pav. lietuviu kataliku die-

sime užmegsti kokius nors artimesnius san- Tas gydytojas yra Kristus, Jo 34) “jus girdėjote, kad buvo Hermes savo krikšto dienoj w t «rWAl 1/^ ’
tykius, bendradarbiavimų ir draugiškumą, mokslas, kurį skiepija žino- sakyta, Mylėsi savo artimų ir 1250 vergi) apdovanojo lais- tirastį L>KAUvj/y ir
susipažinsime su Amer. laikraščių technika, nėn.s Bažnyčia. nekęsi savo neprietelio. Aš gi ve, Melanija — 8,000; On’idi-{r^frikitC tUGS bithierilB
darbo tvarka ir t. t.” G taip pat aplankysiu YergoVe negalėjo pasilikti jums sakau: Mylėkite navų ne- jus Galijoj 5,000. p^fesiOUflluS kurie'

ddrė pastangų p. Smetonai atkeršyti, jį nuo 
“sosto” nuversti. Tai buvo taip vadinamo p. 
Voldemaro suorganizuoto “Geležinio Vilko” 
pastangos, kurios, žinonMi, nuėjo veltui. Jos 
pasibaidė p. Voldemaro i^kitų jo rėmėjų iš
trėmimu. Tačiau to nepasisekusio perversmo

Cbicagų, Clevelandų, Bostonų ir lankysis lie- per ilgesnį laikų ten. kur žmo prietelius, gera darykite tiems, 
tuvių laikraščių redakcijose. nės priėmė Kristaus mokslų, kurie jūsų nekenčia, ir mels-

Bažnvčia laimino tuos kurie 
paliuosuodavo vergus. Popie- ^arsmasi jatnv.

1 ■r<n~yi ii

tį PATYRĖ KAUNE ŽMOGUS MIE
GOJĘS APIE 200 MĖiy.

(Pabaiga)

— O mūsų kalba ar dar gyvenat — 
vėl klausia romėnas.

— Taip, lotynų kalba išliko ligi mū
sų laikų. Sehlau ji buvo ne tik bažnyti
nė, bet ir mokslo kalba, bet dabar ji tė- 
įa tik katalikų bažnyčios (Vakarų Baž- 
nyč.) tevartojama.

Tuo tarpu baigėsi Petro ir romėno 
pasikalbėjimas. Romėnas iš to viso pasi
darė sau išvadų, kad krikščionybė su sa
vo mokslu pųkeitė žemės paviršių gerojon 
pusėn ir už tuos nuopelnus jai Viri turėtų 
būti dėkingi. 1

— Taigi matai — tarė studentas Ka
zys Jonui: — ir supranti, kad krikščio
nybės huopelnai žmonijai yra milžiniški. 
Tu Išklausei gan didelę mano kalbų. Da
bar pagal vaisius gali imt s spręsti apie 
medį. Bet kadangi jau aušra patekėjo, 
šiuo kartu skirsimės.

— Imliai ačiū, Kazy, už paaiškini

mus. Dabar ir man viskas aišku. Iš tik- 
J'Ųjų, čia nėra nieko nepaprasta. Juk ir 
aš pats tų dalykų daug žinau, tačiau ne
mokėjau jų suderinti į vienų visumų. Da
bar aš ir kitam mokėsiu viskų paaiškinti. 
J r tik dabar suprantu ir tų visų kuopelių 
naudingumų, kuriose šie klausimai yra 
aiškinami i r kurių nariai turi progos visa 
tai sužinoti. Aš ir pats pasistengsiu į to
kių naudingų kuopų Įstoti.

Kazys ir Jonas, nuoširdžiai spausda
mi viens kitam rankas, atsisveikino. Abu 
buvo patenkinti iš savo pasikalbėjimo.

Leonas Krisiūnas.

A. Matutis.

GERASIS GANYTOJAS
“Aš gerasis ganytojas; aš 

pažįstu savąsias, ir manosios pa
žįsta mane” (Jon. X. 14).

Italijoje 1885 m. vasara buvo labai 
šilta, nepaprasta. Žmonės iš seno neatmi
nė panašių karščių. Dienos buvo taip kai

trios, jog kiekvienas stengėsi, kiek galė-

(luiiius, aprubežiuoti savo darbus rytme
čiais.

Taipgi ir vyskupo rūmuose, Mantuy’e, 
visi atsikėlė labai anksti, nes, kuomet ka
tedros laikrodis išmušė penktų ryto va
landų, tai Jo Ekscelencija vyskupas Sarto 
įėjo i savo užsiėmimų kambarį. Kad ir 
buvo ankstyvas laikas, vienok tas Baž
nyčios kunigaikštis buvo jau atlaikęs &v. 
Mišias ir dabar turėjo keletu valandų, 
kad atsiduoti studijai ir paskui užbaigti 
raštų. '

Dievotai pažvelgęs į kryžių, kurs ka 
bojo virš jo biuro, vyskupas atsisėdo į 
savo kėdę ir netrukus įsigilino į stam
bias knygas, tarsi, užmiršdamas šį pasau
lį. Tokiame tylėjime, praslinkus kelioms 
valandom^ durys tyliai prasivėrė ir vi
dun įėjo vyskupo sesuo. Išrodė, kad jis 
visai netėmijo, o gal visai jos nematė. 
Sesuo pirmiausia pnldėjo Jyg tvarkyti kų 
tokio, kad atkreipus dėmėsi į savo esi- 
mų. Ir, kada pamatė, kad tas negi Ii 110 ja, 
tuomet ji pradėjo pamažu Jaksėti ir kuo
met tas nepagelbėjo, tai ji pradėjo kosė
ti. Tik dabar vyskupas pamatė Ir patėmi- 
jo priežastį ir maloniai atsikreipė į jų.

— Kų gi, Rože, paslysi? — užklau
sė ramini.

— Rytoj, Juozeli, sekmadienis; taigi, 
daug žmonių norėtų prisiartinti prie šv. 
Sakramentų, pasigirdo netikėtas atsaky
mas.

Nustebęs vyskupas pažvelgė į savo 
seserį.

— Kų gi tavo pasakymas reiškiat — 
užklausė.

— Atėjo koks tai žmogus iš Goito ir 
nori pasikalbėti. — atsakė Rokč, paten
kinta, kad atsiekė tų, ko norėjo.

— Tai paliepki jam ateiti į vidų: 
juk gerai žinai, kad rfš* priimu kiekvienų. 
— tarė vyskupas pasikeldamas.

Rožė atsitolino ir netrukus |iasii\)<lė 
koks tai pilietis; susiturėjo ties durimis 
ir raivė rankomis didelį apskritų skrib- 
lių.

— Ko gi pageidauji, mano priete- 
liau? — užklausė meiliai vyskupas.

— Kunigaikšti, vyskupe, mūsų pily
je... blogai yra, — pradėjo pertraukian
čiai kalbėti pilietis; matyti l Šbaimės, nes 
visas drebėjo.

— kas gi tokio I Meldžiu manim užri-

tikėti ir atvirai pasakyti viskų. Jeigu ga
lėsiu, tai noriai pagelbėsiu.

— Taip, kunigaikštis vyskupas gali 
pagelbėti, — kalbėjo pilietis pasidrąsi
nęs. — Tadgi, meldžiu: mes nuo ilgesnio 
laiko neturime dvasinės paramos. Mūsų 
klebonas jau senas ir serga; kartais at
laiko šv. Mišias, o kartais sergantis ne
gali. visai. Pamokslo negirdėjome jau nuo 
kelių mėnesių ir, jeigu norime prisiartin
ti prie šv. Sakramentų, tai turime eiti 
keletą mylių į kitų, parapijų. Dėlto tai 
visa mūsų parapija kenčia. Argi negali
ma būtų, kad mūsų klebonas gautų į pa- 
gelbų kokį junų kunigų?

— Tikrai gausite jaunų kunigų, bet 
gi tada tik, kai įšventinsiu naujus kuni
gus; pirrba to visai negalima. Tačiau, tuo 
tarpu... — užsiinintijęs vyskupas valan
dėlę žiurėjo prieš save... — tuo tarpu ši
tam sekmadieniui aš duosiu jūsų klebono 
pagelbon vienų kunigų. Tas kunigas pri
bus da šį vakarų, klausys išpažinties, o 
rytoj pasakys pamoksią. Galite tikrai ti
kėtis ir pasitikėti.

t • •

(Bus daugiau)



I

Ketvirtadienis, Rugp, 20, 1931 DRAUGAS

Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof Kampininkas.

PRAŠAU NESIJUOKTI. . Jplevelando lietuviški tavorš 
------------ i čiai yra šimto gradusų balša-

N’aktį iš Augusto 15 į 16 St. vikai. Kai kurie jų parodė, 
Charles miestelio šunes paka- koks turi būti šioj kontrėj pa
jaus neturėjo. Žmonės misli- rėdkas, Pri klodą davė tokj 
jo. kad netoliese bolševikai1
vajevojasi ir svietą!
kojom verčia, arba pats mies
telis j kurį nors šteito bepro
čiu namą, pateko Tik saulei 
užtekėjus sužinota, kad pen
kių mylių atstume Chieagos 
cilmokratiški vaidylos kabare
tą turėjo.

St. Paliečiai dabar visoms 
to kabareto laisvų vidurių vai- 
dyloins ir senėms vaidykloms

M

, „ . Katalikių moterų labdary-1aukštyn. ... , ,,. . ibes draugijai aną nedeldieni1
vienoj ūkė j rengiant pikniką, 
darbštesnės moterėlės pakolek 
tavo daiktų pas vietos biznie- ■ 
rius. Sužinoję tie, kad vienas ( 
biznierius dovanojo 13 tuzinų 
bandelių (nesčeslyvas tas 13 
num.!), iš vakaro nuėjo/pas '

i

-V

1

brangaus laiko. Nenuvokė ti
krosios vertybės saiko. Duok 
jai šviesą regėti ir matyti čia 
žemėje, jog nei vienas nėra 
taip sergąs ar kenčiąs, taip 
vargstąs bei gyvenąs nedate- 
kliuose, kad negalėti) ką nors 
duoti arba aukoti Dievo gar
bei; kad pirmutinis ir pasku
tinis, didis ir mažas, turtuolis 
ir vargšas, ir — visi, sulig sa-

kad ir paskutinis ir mažiau-j Žmonės galvoja, kad duo
siąs, tačiau jai buvo bran- uos turės, gi su blynais tai 
giausias. i esą visaip gali būti; mat va-

A. Matutis. sarojas ne labai koks.

LIETUVOJE
(Musų korespondento)

lkai toki drąsūs, tai jau api< 
žiemą ir abejonės būti negali 
alkani vilkai neatsisakys ' 
nuo žmogienos.

Skiemonių apylinkėse privl- .šiemet žmonės neturės va'
ie Įsidrąsina jau į siu, mat sodai daugumoj v

Dabar .jau ir pas mus pra-Į kumeliuką ir sudraskė.
vo išgalės, galį talkoje dar-|dedama ru^aP-ifltė- Smėb’nuo 
buotis ir aukoti Dievo garbei ;se ir pakilesnėse vietose žino 
arba prigelbėti Bažnyčios pa-l”fs ^nu ‘‘Paryja’ rugelius 
siuntinybėje atsiekti žmonijai
galutiną tikslą”.

Ponia Kreigienė prabudo iš I
miego visai kitokia moteris. 0

so vilkų.
net dabar pasmaguriauti ku-; tų iššalo. Užtatai žmoneli 
moliukų mėsa. Mokylių kaina, uogų prisivalgė, kiek tik nbi\ 
pil. .Jono Vėžio vilkas nunešė jo.

Grybų taip gi žada būti i 
Alkani vilkai puola ir senus maža. Ūmėdžių, paliepių, kt 

arklius. Io paties Mokylių lėkų, ruduokių ir, kitokių žm< 
kaimo pil. Leseiaus Jono vii- nės prisivalgvs ir kitiems pai„.autuvais, dalgiais, dalgelė., kai pHo|ė jr

mis, kai kur ir mašinomis, tik1 * *
kerta, tik kerta. J ji, pasirodo, buvo atkakli ir: prisidžiovins žiemai, ypair 

nepasidavė; ištraukusi kuolą, |gttį pasninko dienoms.
su virvėmis bėgiojo po laukusi

biznierių, pasiėmė tas bandų-!
kės moterų draugijos vardu nijoj nesenai Įvyko taip vadi- 

siunčia pakarnų prašymą, kad išsivežė į savo naktini pik- namas rugpiutės apvaikščio- 
kitą syk karšt, naktį vely nik,. kuriam “"X Ba« ta-

Poeono kalnuose Pensylva-!kai prisiminė pamoką, gautą 
sapne, ji gerai suprato ir ži-
nėjo savo užmokesnį,

Kol mano laiškelis pasieks
per Atlantą “Draugo” skai- ir liko gyva — ištrūko. Vilkai į 
tytojus, visos Lietuvos rūgo- tik snuki jai tesužeidė. 
liai jau gubose savo varpas. Jei jau vasarą, kada niais-į 

kuris, rodys saulei. Į to labai lengva susigriebti, vi-i

Barakui

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

daugiau galionėlių “aqua vi- Apgautos moterėlės
po išrinkta kaipo “Rugpiutės 

sakosi Karalienė”.tae” išgertų, daugiau komų Į _ , . .
išvartytų ir žolės Išgulėtų, ale1 ne °' ano'kJ’ -*9, ^ei TJ ma .
gerkles galionėlių korkom, ar mos mažiems esant per mažai į ir apkalbas, jog negalę
kjuo kitu, užkištų, kad nors 
šunės pakajij turėtų.

balšavizmo i krėtė, tai jos tą|aukoti.Parapijos skolų suma

Į trukumą atpildysią. zimmur
<<r

Garbe ir Užmokesnis.
Tai labdaringumo auksi

niai darbai”, pastebėjo neregi
mos dvasios balsas. “Kam gi 
kitam?”

Ir sekė ilgas sąrašas pra
kaituojančių darbininkų, ku
rie po sunkaus dienos darbo, 
vietoje atsilsėti vakare, apsi
ėmė įstoti į komitetus, kad 

“Ar gali prirodyti UndienėslpasidarbaTUS parapijos na„. 
mtėjimų vaisius?” !(iai; seM ilgas s?rašas išvar.

gūsių moterų, kurios supirki

dai, tai ji padarė noveną, au
kodama savo kentėjimij devy
nias dienas bazaro pasekmin-

kentė j i
“Taip”, atsakė Angelas 

Sargas. “Senis Ruzgis, kuris 
niekada neaukodavo labdarin-

nėjo ir kolektavo viską, triū- 
sdamos, kad geriausia pavyk-

giems tikslams, nungi paauko, tų viskas ir parapijai liktų
jo $500.00 parapijai.”

“Gi aš maniau, kad toji gar
bė priklauso man”, sumurmė
jo ponia Kreigienė.

“Kam gi kitam priklauso 
sekamoji garbė?” paklausė ne

Suma baigės. Parapijonys, 
eidami iš bažnyčios, buvo pa
tenkinti ir džiaugėsi. Tam vis
kam būta ir priežasties. Mat, 
klebonas paskelbė iš sakyklos 
bazaro gražias 'pasekmes ir 
dsiems dėkojo už paspirti ir 
paramą.

Parapijonys gražiai parėmė 
larapijos bazarą. Netrūko dar 
lininkų nei šeimininkių. Ta
kiau ponia Kreigienė savo 
larbštumu ir vikrumu atsižy- 
lėjo pagirtiniausia. Ji buvo 

,’yriausia organizatorė ir ge- 
iausioji šetiriininkė. Visi kom-
limentavo ir gyrė ją. Taip ji ' regimos dvasios balsas, 
^gijo didžio populeringumo. “Poniai Lukštienei.”

bazaro daviniai palengvino 
iv. Kazimiero parapijos skolų 
sunkią naštą, kuri buvo už
krauta ant klebono pečių.

Taigi visai neįstabu, kad 
ponia Kreigienė, taip uoliai 
jasidarbavus ir tiek daug triū 
io padėjus bazaro pavykimui, 
iet naktį negalėjo užmiršti to 
zisko; ir vėliau užmigusi ji 
sapnavo sapną, kuriame ji re
gėjo save esant ruimingoje 
salėje, kame užrašinėjama 
kiekvienas geras darbas, atlik 
as čia žemėje. Pradžioje ji ne
suprato visų dalykų, apie ku-

“Kad tu nesulauktum!” iš
sitarė ponia Kreigienė pusbal
siai.

Bet gi niekas nesidomėjo 
tuo jos išsitarimu.

“Ponia Lukštienė turi di
delę šeimyną”, tęsė Angelas 
Sargas, “ir rūpestingai pildo 
savo prievoles šeimynos at
žvilgiu; negalėdama apleisti 
namų, kad prigelbėjus bazaro 
pasisekimui, ji aukojo kasdie
nes savo pareigas, mokino vai
kučius melstis ir sykiu meldė
si su jais už parapiją. Daug 
pasisekimo priklauso už jos

daugiausia pelno.
“Kam gi kitam?”
“Vargšui kaliniui, kuris 

bazaro pavykimui aukojo savo 
nelaisvę ir vargus.”

Čia ponia Kreigienė, nete
kus kantrybės, išsišoko, atkar 
lodama paklausimą: “Kam gi 
kitam?”

Ir atsakymui išgirdo žo
džius:

“Poniai, kuri organizavo 
bazarą. Tačiau — pastebėjo 
Angelas Sargas — ji jau gavo 
savo užmokesnį, apturėdama 
daug pagyrimų ir įgydama di
džio populeringumo.”

“Ne,” atsiliepė neregimos 
dvasios 'balsas, “ji aukojo 
daug gražių svajonių ir daug

iuos teiravosi valdininkai; ta- nuoširdžią intenciją ir karštas
•iau ji nugirdo iššaukimą: . 
“Šv. Kazimiero parapija!”

maldas.”
“Apie tai niekada aš nepa-

■“ Parapijonys gražiai atliko ■ maniau”, tarė sau ponia Krei
avo pareigas”, atsiliepė pa- 
apijos Angelas Sargas. “Jie 
itniokėjo parapijos skolas.”
“I/abai gerai!” atsiliepė 

lalsas. Tuojau vėl pasigirdo 
Jausimas: “Kam gi už tai pri 
Jauso pirmutinė garbė?” 
Ponia Kreigienė vos tik ne

šdavę savęs, panorėdama link 
arėti galvą sutikimui, kad to
li garbė priklausojai, kai neti 

•tai išgirdo Angelo Sargo 
itsakymą:
“Pirmutinė garbė priklauso 

ipnutei Undienei. Ji yra ligo- 
” tęsė Angelas Sargas, “ir 

Igųjų metų savo kentėjimus 
|i aukodavo kas sekmadienį 

Kazimiero parapijai; ki
tas gi dienas ji aukodavo kl
onis intencijoms, misijoms ir 

p. Kai dasižinojo apie ba- 
aro rengimą parapijos nau-

jgienė. “Tur-būt, aš busiu tre-1 
čioji iš eilės”.

“Tęsk toliau!” girdėjosi 
neregimos dvasios balsas.

“Jaunasis Pužas taip pat au 
kavo”, tęsė Angelas Sargas.

“Jis neaukavo nei vieno 
cento”, prabilo ponia Krei-1 
gienė, negalėdama susilaikyti. J

Bet gi Angelas Sargas tęsė 
toliau: » (

“Tas jaunasis vyriškis, į 
gaudamas smulkią algą, užlai
ko ir prižiūri sergančią senu
tę motiną ir seseraitę. Kad 
sutaupyti pinigų jų užlaiky-' 
mui jis atsisakė pirktis gėrės-' 
nių drabužių ir, kuomet varg
dienė Gaškienė neturėjo kuo 
užmokėti įrendos ir buvo pri
versta išsikraustyti gatvėn, 
jis užmokėjo jos rendą; jis au
kojo Dievui savo nusižemini-'

SS""

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIK

Sekmadieny, Rugpiucio (flugust) 39 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
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, ispil-. 
dyk žemiau blanką ir pasiųsk:

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

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

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

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

Kontesto Skyrius .......................... '.................... .............................................................

BULL RUNN — Yt» Indeed. Bull. You’re Lucky That She Didn’t Take a Notion to Buy a Doicn Waists and Save $3.00? ’
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Rugp. 20, 193:

LIETUVIAI AMERIKOJE NOBCESTER, MASS.
Milžiniškas išvažiavimas.

Pilnųjų Blaivininkų Nau-
IS MOTERŲ SĄJUNGOS 15 tautoms, jų tarpe ir liutu- 

SEIMO. jviains paskirta vieta. Vokie-I
-------------- ėiij -Darželis” jau Įrengtas, . Anglijoj Apskrities

Teko man dalyvauti Moterų o lietuviui du ruošias; turi išvažiavimas į-
Sąjungos 15 seime, Clevelan- tam tikrą komitetą, kuris au '^s luoP^u^°> Maiio-

Makuska Juozas, Antano sū!ar kitur dingęs, Lietuvos ne- gyvenęs Pbiladelphia, Pa. se- Ieškomieji arba apie juos 
jiius, kilęs iš Skėmių kaimo, I pasiekęs. niau 2120 S. Front St., vė-Į nors žinantijei malonėkite a

tukseviHus Lukuseuicz, Juo liau 331 lteed SL leško dukU I»®PO i 
zas, eks-kareivis, gyvenęs Me Budrikas Feliksas, 1917 m.

'Jūžintų valšč., Rokiškio apskr.
Amerikon atvykęs 1913 m. ir 
gyvenęs Seliool St., Uudson,

de, Oliio, rugp. 3, 4 ir 5 dd., 
Šv. Jurgio parap. svetainėj. 

Alums atvvkus nu roti v tu ud-

dna fondą “Darželio” įren- 
•imui. Sanuojama alvaizduo- 
i Gedimino kalnas su 

Komitetą sudaro lierod

1110

lAdoo, Tamaųua, Seliuylkill gyvenęs 20 Warren St, Cam- 
i llaven, Pliiladelpkia ir kituo- bridge, Mass. gi 1918 m. dtr- 

’ fitvykęS|se Pensilvanijos miestuose, y- iięs Kandall Faichney Co., Bos 
parke, \Voreester, Mass. '^narikon 1913 m. pas B. Ala Ja dingęs be žinios. Jeigu jis tone, ir pasišalinęs iš ten ne-

Pa.

Kazokaitis Baltrus,

Consulate Gen. of Lithi
15 Park ltovv, 
New York, N. Y.

ti Gedimino kalnas su bokštu. ''uol’a komisija bendiomia

Centro valdyba, vietinė 25 ••au>1'ą j Llizabetli, N. J. ir yra gyvas — gali atnaujinti suteikęs adreso, kariuomenėje, 
ten (228 Kirst St.) ilgai gy- prašymą dėl “disability com- netarnavęs. ‘j

ls kata- •ilo0Ul^s Jau išanksto ruošiasi, Prašoma pranešti ar pensation“; jeigu miręs
kad visus svečius gerai pavai- •i’*" bibėra gyvas ii adresą, o motina gali prašyti atatinka-

. _ . šiauš ir palinksminus. h* u,*rV!5> tai kada ir kur. lllOs pašalpos. Motina Teklė
ganų. Jos mus nuvedė į parų- Prie bulvaro, kuris eina že-: Gl«n.hn Tnozug ii T...-,,,. ,. 1 ledeliai, visos Blaivininkų mamba, .Juozas is laipu- Luksevieiene gyvena Lietuvo-
pintas vietas, kur persirengu- nuima, man. taip pat patiko da|,_......  .č.ių km.. Veiverių valse., Ame

lesu, radom sąjungietes jau 
belaukiant atvykstančių dele- bktii ir tautininkai.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

į svetainę susi- viena vieta; medeliai susodin- 
pažinti su kitomis delegatė-! ti, o prie kožno medelio akinė
mis. Ten radom jau daug su-Į liukas su vardu Ir pavarde 
sirinkusių ir vietinė kuopa, žuvusio kareivio pasauliniam į 
prirengus vaišes. Ponia Miką- j kare iš Oliio vai. Gegužės 30 į 
liek supažindino su visomis są- d. valdžios lėšomis ant kiek- i 'us *«)onasi J- J* Jakaitis,
jungietėmis ir delegatėmis. v ieno uždedama po vazoną gy-: PU!'d^>!5 Pakalbą.

Ant rytojaus skubinau, į '«*“«• ’r°kio ''rie lo -^vaus šy. Kuzi-
šv^o kareivių pagerbimo aš da ne-ĮIllleI° paiapijos clioias ii Be

buvau girdėjus. Dabar net pa- tuvių Benas, kuriems vado-( 
ti pamačiau. Į v aus muzikas J. Žemaitis.

Toliau seks įvairiausi pa- i

sius nuėjom

{ SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrų, specialistų, ne pas kokj nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzumtnavimo. Jus su-

• i • , i . , - , .. _. - . . . v „r, . . ‘tau py uit laikų ir pinigus. Daugelis
tro Dvasios Vadas gerb Tė- Lietuvon, bet ar tai kelionėje kon atvykęs .prieš 38 metus ir (kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums

' ° i f/liklt'Z'i tz r» zl 5{za r oi 1/(1 I i TI an na.

kuopos ir blaivybės prieteliai, 1 
kviečiami šiame išvažiavime r|k<)n atvykęs prieš karą, gy- 
dalyvauti. veno Scranton, Pa., 1920 me-'

Išvažiavime dalyvaus ir Cen tais buv0 Parengęs važiuoti!

je ir yra labai susirūpinus sū-! 
naus likimu (10-1177). 

Vaitiekaitis Kazys, Ameri-

Į dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradyiuul žmogaus kenks-

bažnyčią. Man akys nušv 
pamačius sąjungietes ir kitas į 
moterų draugijas “in eorpore 
einant prie Šv. Komunijos. Clevelandas dailus, švarus

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ1 ........ —............ ’ . . . • niniinniinai- nlaukiinas b ė iri-1 --------- - y uždegimo

Matyt, didelis sutikmias yra miestus. \ iduriniesty apie v ai-i - • ’ MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas Arėjusių'
visų Moterų, kad ką viena čir- [diskus triobesius puikus žoly- s 400 puslapitj kaina .......................................................... $2.00 i pasidavė
ja rengia, kitos eina jai į pa-, imi žaliuoja ir gėlės žydi. 
gelbą. Tai labai dailu. Kitų Bai„iant noriu tarti 
miestų moterys turėtų imti
pavyzdį iš elevelandiečių.

Nuoširdžiai kviečiame visus

ro pamaldų sueinam į salę 
ir laikas atidaryti Seimų. Cen
tro pirmininkei neatvykus, 
Seimą atidarė viee-pirm. p. S.

uciu Į).

MilialielCienei už aprodimą 
dailiu parku, p. Glugodienei 
už vaišes, pp. Stepolioniaius 
už užleidimą savo puikaus na
mo nakvynei ir vargą dėl niū- 
>u. Ponia Stepolionienė yra

■ BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
.talyvaut. ir tyrame ore links- KOKĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.
mai laiką praleisti.

Rengimo Komisija

PAIEŠKOMA:

\ Sakaiienė. Renkama prezidiu- Oliio vai. direktore.
nias. Vienbalsiai išrinkama 
Seimui vesti p. Sakaiienė, ku
ri labai rinitai moka Seimus 
vesti.

Seimas buvo vienas puikiau 
siu. Pirmą vakarą, po sesijų, 
turėjom labai puikų koncertą. 
Pirmiausiai bažnytinis cho
ras, vadovaujant varg. Nekro
šių, ir kartu sąjungiečių ma
žųjų ir didžiųjų choras labai 
puikiai dainavo. Kuomet cho
ras uždainavo “Mes be Vil
niaus nenurinisime”, tai pir
mą syk tokį puikų dainavimą 
girdėjau. Aš tiesiog pavyzdžiu 
Clevelandui turėti tokį puikų 
chorą.

Labai dailiai dainavo ir ar
tistai Čižauskai.

Poniai Čižauskienei, dabar
tinei M. S. Centro Pirm., į- 
teikta apie pustuzinis pinti
nių gėlių. Prog. buvo ir dau
giau viešnių dainininkių, ku
lių pavardžių negaliu atsi
minti.

Antra vakarą turėjom pui
kią vakarienę, Vietos delega
tėms buvo paliktos vienoj vie
toj. Vakarienė buvo šauni ir 
gardi. Visoms dalyvėms duo
ta atminčiai po dovanelę. Są- 
jlingietės delegatės buvo kaip 
viešnios; nereikėjo už bilietą 
mokėti. Programas susidėjo 
iš kalbą ir dainų.

Trečią seimo dienos vaka
rą, Seimą baigus, buvo šokiai 
ir pasilinksminimas.

Ketvirtą dieną turėjom Cen
tro valdybos posėdį. Posėdį 
baigus, visos ponios Glugo- 
tlienės pakviestos pietums. Nu
mykusios į pp. (ilugodų namus 
jau rudom laukiant mus su 
pietumis. Čia vėl turėjom la
bai smagių valandą. Visos kal
bėjo ir džiaugėsi seimo sėkmė
mis.

Po pirtų p. Mil alicb’ienė pa 
kvietė visas apžiūrėti Gordon 
parką. Palei bulvarą yra vie
tos vadinamos “Darželiais”. 
Tie darželiai paskinti bene 33

Rožė Mazeliauskienė,

Valaitis Walitus, Petras iki 
1914 m. gyvenęs 564 Texas 
St. tarpe 20 ir 22 gatvių, Stm 
Krancisco, Cal., kilęs iš Vil-

lll.val. direktorė, trukių km., Šakių apskr.

Laimėk *3,700
ARBA BUICK SEDAN IR $2.500.00 CASH

'C'Ae head. t kai 
fits thg ridjgr 
U NO.

IŠRIŠK ŠIĄ SENĄ PASLAPTĮ
Kask galvų begalvio raitelio. Yru 6 galvos. Viena tetinka raiteliui, 
kurs gailino ramybę sodiečiams. Nieks nematė jo galvos. Ar tu 
gali? Jei taip. tai turi progų laimėti $3,700 arba Bulck 8 Cylinder 
Sedan ir $2,500 cash. Pritaikyk galvą, raiteliui. Dalysim $12,900 J 
103 dovanas. Taip-gi tūkstančiai dolerių, cash. Seniau C. H. Essig 
farmeris iii Argos Ind,. laimėjo $3,500 ; Kate L. Needham, Ore. 
$4.705.

Kulkas gaus »S.7OO — kodėl ne Jus?

Siųsk ŠiandieN dal
dalyvausi, tai siiecijalė dovana užtikrinta. Ga
li laimėti naujų Bulck 8 Sport Sedan ir $2,500 
— arba’ $3,700 cash. Dubeltavo dovana, jei du 
lygiai iSeis. Nė.r skirtumo kur gyveni, klausk 
smulkmenų. Ar radai galvų raitelio?

$1,000 Extra už 
pasiskubinimą

Jei pasiskubinsi, 
gausi $1,000 extra, 
jei laimėsi pirma 
dovanų. Pinigų ne
siųsk. Nereik nei 
cento, kad laimėt.

Roger Scott Mgr., 427 Randdlph St. Dept. 2132 Chicago

Mūrine Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio Si., Chicogo

Tyros. Aiškios, Nvrikoa

ORAUO8 AKYS
Y ra didelis turtas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsite 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

BILLY’S UNCLE

skin iw
mAsa a^BdUne Zaota te s*»W

Right Irom the firat touch, antisepth 
healing Žemo takea the itc 
miaery out of moequito bites, rat 
and many other skin afflictiorii. 
it also for itching, peeling ti 
Bathers and other outdoor f< 
thank cooling Žemo for relief.fr 
sunburn. Douse it on ivy-poison" 
Pimples and dandruff fade when i 
antiseptic Žemo is applied. It 
stantly eases razor-smart. Ala 
have Žemo nearby wberever you go 
Any druggist. 35c, 60c, >1.00.

JAUNUOLIO LAIVIMASIS, 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. kailiu............................ ......................................•........... 10c.

EUCHARISTIJA Iii DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.Į 

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

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

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

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

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

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos- Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

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

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

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
ŠVENČL1USIASIS 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 pinigusĄ

“Draugas”

įmngumų.
Mano ltadio — seopo — Raggi 

X-Hay Koentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egzamlnavi-! 
mus kraujo atidengs man juaų tik- i 
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu Į 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- ; 
vuiuus sugryš jums taip kaip buvo l 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- , 
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr- j 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų i 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 

turit kokių užsisenėjuslų, ,si- i 
chroniškų ligų, kur) ne 

net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. YVashlngton St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Vtarn., Ketv., ir S ubą tos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3396

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 211?

Telepbone Randolph <727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak
Telephone Roosevelt 90 9 • 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9<*'

Telephone Dearborn 0067 .

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Izical Office: 1900 S. UNION AVĖ 

Tel. Rooeevelt 871<
Vai., nuo ( iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

2334 So. Oakley Avadue Chicago, Illinois.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel Randolph 0881
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 05«: 

Valandos — 7 Iki • vakare 
U tam.. Ketv. ir Rubato* vakare

VI

Buy gloves with wl 
it savęs

Nereik mokėti 60c. ai 
dantų mostj. Listerlne To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Jų vartotadamas petr 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieke 
neno.nl? JI pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodaml su Listerine. išva
lysime burnų ir užmušime 
Ugų perua Vartok kas
dien.

USTERI
U’VJCg.’i KAA2.TUAĮ]

GtT VCe. IkiTO 
C’MOU 4

I * • 
\|tk..b.

«/»

TOO

l'lLm vcui

V,

I

,rt $
r 1 

■•SS*- t

TO TĖVU TWE 
TR.UTH . 
BlCVV *

‘H X T>VO 
TBUV W 'TOV5TU 

PKVCS’T CHE TO

i ,K-TS^ą>

relief.fr
neno.nl
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Ketvirtadienis, Rugp. 20, 1931 raugas

C H I C A G O J E
KOVA SU DŽIOVA. i gyvybių išplėšė iš žmonijos,

__________ . 'negu bile koki kita liga; dau-
Kulturingose šalyse niiriiiiaL ginu negu bile koks maras, 

nuo džiovos mažėja. Taip de-'cholera arba kitos baisios li- 
dasi dėlto, kad žmonės sveika- gos. Tik džiova nesuklelia 
tingiau gyvena ir dėlto, kad liek pasibaisėjimo, kaip kitos 
kova su džiova yra smarkiai ligos. Iznulone 1665 metais 
vedama. nuomaro žuvo 70,(XX) žmonių.

Suv. Valstijose, tai išeitų, kad gumų, o 'ir apylinkės praper- 
kasmet pasaulyje nuo džiovos čių vertę.
išmiršta 1,307,200 arba 3,600 ---------------- ------
žmonių dienoj. Iš viso per' VOS GYVI IŠLIKO.
pastabųjį Pasaulinį Kuru žino -------------—
nių žuvo 8,403,280. Išeina, kad Marąuette Park. — P-nų 
nuo džiovos kasmet žmonių Lenkauskų šeimyna, gyv. 
tiek miršta, kiek žūdavo kas- 2423 \V. Marąuette ltd., trečiu 
met per G'/g metų Pasaulinio 'dieniu ryte vos išsigelbėjo nuo 
Karo. |nelaimingos mirties. Pavojus

Kai kilo Pasaulinis Karas, 'buvo nuo frigidaire. Abu p-
Lietuvoj kovu su džiova dar Apie tai visi rašė, šnekėjo,'tai žmonijos pasibaisėjimams nai Lenkauskai sakytų rytų

Tel. Canal 6764

ir sveikatin- baisėjosi, apie tai atsimena'ir sujudimams nebuvo galo.; apie 4:30 vai. pabudę pajuto 
nėra pakilęs, kartų kartos. Bet tais pat me Tai žinoma buvo kuo baisėtis, baisių smarvę. Smarvė taip 

Todėl Lietuvoje nuo džiovos tais Anglijoj nuo džiovos nei' Bet matome, kad džiova tiek , troškino, kad tyrinėjimų nega- 
miršta daugiau žmonių, negu triukšmo, nei pasibaisėjimo, žmonių pasmaugia, kiek prary Tėjo daryti, o naktiniuose dra- 
nuo bile kurios kitos ligos. Taip darosi dėlto, kad džiova Javo Pasaulinis Karas. BetĮbužiuose bėgu lauk. Pasirodė, 

\ Chieagoj, kur kova su džiova amžinai randasi žmonių tarpe, dėl džiovos siautimo ypatingo kad smarvė atsirado nuo su
yra gerai išvystyta, tai pagal kad su ja visi apsipratę ir kad sujudimo nėra. gedusio frigidaire. Laimė, kad
mirimų skaičių ji stovi penk- džiova veikia palengva, be Jeį dabar sakysime Cliica- Jangai buvo atdari,
toje vietoje. biaurių ženklų ant kūno, be gOj apsireikštų cholera, tai

Kovai su džiova Chicagos staigaus ir netikėto užpuoli- žmonių susirupinimui ir susi
turi Municipal Tubereulosis mo. Džiova nesukelia žmonė- jaudinimui galo nebūtų. Ir jei 
Sanitariniu. Dabar toji orga se panikos ir pasibaisėjimo, tada Sveikatos Departmentas 
nizaeija išleido knygelę, ku- kaip maras arba cholera. Bet paskelbtų, kad kovai su cho-

nėra išvvstvta
gas gyvenimas

ŽAVEJANTIS LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMAS.

Pereito antradienio vakaių
įioj tas klausimas plačiai iš- kaip įsigilini j džiovos veikmę Jera reikia išvalyti jėlas, pas- lietuvių radio programas The 
gvildenamas. Apie tai rašo tos ir apskaičiuoji, kų džiova žmo kui jų neteršti maisto atma-I arniture Koinpani- 
įstaigos prezidentas Dr. Ere- ui jai padaro, tai reikia pasi- tomis, kad musės negautų U08 i8 stoties \\ GES davė 
deriek Tiee.

A K ARAI:

'.Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. RAČIUS DR. A, 6. RAKAUSKAS
IR OBSTETRIKAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigius Ir chroniškas ligas 
vyry, motery ir vaiky 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną i.uo 
piety iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai .

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

Tel. Republic 7868 
i Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vai

NedėlloJ pagal sutarti

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 

Nedėllomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus 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.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojus ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St. 

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

Nedėiioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti *

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Štewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofise Tel. Victory 8893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8* po plet, 7-8 vak. 

Nedėllomis Ir šv intadienlals 10-13

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 866*

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avi 
Valandos 11 ryto iki 3 po piety

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. VVllmette 195 arba 

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

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Motery Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

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

DR. J. P. POŠKA
baisėti. Yra aprokuota, kad veistis ir kad jos negalėtų Ii-Į daug malonumo ir pasigėrė ji-į 3133 S. HALSTED STREET 

mirtingumas nuo džiovos gos Išnešioti, ir-kad reikia on, j ■«» j« klausytojams. Progra-1 n Readencū.
■užlaikyti kuotyriausia, tai j “oj dat avo mūsų pažymūs ; 6004 S. AKTE&IAN AVĖ.

_ižmones nereikėtų perdaug juaimninKai tai p-ie b. biuis- Vak. Antro of. vai.; Nuo 3-6 po

.GRABORIAI: l)rie to ra»intL Bematant jė-'^iutė. J. Romanas, A. Čiapas, 'sXta7ienuisrp^Xat8uteUrhnl’’
los išsivalytų ir niekas nede- B. Romanas, Peoples duetas 
gintų gatvėse, jėlose arba ant d' "kiti. \ isi sudainavo daug 
tuščių lotų poperos, medžių dainelių, kurių kiekviena bu-
lnpų ar kitokio brudo. Žino- 'o vis gražesnė ir įdomesnė į dk “k‘sn£“r KCrklę 

nia apsileidėlių atsirastų. Bet pasiklausyti. Be to, kad pada-, Menur Bidg^ 12-tas aukft^°

tiems apsileidėliams suvaldyti ‘Bis turtingesnį programų, ValaodO8: 9:»o—<:»o______

įsikišimo, &idiškiutė ir Romanas padai- i J) £ "f | įj "J" |

Dr. Tiee išrodinėja, kad is- Jel 
torijos bėgyje džiova daugiau pasaulyje butų tik toks, kaip 11

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET GRABORIUS 

CHICAGO J E

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
.r pigiau negu kiti 
'odei kad oriklau- 
aau prie graby 18- 
llrbyptėe

OFISAS
46 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

... A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musy patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi 
me išlaidy užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI .
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS "
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138 
Chicago. III

lies. Phone 
Eugievvood 6641 
Weuiwortn 8U00

Office Phone 
Wentworth 8UO0

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CH.1KU11GAS

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

S. D, LACHAVIGH
LIETUVIS GRA BORTUS

''aiarnauju laidotuvėse kuopi glausiu
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel Rookevelt 2515 arba 2512
2314 W. 23rd PI.. Chicago

S H. Y Ft l U S
1439 S. 49 Court. Cicero, III 

Tel Cicero 5927 '

pagal

Tel. Itandolph 0993—0994

DR. EDGAR W. CRASS
OFISAI:

4901 — 14 St. 2924 Washington j 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.ę
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-24511

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nereikėtų valdžios
rr

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVI H GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyka1
718 WEST 18 STREET

Tel Kooseeelt 76t>

I.J. ZOLP
. GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Tokius suvaldytų kaimynai. navo keletu operos kurinių. O___
Dabar Sveikatos Depart- dainų tarpe sugrota gražios,

įiientas ir daktarai mums aiš- muzikos šmoteliai, kurie buvo I 

kiną, kad džiova laikosi dėl- parinkti su labai geru skoniu, i 
to, kad yra nešvarumo, musių, Pagaliau pranešėjas Juozas j 

apsileidimo ir kad per tai Bulevičius paskelbė atsisveiki- • 
dau gžmonių be laiko nueina į nimų su gerb. radio klausyto-J 
kapus. Bet žmonės elgiasi taip, jais, nes apleidžiąs Chicagų. jtm. can»i nai 
lyg tų įspėjimų ir negirdėtų. Jis sakė, kad Peoples Furnitu- j 

Mat cholera arba maras vei- re Įstaigai priklauso kreditas | 
kia staiga, netikėtai, baisiai, už tęsimų šio kilnaus darbo, j 

dramatiškai. Tada visi žmonės į t. y. leidimų gražių radio pro 
šoka gelbėtis, jei neįpuola į'gramų, kuriais netik mes, bet 
desperacijų. Džiova žmones( ir kitataučiai klausytojai ge- 
skina palengva, todėl ir apsi- risi.
reiškia toks žmonių nepaisėji-i Linkime Juozui Bulevičiui 
mas. Toks nepaisėjimas, žino-'gero pasisekimo kitur ir gei
mą, nėra pateisinamas. Juk ; džihnie, kad Peoples Furniture 
apsileidimas, nešvarumas ne kompanija visados tęstų šiuos' 
vien džiovai ir kitoms ligonis

Phone BoUlevaid 7048

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

Arti 47 Street

programus.

Rezidencija 
4729 West 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nodėliomts
Susitarus

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

...

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

L F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ GRABORUl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue |

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

dirvų gamina. Apsileidimas 
lodo žmonių nekultūringumų, 
žemina savo vardų, gadina 
vertę visos apylinkės. Švaru
mas pakelia nevien sveikatin-

Žvirblis.

GAL KAS RADO.

ils
BONIFACAS

ASTRAUSKAS
mirė ’Rugp. 18, 1931 m. 1:10 
vai. pu p. 68 metų amžiaus. 
Kilo Iš Kauno Red., Panevėžio 
Apskričio, Naujamiesčio l’arnp., 
Kairių Kaimo. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Uršulę, du sunu: Pet
rą Ir Justiną, vieną dtikter) Ko- 
trlną, viena posunj Joną, dvi 
podukras: Petronėlė Ručins
kienę Ir Emilija, kuri yra šv. 
Kazimiero vienuolyne — Se
suo Gerarltdą. Brol) Juozapą, 
pusseserę Rutkauskienę ir ki
tus gimines Amerikoje, o Lie
tuvoje broi| ir seser,. Velionis 
buvo Marijoną Rėmėjas.

Kūnas ’ pašarvotas 10349 So.
Emerald Avė. Laidotuvės )- 

vyks Subatoje’22 d. Rtigplu- 
čio, 1931. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas ( Visų šventų par. 
bažnyčią, Roseland, III. kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas | Sv. Kazimiero 
kapines.

Šfuošlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris. Hunai. Dukteris, 
PoHimts. Podukros, tlrolls 
Ir Visi Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls Yards 1741

DR. G. I. BLOŽIS
DENTlSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

ttuulevard 7689
> Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTA'S

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 "iki g v .v.

Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryta
Telefonai dieną if haktl 

Virginia 0038

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

I
Tele. Cicero 1260 X-Ray

Pamečiau brangius akinius. 
Jei ka mteko rasti, tai prašo
me sugrąžinti šiuo adresu:

A. Gilienė,
313L So. Emerald Avė.

AKIU GYDYTOJAI;

Vai.:

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTlSTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare

Nedėllomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Yarda 1829

DR. G. SGRNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WBST 35th STREET

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

Nsdėllomls: nuo 10 Iki 12.

Te) Grovehlll 2242

DR. KAROLIS NDRKAIT1S
Optomctrlstas

2437 WEHT 69th STREET

Tel. Cicero 6756

DR. P. P. Z ALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTlSTAS

10758 So. Michigan Avenue

Valandos; Nuo 9-12 1-6 7-9 Vak.

Telefonas Pullman 7235
i__

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTlSTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 ir 6-9 vak. 

Hcredoj 9-12 ryto. Nedėiioj susitarus

DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, Ui.

Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖS. 
Tek Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 •»
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 3 po piety 
Nuo 7 iki 9 valtare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dlen*

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615a South Kedzie 
Rez. 6425 So California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. išskiriant KeL

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. MI

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGVVOOD DRIVE'i
Tel. Beverly 0870

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

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

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-40 Pittsricld Hlilg., 55 E. Maslilngton St., Clihago, III.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Ir Rez. Tel. B^ul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914 į

DR. BEFtTASH DR. NAI KELI S:
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 tr 4:30-8:30 vai. vak. Vai.: 2-4 ir 7-9 va), vakare 

Nedėiioj sualtarua NedėlloJ susitariu

/
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C H I C A G O J E
PAVYZDINGAS PIKNIKAS. zika yra biauri, tai rodo ir šis 

laktus: tiems birbinščikams 
griežiant tešoka tik kelios jai. 
nų žmonių porelės, kurie apie 
menų, grožį labai mažai tenu
simano. Iš šalies žiūrėtojų šie 
šokiai visai nesujdomina, o 
t 'k papiktina. Ir kaipgi nepa- 
sibiaurėti, kad juose nėra jo
kios dailies, jokio sistematin- 
gurno, vien tik sudarkytas 
fokstrotų pamėgdžiojimas. Vie 
ni grūdasi j priekį, kiti i už
pakalį; kitas, žiūrėk, kojas 
krato, lyg būtų nudegęs, o dar 
kitos gumų kramto, atrodo, 
kad kelias dineas jau pasni- 

|kavę. Tai tikra laukinių in
di jonų imitacja ir dar kai 
kas iš gyvulių gyvenimo.

Aušros Vartų jubiliejiniame 
piknike buvo visai kas kita. 

(Lietuviškos muzikos skambu
mas, lietuviškų šokių gražu
mas, vyliojo senų ir jauną. 
Nei vieno nebūtų likę nepa
mėginusio apsisukti suktinio 
ar lietuviškos polkos, jei dau
giau būtų bpvę vietos. Žiūrė

Kas buvo apsilankęs Aušros 
Vartų parapijos jubiliejiniame 
piknike, tas negali atsidžiaug
ti jo pavyzdinguntu, kur lie
tuviška dvasia ir tikras nuo
širdumas visus džiugino. Vi
sais atžvilgiais šis piknikas a- 
tatiko savo uždaviniui. Kiek 
buvo šįmet Chicagoje pikni
kų, ne vienas nebuvo taip tik
sliai surengtas, kaip šis Auš
ros Vartų parapijos piknikas.

Dauguma ruošdami pikni
kus teturi vienų tikslų — mo- 
iiey. Tautinė idėja jiems ne
svarbu, net ir moralinė pusė 
pamirštama. Pavyzdžiui, nu- 
Famdvtas iš kelių birbimų ir 
saksafonų orkestras tegriežia 
(žinoma, kitų kų ir nemoka) 
išsigimusių, bjaurių, svetimų 
lietuvių dvasiai muzikų, ku
rios tarpe daug užgintų Baž
nyčios šokių. Bet piknikų ko
mitetai ir kiti pasirašusieji po 
skelbimais autoritai Į tai dė
mesio nekreipia. 0 kad ši mu

AUKŠTESNIOJO MOKSLO 
ĮSTAIGA MERGAITĖMS

Šioji Akademija gražus pavyzdis 
ir pilnatis Seselių Kazimieriečių svei
kojo auklėjimo. Aukščiausioji moks
linė įstaiga. Ifigli Scliool ir Komer
cijos skyriai. Auklėjimas pagrindžiai

nustato mergaitės būdų į gyvenimų. Sveikose apvstovose 
— gražus ir erdvus sodas — geriausi įrengimai — pa
togus namas.— geras valgis — ir geriausia priežiūra. 

Užsiregistruokite šių savaitę.

SESELĖ VEDĖJA»
2601 West Marąuette Road 

Chicago, Illinois

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORUI 

GERMAN LM)YJ> LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

BREMEN AUGUST 22 EUROPA AUGUST 26 
BERLIN AUGUST 27 COLUMBUS SEPTEMB. 11

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra.................... .. $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai...............94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus. 

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Ilfinoia 

Tel. Yards 4669

tojų minia apgulusi muzikan
tus ir šokėjus negalėjo atsi
gerėti ir atsigrožėti.

Todėl visi, kurie ruošiate 
piknikus imkite pavyzdį iš 
Aušros Vartų jubiliejinio pik
niko. Nesamdykite tų išgveru
sių orkestrų — birbinščikų, 
nepamėgkite išsigimusios mu
zikos.

J. K. *

X Elzbieta Dranginienė, ku
rios vyras pereitais metais 
rugp. 10 d. mirė Westsidėje, 
ėmė šliubų su Jonu Rūbu ir 
gyvena dabar Cambridge, 
Mass.

X Kun. Mačiulionis vakar 
išlydėjo J. E. vyskupų Bučį, 
M. I. C., į Sheboygen’ų, Wis.1

X J. E. Vyskupas Būčys, i 
M. I. C. rytoj apleidžia Chi-' 
cagų, jau baigęs Tėvų Marijo
nų kongregacijos kanoninę vi
zitų ir per Rytines Valstijas 
Massachusets, Connecticut, 
New York ir k. gr|šta Euro- • 
pon.

ŠV. K. A. R. DR. CENTRO 
PROTOKOLAS.

Sus-mas įvyko rugp. 16,' 
d., 1931, 2-rų vai. po pietų, Į 
Šv. K. Sesenj Vienuolyne Clii- ] 

; cago, III., kurį atidarė pirm.' 
p. A. E. Nausėdienė, maldų 

, sukalbėjo gerb. Motina Maria.1
Skyrių atstovės:

1 skyr. — Čepulienė, Kal-
naitienė, Jurgaitė, Kalvaitė.

2 skyr. — Nausėdienė, Nau
sėdaitė, Gurinskaitė, Nedva- 
rienė.

3 skyr. — Daugirdienė
4 skyr. — Žukauskienė. Jau 

namečių: Tamoniutė, Norvai- 
'naitė.
j 6 stcyr.,— Junokienė, Pau- 
lienė, Lindžienė, Rudokienė, 
Anužienė, Jaunamečių, Pau- 
liutė.

8 skyr. — Prosevičiutė.
9skyr. — Reikauskienė, 

Dainielienė.
K. Fed. Chicagos Apskr. 

— Bytautienė.
Protokolas praeito sus-mo 

perskaitytas ir priimtas.
Skyrių raportai.

1 skyr. — išrinko 6 darbi
ninkes Centro piknikui ir pa
rinkusios daug įvairių daik-’ 
tų.

2 skyr. — gavo $5 “cash” 
Centro piknikui. Turi pririn
kusios labai daug daiktų ir 
duoda 6 darbininkes.

3 skyr. — išrinko 7 darbi
ninkes C. piknikui. Parinko 
ir daiktų.

4 skyr. — Centro pikniko 
bilietus pardavoja ir jame 
dalyvaus.

6 skyr. — turėjo išvažiavi
mų kuris gražiai pavyko. Cen
tro piknikui duoda 10 darbi
ninkių.

8 skyr. — Centro piknikui 
turi pririnkusios daug įvairių 
daiktų; duoda ir darbininkių.

9 skyr. — išrinko 10 darbi
ninkių Centro piknikui.

K. Fed. Chicagos Apskr. ra
portų išdavė p. B. Bytautienė.

Apiep. Šimučio 20 metų vi
suomeninio darbo vakarą ra
portą išdavė p-lė Gurinskaitė.

A. Rėmėjų dr-jos centro me
tinis piknikas įvyksta šį sek
madienį, rugp. 23 d., 1 vai. po 
pietų, Marąuette Parke. Cen
tro komisija ir skyriai yra

draugas
tinkamai prisirengę.

Sus-me dalyvavo viešnios iš
Rytų: ponios Kiburienė ir Na
vickienė (iš So. Boston, 
Mass.), p. Treinavičienė (iš 
Brockton, Mass.) ir p. Švegž- 
dienė iš Chicago, III.

Sus-mų uždarė pirm. p. A.

bėjo gerb. Motina Maria.
A. E. Nausėdienė, pirm., 
V. A. Galnaitė, rašt.

VIEŠA PADĖKA.

Visiems prisidėjusiems prie 
Seserų Pranciškiečių surengto 
pikniko, rugp. 9 d. Aukojo: 
Ijemont Dairy .(840 W. 31 St.) 
$5.00.

Bridgeport Eurniture Co. 
$2.00.

Po $1.00: Elzb. Groževičie- .sv. mėsos; Beks store — 1 
nė, grab. Mažeika, A. Masals- ’ į0WeĮ set 
kienė, A. Sebeckienė, Chas. .. . ' . a. .
Obelunas, M. Vainauskienė, , Š,rdlngal aclu d,džlal gerK 
A. Ka'asinakaitė, S. Kaunienė, dvaslos vadm k"”' J’ Siaulins-
K. Misunskienė, M. Am būtie- ku'’ varg' p' Poc,ui už atsilan' 
nė [kymų, ir visiems; p. J. Lapins

kienei už dovanas, p. Kama-Po 75c.: J. Petrauskas (što- 
rninkas), 10c. store ant Hals
ted St.

Po 50c.: Mr. Messra, S. Bu
čienė.

Kiti aukojo po mažiau.
Frank Shimkus (aptieko- 

rius) galioną orange juice; J. 
Balzer — 5 sv. cukraus; Sinai 
Koslier — 10 sv. frankfurto; 
Dressels bakerjr — 10 tuz. bul- 
kelių; Ramova Tea Store — 
saldainių dėžę; New Process 
— duonos; Anna Melelis — e- 
lektrikinę lempą; Lustig Dept. 
Store — blanketų; Teter Shoe

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSltAS & SON
U

7126 So. Rockwell St.
Tel. Repųblic 5099

Mes permufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausių Ir gražiausiai (rengtų lietuvių 
aptlekų Šioje aplelinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallzuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na 1S musų aptickos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE %

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Katate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniimiiiiiimiiiiniiu

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

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

store — sliperius; ponai Tau-
jonai — slyvų dėžę; Mrs. De
veikienė — rankšluostį; S. 
Lemer — slyvų dėžę; L. Ki- 
mont — 5 sv. cukraus, 2 sv. 
taukų, 1 stiklų agurkų; M. 
Čerkauskienė % galono vyno; 
W. Kareiva — 5 tuzinus kiau-

E. Nausėdineė, Maldų sukai- Sinių, S. Šiuras — pusę ham;
P. Dambrauskis — cielų 
ham; Vaitkus — 5 sv. sūrių; 
John Nadvaras — 5 sv. tau
kų; O. Puleikienė — 2 bonkas 
šoko ir muštardos; J. Lekas — 
cibulių, agurkų; K. — Beino- 
rauskas — tuziną lemonų; 
Woolworth Co. — drobulę ant 
lovos; Dougielevičia — 2 sva
ru sviesto; P. Katauskienė —• 
miltų; M. Chemeris — 2 ke- 
nu Mozola; S. Konep — 1 ke- 
nų Mozolą; F. Woidot — 5

rauskienei už pasidarbavimų, 
ponoms Mazeliauskiams, p. 
Cerkauskienei, Sebelskiems ir 
kitiems.

Nors blogi laikai, bet gera
širdžių žmonių parama pelno 
padarėme $140.58.

P. Jenčauskaitė.

PATENTAI
Parduok savo patentų arba 

išradimų pristatydamas savo' 
modelį ar piešinį į antrųjų pa-, 
didintų International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų! 
pirkėjai apžiūtės ndujus išra-' 
dimus ir patentus, kad sura-Į 
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažų atlyginimų. 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.

X Westsidietis politikierius 
A. Radoinskis dabar leidžia

Teko patirti, kad viena j>o- 
nia vakar peršovė Vabalninko 

vakacijos Wiskonsie ir labai i taikos teisėjų. Teisėjas pir- 
sekmingai gaudo žuvis. Apieimiau su ja turėjęs intimių sa-
savo geras pasekmes rašo vi
siems “Draugo” darbinin 
kams ir su visokiomis nauje
nybėmis sugris j “Draugo” 
piknikų.

X Aštuoniolikiečiai važiuo
ja dideliu buriu su “straikie- 
riu” ir su kitais žaidimams 
instrumentais. O šv. Onos dr- 
jos visos narės važiuos pasi
darbuoti restorane. Aštuonio- 
likiečiams vadovaus Petras 
Varakulis, “Draugo” agen 
tas, J. Bukaltas, Petras G,rik
šas, Juozas Puplesis.

X Town of Lake taipgi ei
na uolūs prisirengimai prib 
“Draugo” pikniko. Smarkiau- 
si darbininkai Juozas Lisaus- 
kis, Silvestras Paukštisdarbuo 
jasi, kad kuodaugiausiai su
mobilizuoti piknikierių, o ex- 
presininkas Adomas Stugis, 
4642 So. Wįood st. rengiasi 
tuos piknikierius savo troku 
nugabenti į daržą.

? R. ANDRELIUNAS
A

(Marąuette Jewclry & Radio)

A niliAMP Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- A. Ulliene. g|au bus dykai nufotografuoti. 
_________  2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

/

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSies 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEfl VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulev&rd 1389

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS.*
Reikalaukit mūsų.kavos vi
sose hučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ

> AGENTŪRA
Nuslunėlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
Į Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtfilų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tani ado; taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoėlrdiln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

Ketvirtadienis, Rugp. 20, 1931

u tykių.
Teisėjas atvežtas į Kaimo 

ligoninę operacijai. “R.”

ŽUVO KETURI LAKŪNAI

TORONTO, Ont., Kanada, 
rugp. 19. — Už 20 mylių nuo 
Fort Frances J. A. Valstybių 
pusėje žuvo 4 kanadiečiai la
kūnai nukritus Ontario Pro
vincijos Oro Tarnybos orlai
viui. Jie ieškojo vieno pra
žuvusio lakūno.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Žuvo įžymus Anglijos laivyno 
lakūnas Įeit. Brinton.

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Įrengta bekernė, pigiai. Priežas

tis liga. 2522 No. Laramle, Capltol 
3635.

REAL ESTATE

SKOLOSE?
Skolinkis iki $300 ir mokėk bilascash. 
Mums atsilyginsi per 2 5 mėnesius.

PUBLIC LOAN CORP.
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

4013 Milwaukee Avenue 
401 Klee Bldg. Chicago

Tel. Pensacola 8144

1M?IEThlEWICZČ>(ą*
- c- a  • ‘

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda

903 WEST 33 STREET
Pigiai už $12,000, pigiau jei cash 

2 flatų po 5 kamb. namas. 1 karo 
gar. lotas 60x125. g-vė išbr., randa
si 7211 So. Washtenaw avė., Tel. 
Rep. 4279

Blogmečlo bargenas — Geri na
mai, geroj vietoj, 6 kamb. 2 užd. 
porčiai, gar. , k. v. šild1., lotas 125x 
212. vaismedžiai, 2 lSbrukuotos g-vės, 
krūmai, už 2 bl. stotis. 311,000. J- 
mokėtl 36,000, 1026 E. Jefferson
Avė. Wheaton, III. Tel. 374.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Į M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

, 8tatau Įvairiausius namus prieinama 
I kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5624

Telef. Republlc <898

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio, 
i Kainos prieinamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phono Vlrginta 3054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

tapot Telef. 

Hemlock 2887

Namų Telef. 
Republlc 6(88

JOHN YERKES
Plumblng & Heattng Lietuvis 

K9NTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH RHAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos lr fikšėle-

rlal. Įvedame elektrų Į namus lr 
dlrbtuvėa
tlM S. Halsted St. 3 Augitls

/
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