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Pasidavė Čili Respublikos Karo Jurininkai
SUKILĖLIU VADAI BUS TEISIAMI 

KARO TEISME
__________ i

t

Francija Su Vokietija Kovoja 

Už Pirmenybę >
I—

PUOLAMAS TARPTAUTINIS TAUTŲ 
SĄJUNGOS TEISMAS

PASIBAIGĖ JŪRININKŲ 
SUKILIMAI

KOVA UŽ PIRMENYBĘ

SANTIACfO, Čili, rūgs. 8.— 
Vakar pasidavė sukilę šios 
respublikos karo laivų jūTinin 
kai, kada pamatė neišvengia
mą sau pražūti jūroje.

Pasidavė be jokių sąlygų. 
Suimti visi jų vadai ir bus

PARYŽIUS, rūgs. 8. — 
Retai kam yra žinoma, kad

LIETUVIŲ KOLEGIJA BERNAIČIAMS ORGANIZUOTO DARBO IŠKILMES 
CHICAGOJE

' Darbo diena vakar minėta 
nepaprastai iškilmingai. Įvyko 
įvairių unijij paradas Michi- 
gan gatve ir paskui masinis 
susirinkimas Soldiers’ stadijų 

( me. Protestuota prieš nedar
bą. Tarp kitų kalbėjo ir Okla- 
homa valstybės gubernatorius 
Murray, kurs turi atkreipęs 
aki į Baltuosius Rūmus — no
ri būt kandidatu į prezidentus

LIETUVOJE
Lietuvių Bernaičių Kolegijos Rūmai, Thompson, Conn., kurių pašventinimas įvyksta 

šiandie Europoje eina kova už šiandie, rugsėjo 8 d. Šventina J E. Vyskupas Petras Būčys, M. I. C. 
politinę ir ekonominę pirmeny _

CHICAGOJEbę

Tą kovą veda Francija su 
Vokietija. Vokietija pastarai
siais metais yra įsigijusi ke

ŠVENTASIS TĖVAS AP
LANKE STATOMAS 

KNYGYNUI PATALPAS

AUDITORIUS PRIEŠ 
DEPOZITORIUS

ROMA, rūgs. 7. — Aną die- 
statomi karo teisman. Ne vie- lėtą talkininkų, kaip tai Rusi- Šventasis Tėvas Pijus XI 

Austriją ir kitas. Franci- aplankė statomas naujas Vati- 
ja bijo, kad vokiečiai tuo bū- kano Knygynui patalpas, 
du nepasiektų politinės pirme j0 šventenybė užimančiai į 
nyhės Europoje. Todėl dar- kalbėjosi su dviem broliais 
buojasi atitraukti nuo Vokie- amerįkįečiais inžinieriais Cha- 
tijos prietelingas jai valsty- ries įr George Eicbele, ku- 
bes, neatsižvelgiant į tai, kaip riedu veda visus viduje len
tas brangiai atsieitų. Vokie- tyniavimo darbus.
tija gi visomis priemonėmis i šventasis Tėvas peržiūrėjo 
kovoja tą Francijos žygį.

nam jų teks mirties bausmė. 
Savo ražu vyriausybė visoj

šaly areštuoja komunistus. 
Nes jūrininkų maištai tai ko
munistų propagandos sėkmės.

-- - :———
SKANDINA NUOSAVUS 

LAIVUS

SANTIAGO, Čili, rūgs. 7.— 
Šios respublikos karo laivy
no jurininkai aną dieną viliu- 
gingai sutiko nutraukti maiš
tus. Nes paskelbus susitaiky 
mą, kiti karo laivai iškėlė mai
što vėliavas ir leidosi jūron 
prisijungti prie maištininkų. 
Vyriausybė tad išsprendė ska
ndinti karo laivus bombomis 
iš orlaivių ir armotomis iš 
pakraščių tvirtumų. Keletas 
laivų tuo būdu nuskandinta, ir 
su maištininkais. Keletas kitų 
laivų sugadinta.

Kruviniausias vyriausybės 
kariuomenės mūšis su maišti
ninkais įvyko Talcahuano ka
ro laivų uoste ir tvirtumose, 
kurias gynė maištininkai. Šim
tai žuvo iš abiejų pusių ir 
maištininkai neteko tvirtumų.

TAI POLITINIS IŠSPREN
DIMAS

ir patvirtino visus knygyno 

vidaus išrengimo planus.

Naujas .knygynas užima vie
tą, kur pirmiau buvo mozai
kų dirbtuvė.

Iš ten išėjęs Jo Šventeny

bė aplankė dar Skulptūros 

Muziejų.

SAKO, NEREIKALINGA 
SPECIALE “ORAND JURY”

------ 4------ į
Chicagos aldermonas* Nel- 

son kreipės į valstybinį Cook 
apskrities kaltintąją Swanson 
reikalaudamas pašaukti specia 
linę “grand jury” tyrinėti už 
darytų bankų reikalus. Jis pa
reiškia, kad “grand jury” ne 
pasitenkintų vien bankininkų 
darbų ištyrimais, bet kad ji 
atkreiptų ypač domės į paties 
auditoriaus einamas pareigas.

Kaltintojas Svvanson atsa
kė, kad paprastoji “grand 
jury” pilnai atlieka savo dar 
bus tais reikalais ir specialinė 
“grand jury” nereikalinga.

“United Depositors’ Asso- 
ciation” sekretorius AVeber

DARBO PROTESTAI 
LONDONE

LONDONAS, rūgs. 7. — 
Hyde Parke įvyko daugelio 
tūkstančių darbininkų protes
to demonstracijos prieš vyriau 
sybę, kuri nori sumažinti be
darbiams mokamą pašeipą ir 
dirbantiems užmokėsnius.

EUROPOJE VĖTROS

ateinančiais metais — ir to
dėl šiandie statosi dideliu dar
bininkų prieteliu.

Amerikos Darbo Federacija 
vakar turėjo dvilypes iškil
mes: minėjo, kaip kas metai, 
Darbo dieną ir šios Federaci
jos 50 metij sukaktuves.

Iškilmės puikiai pavyko, nes 
buvo dailus oras. Kas vakar 
turėjo išvažiavimus, tas gali 
pasidžiaugti.

IMASI KOVOTI PIKTA
DARYBES

VARŠAVA, rūgs. 7. — Mar 
šalo Pilsudskio vadovaujama 
vyriausybė išsprendė Lenki- 

Liepos mėn. policijai pavy- ^naikinti piktadarybes — 
ko susekti slaptus bravorinin- ™87stes, galvažudybes ir prie 
kus, bei degtinės pardavėjus, ^valstybinį veikimą, griežėiau-

Vieną gražią dieną policini-' s“mis Priemonėmis. Kai-ku- 
riais atvejais bus panaudoja
ma mirties bausmė, taipat il
gų metų kalėjimas. ■

LINKUVOS CIOCĖS 
LINKSMINASI...

iškėlė klausimą, kad uždarytų nkas pastebėjo, kad iš O. Tu- 
bankų likviduoto jai (receive- mienės naažalkogolinių gėrimų 
rs) su savo darbininkais turė- parduotuvės tarnaitė nešioja 
tų būt apmokami valstybės kaį-kekius slaptus “bagažus.” 
lėšomis, bet ne depozitorių Rezultate — policininkas su- 
pinigais. Jis sako taip išspren čiumpa tarnaitę ir patikrina 
dęs apeliacijos teismas ir šį “bagažą.” Pasirodo, kad “ta- 
klausisimą patikrinsiąs vyriau voras 40 laipsnių buteliukuos

GENEVA, rūgs. 8. — T.
Sąjungos išlaikomas tarptauti
nis teismas Hagoj išsprendė, 
kad Austrijos su Vokietija su
planuota ekonominė unija e- RETA PASAULY ŠEIMYNA
santi neteisėta, nes priešinga ________
vienam anais metais pasirašyt C1NCINNATI, O., rūgs. 5. 
tam didžiųjų valstybių ir Vo- _ Notre Dame Seserų vie- 
kietijos protokolui. . nuolijos, Summite, kapelionas

Vietos įžymieji amerikiečiai U. A. Hickey, paaukštin- 
pareiškia, kad tas tarptauti- tas Naminiu Prelatu, ty. mon- 
nio teismo išsprendimas atlik- signoru. šio paaukštinimo iš- 
tas politiniais sumetimais, kad kilmėse pirmininkavo arkivys į gaĮį įtariamus asmenis su ,
tuo būdu patenkinti Franciją. kūpąs Nicholas. j laidyti įr areštuoti ne tik sa-

, Kun. Hickey paeina iš ne- VQ parkŲ libose> bet visain 

paprastos šeimynos, kuri Baž

nyčiai davė penkis brolius ku
nigus ir dvi seseri vienuoli.

_  IŠ tų penkių kunigų trys yra

sias valstybės teismas.
Auditorius Nelson griežtai 

lervoj a už tai, kad likviduoto- 
jai turi būt apmokami iš liku- 
šių uždarytose bankose pinigų. 
Girdi, apeliacijos teismo išs
prendimas liečiąs tik apdrau- 
dos, bet ne bankų reikalus.

PARKŲ POLICMONAI
NEAPMOKĖTA 22,000 

TARNAUTOJŲ

15 MILIONŲ 
BUŠELIŲ KVIEČIŲ

NAUJAS PAVOJUS 
KINIJAI

SHANGHAI, rūgs. 8.
Kinijai artinasi naujas pavo- monsignorais 
jus — nauji potviniai. Gelto
noji upė ima išsilieti vieto
mis. 1

LAIVAS “NAUTILUS” 
SUGADINTAS

OSLO, Norvegija, rūgs. 7. 
— Praėjus keletai dienų J>a- 
galiau gauta iš šiaurių žinia, 

LA PAZ, Bolivija, rūgs. 7. i kad nardantis laivas “Nauti-

ATSISTATYDINO BOLI
VIJOS KABINETAS

— Paskelbta, jog atsistatydi- 

bo Bolivijos rainisterių kabi

netas.

lūs” nesąs pavojuje, bet su
gadintas ir taisomas.

Chicagos parkų policmonai 
turi įgiję miesto policmonų 
teises tvarkos prižiūrėjime. 
Taip yra išsprendę valstybės 
įstatymų leidimo rūmai. 
Parkų policmonai, prireikus,

Cook apskrity ir Chicago 
apie 22,000 tarnautojų kelin
tas mėnesis nesulaukia algų. 
Apskritis ir miestas jiems kal
ti arti 13 milionų dolerių. Iž
duose nėra pinigų.

PASITRAUKĖ Iš TAR
NYBOS

skystimėlis.
Aišku, surašo protokolą, ir 

bylą perduoda kur reikia.
Be to, vietos policija suse

kė gerutę “ciocę Butkienę,” 
fotografo Masiulio šeimininke. 
Mat, ji turi “mažą” biznį. Pas 
fotografą užeina piliečiai fo
tografuotis, ir būna tokių, ku
rie negali padaryti atatinka
mos pozos, o kai Butkienė pa
smagina savuoju skystimėliu, 
gražiausia poza išeina... Ir 
“pozavosi” žmonės, kol poli
cija neužuodė šios šiltos vie
tos.

Linkuvoje yra ir smulkes
nių bravorų. Apyvarta gera, 
biznis eina gerai, alus turi ge
resnį pasisekimą nei “Guber- 
niškis.” ’ “M. M.”

AVASIIINGTON, rūgs. 8.— 
Kinijos vyriausybė šioj šaly 
perka 15 milionų bušelių kvie
čių šelpti nukentėjusius nuo 
potvinių.

APRIMO BARCELONA

MADRIDAS, rūgs. 7. —• 
Aną dieną Barcelonos sindika- 
listams išvakaro atšaukus 
streiką, antrytojaus atnaujin
tos riaušės. Žuvo virš 20 žmo
nių. -*
Praneša, kad šiandie visi gai 

valai jau nurimę ir gryžta 
normalus gyvenimas.

mieste.

MOTINA MIRĖ, SŪNUS 
PAVOJINGAI SERGA

Pasitraukė iš tarnybos Cook 
apskrities kriminalinio teismo 
teisėjas J. P. McGoorty. Jo 
vietą užėmė H. M. Fisber.

VĖL TEIS KUNIGUS KA
RIUOMENES TEISMAS

ATIDARYTA ANGLIŲ 
KASYKLA

PENĄ, III., rūgs. 7. — Pe- 
nwell Coal and Mining Co. čia 
atidarė anglių kasyklą, kuri 
buvo uždaryta 4 mėnesius. Ga
vo darbus apie 300 vyrų.

Mrs. E. Sabo, 55 m., aną 
dieną su sūnumi Peter, 34 m., 
išvyko į ūkį pas pažįstamus. 
Tenai užvalgė arbūzo ir abu 
susirgo. Motina jau mirė, gi 
sūnus pavojingai serga.

NEGRŲ PLĖŠIKŲ AUKA

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Praeitą sekmadienį Cook 
apskrity automobilių nelaimė
se žuvo penki žmonės. Taipat 
keletas sužeistų.

Kariuomenės teismas randa
si kun. St. Kiškio ir kun. Ma
tulevičiaus bylos. Jų negrinė- 
jimo laikas dar nepaskirtas. 
Manoma, kad viena byla bus 
nagrinėjama kariuomenės tei
sme Kaune, kita kariuomenės 
teismo išvažiuojamoje sesijo
je Panevėžyje. “M. L.”

MAŽINS KARIŠKAS 
IŠLAIDAS

BERLYNAS, rūgs. 7. — 
Laikraščiai skelbia, kad Vo
kietijos vyriausybė išsprendu
si sumažinti kariškas išlaidas.

CHICAGO ir APYLINK. - 
Šiandie nepastovus oras ir šil 
čiau.

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Kai 
kurias vakarinės ir vidurinės 
Europos dalis palietė didi vė
tra, lietus, ledai ir vietomis 
sniegas. Sutrukdyti susisieki
mai ir laivų plaukiojimai. Žu
vo keletas asmenų.

10 KANDIDATŲ J MAJO
RUS

DETROIT, Mich., rūgs. 7.- 
Į šio miesto majoro ofisą pa
sisakė jau 10 kandidatų.

APGRIAUTAS KOMUNIS
TŲ OFISAS

WINNIPE0, Man., rūgs. 7. 
— Susprogdinta bomba komu
nistų ofiso tarpdury. Namai 
apgriauti. IŠ žmonių niekas 
nenukentėjo.

Du negru plėšiku nužudė ta- 
Ki-cab vežėją J. Roche, 25 m., 
kada šis pasipriešino užpuo
likam. Žmogžudystė atlikta 
Dearbom gatvėje.

Ashburn orlaivių stoty su
žeista 3 asmenys nukritus or
laiviui.

MAŽIAUSIA DARBININ
KAMS UŽMOKESNIS

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, rūgs. 7. — Vyriausybė 
paskelbė išsprendimą, kuriuo- 
mi einant visiems darbinin
kams nustatomas žemiausias 
už darbą atlyginimas, remian 
tis pragyvenimo brangenybe.

Pro Šiaulėnus (Šiaulių ap.) 
praūžė smarki vėtra, kuri 
Šiaulaičių k. sugriovė rąstų 
klojimą, Pašušvio dv. dvi dar
žines nunešė per sodo aukš
tus medžius apie 250 mtr. už 
dvaro į upę naują gontų sto
gą. Be to, nuplėšė daug namų 
stogų, išrovė soduose ir miš
ke medžius. . “M. M.”

PINIGŲ KURSAS

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

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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DRAUGAS

“D R A U G A S”

Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >«.ftO. Pu

sei Metų — >3.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .08c

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
tina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

i .klausinių niekas nenori ar negali išspręsti, an 
1 tai Fort Wayne vyskupas Noll tikintiems pa
taria imtis maldos, kuri visuose įvykiutfre y- 
ra galingiausia pasauly priemonė. Tegul visas
pasaulis suklaupia ir meldžia Aukščiausiojo i 
susimylėjiuio, sako vyskupas.

Įvairūs Straipsniai.
NEDARBAS IR ŠALIES 

ADMINISTRACIJA.

KO JIS RUSIJOJ NEGYVENA.

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

▼ai.

“Drauge” nurodyta, kad 
prezidentas Hoover paskyrė

vienuolijas panaikinti. Tas 
reiškia, norima sukelti padėtį 
tokių, kokia ilgus metus gy
vuoja Meksikoj.

Kunigų ir vienuolių namiš
kių organizacijos sumanymas 
pirmiausia iškeltas Santiago

!

Antradienis, Rūgs. 8 d., 1931

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
vai. po piet. •

“D R A U G A S”
LITHUAN’lAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Sis Months 

— >3.50. Three Months — >2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — >7.00. Six Months — >4.00. 
Copy — ,03c.

Advertising in "DRAUGAS" brings best results.

Adv&rtising rate* on applicatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Nesenai komunistų valdomų Rusijų lankė komisijų, kurios pareiga bus
anglų radikalas rašytojas G. B. Sliaw. Kaip ieškoti nedarbo priežasčių ir Į
jis giria bolševikus ir jų tvarkų, nelengva bū- būdų nedarbo pašalinimui. .. . _
tų ir apsakyti. Jam labiausia krinta širdin T . ... Pd'°Jin»a e ai 1US šelp-

r J rusies komisija veike ti valstybės lėšomis. Nes tai

reiškia, valdančių jai partijai 
pakirsti sparnus. Tik šiais su
metimais administracija dar
buosis bedarbius šelpti visuo-! de Compostela. Šiandie ji plin 
menės aukomis. I ta visoj Ispanijoj. Dešimtys

Patsai prezidentas Hoover;tui stan<^ šeimynų narių 
nekartų yra pareiškęs, kad' istoJa organizacijom

Santiago de Compostela

DIENOS KLAUSIMAI

VIETOJE ŠELPIMO DARBAS.

Kitose pasaulio valstybėse, kadir netur
tingose, kitokia tvarka, daugiau darbštumo ir 
daugiau gailestingumo. Visose valstybėse vy
riausybės vienaip ar kitaip rūpinasi darbinin
kų likimu. J. Amerikos Vajstybėse to nėra. 
Čia‘vyriausybė didžiausias sumas išleidžia ne
būtiniems reikalams, gi milionų bedarbių li
kimas pavedamas visuomenės malonei.

Nereikia užmiršti, kad šioj šaly yra su
krauti didžiausi įvairaus maisto ištekliai. Bet 
štai apie septyni milionai bedarbių kelinti 
metai, galima sakyt, alksta. Jie negali pa
sidžiaugti visuomenės aukomis. Jie reikalin
gi ne šelpimo, bet darbo. Jiems darbus gali 
parūpinti ne kas kitas, kaip tik vyriausybė, 
jei privačių žmonių vedamos pramonės pergy
vena slėgimų — sunkiuosius laikus.

Bet taip nėra. Aišku, kad šioj šaly vy
rauja didelės neteisybės ir krikščioniškam 
gailestingumui nėra vietos. Įvairių šalies pra 
dų vadai štai senai kelia reikalavimus sušauk-

tas, kad bolsevistmej Rusijoj žmogžudyste_ .. . n. k .. ....... praeitų rudenį. Iki, praėjusio butiį atliktas pirmasis žings-vra maža, nusižengimas ir uz> tai lengvai ............... . . I • . .... 5.. • .... , A A , ... . pavasario ji ieškojo priemo- rus įvesti čia “išmaldų” (du

ba udziama kalėjimu. Bet turtų rinkimas, ko-» . o . . , . , .... J.
;................ , . .. ,mų pasalinti nedarbu. Bet ne-lies) sistemų, kaip ligšiol yrakm nors savasčių įsigijimas arba spekulia-' , , , ' .. . , °.. . . \. .surado. Kadangi nedarbas ne- Britanijoj, kur tų pašelpu be-vimas vra baisus nusižengimas ir nusizengu-• . ... .• • • , , .. .. .......... i sumažėjo ir į bedarbių minias darbiams mokėjimas ištuštinošieji uz tai be pasigailėjimo šaudomi. 1. • - , A .,. . ...... . o •• • 'Jau eme skverbtis pavojingas valstybes iždų ir kito finansi-Jis sako, jog bolševikų tvarka Rusijoje. ... •, . . . i . .... ril ...., . m . \ . x . alkls» prezidentas nesenai tų ms persilaužimas. Tų “įšmal-yra kuone tobula. Tokios tobulos tvarkosi , , . :.J / savo komisijų perorganizavo

nesama visam pasauly. Pati Amerika gali k jai ds M M
pasimokinti iš bolševistinės Rusijos tvarkos/ beda,<
kadangi didžiuma amerikia&i, anot jo, p»i- bius u ateinanHy
kiausi žmonės visoje žemėje. i .... ,,* * Šiai komisijai pagelbon pa-

Begalo jam patikus bolševikų tvarka dar tarianulia balsaili preaidentas
ir dėlto, kad šiandie Rusijoj niekur negali- dar w kįty įžymiy.
ma matyti jokio dvasiškio, išėmus cerkves, • . .• ,J ’ jų sakes vadų — pramones^
kuriems, esu, atatinkamiausia vieta, kaip ilgai darbo, įr feįtų
juos pakenčia žmonės. • i _ ..

. x cv * - x • r» •• • Prezidentas Hoover vra įsi-Anot bhaw, žmones parazitai Rusi jo i yra L.. . .........
, ,. r • x . • . • • • tikinęs, kad bedarbius šelptiretenybe. Jei toki kur gyvuoja, apie juos ...... .... . ; ... . .. ., . . .. . * . ir jų likimu rūpintis nėra tainežino crezvicaika. Jei sužino, žmogus neturįs . .......... • x • i • x- sakes administracijos pareiga,laiko nei atsisveikinti su pasauliu. .. . ?. x -x- • x- ®>U pareigų turi eiti atskinosGirdi, Rusijoj turėti privatines savastis. , ; ,.r valstybes,

dų” įvedimui priešingi šios

skaitlingam susirinkime šios 
organizacijos nariai išsprendė 
vyriausybės reikalauti, kad 
bažnyčios, vienuolijos ir baž
nytinės savastys nebūtų lie 
įčiamos. Nes tai visa yra pa 
švęsta Kristui, Jo garbei ii 
žmonių išganymui. Šių teisių 
negali panaikinti jokia pasau-

yra išdavystė ,valstybei. Bet niekas nedrau 
džia turėti asmeninių savasčių.

Jei žmogus bile į vieną bolševikų bankų 
pasideda nedaug pinigų, mokama 8 nuošim
čiai palūkanų. Bet jei žmogus per bankas mė
gina rinkti turtus, tokiam neužtikrintas ryto
jus.

Sliaw Rusijos bolševikus taip aukštai sta
to, gi amerikiečius taip daug peikia ir žemi 
nar kad kai-kurie Amerikos laikraščiai jo ir

Vampiras žmogus, “mėlin- 
barzdis” Uarry Powers a- 
lias Cornelius Pierson iš 

mas jau pasiųstas vyriausybei Clarksburg, W. \ a., kuris ver- 
Madride. moterų vyliojimu tikslu

Laikinasis prezidentas Za apsivesti, o prisivyiiojęs jas 
mora. priguli taip vadinamai nužudydavo. Pastaroji jo au- 
konservatistų — liberalų — ka buvo Mrs. Asta Eiclier iŠ 
republikonų partijai. Ši parti- Park KiUge (šalę Chioagos) ir 
ja yra linkusi daryti tokių trys jos vaikai. Rankoje laiko 
ar kitokių nusileidimų Bažny- kūjį, kuriuo žudė savo aukas. 
Čiai. Bet socialistai ir kiti jų Dabar suimtas ir laukia baus 
sėbrai radikalai tam priešin- mės.
gi. Kai-kurie jų reikalauja--------------------------------------

šalies kapitalistai, nes tada ir pine valdžia, neužsitraukusi 
jie pajustų sunkesnę sau fi-i mirtino nusižengimo Dievui, 
nansinę ir atsakomybės naš-j&iK reikalavimas ir pareiški- 
tų.

Akstinas.

NAUJA KATALIKŲ ORGA 
NIZACIJA ISPANIJOJ.

Ispanijoj iškilo nauja skait 
linga ir galinga katalikų jė
ga. Tai nauja organizacija, 
sudaroma iš tų šeimynų, ,iš 

apskritys, miestai, kurili >’ra kil§ Dievo tarnai
visi valsčiai. Tai visuome- vyskupai, kunigai, vienuoliai tiesiog išgriauti bažnyčias ir ŠV. MIŠIŲ AUKA.

nes pareiga. ir vienuolės. Šios organizaci-

Į tai atsižvelgus, preziden- .l°s tikslas yra ginti Bažnyčių 
las atsisako šaukti kongresų nu° priešų ir saugoti bažny- 
specialėn sesijon, administra- tinęs savastis, kad jos netek- 
cija neiškelia jokių naujų fe- tų politinio smurto palaikyto-

tikėjimų. Jie taip pat reika- į 
lauja iš ligoninių pašalinti, 
vienuoles ir ju vietoje pakvie- j 
sti pasaulines slauges.

Deja, nesenai vienoj Bar-

Tai vardas knygutės, kuri 
tik išėjo iš spaudos. Apie tų 
knygutę vienas žmogus taip 

kun. Juozui Jusevičiui:deralinių darbų, tik iškelia ko jams. Lygiai ginti Bažnyčios j celonos ligoninėj pasaulinės UnV£nitp
niisij*, kuriai pavesta ragipli'ir visų katalikų laisvę ir tai- slaugės sustreikavo ir buvo JLi lalUonu
visuomenę visur savo aukomis;ses- vargo ligoniams ir gydyto-

........ . . . sudaryti atatinkamus fondus I Šių organizacijų sukėlė jams netekus reikalingo ir
< ausia, delko jis neapsigyvena toj taip tobu- bedarbių šelpimui ateinančių šiandie Ispanijoj gyvuojantį; būtino patarnavimo
lai tvarkomoj Rusijoj ? Juk bdlševikai yra ar
timi jo širdžiai.

Tečiaus Sliaw negali gyventi Rusijoje. Jis

skaityti. Prisiųskite dar 
Duosiu kitiems dovanų.”

Kita moteriškė taip rašo. 
“Apturėjau 3 knygutes apie 

Mišias, kurios man labai

10.

Nauja katalikų organizaci
ja praneša, -kad ji nereikalin-

dirbdina įvairius įga maišytis šalies politikon šv „ 
vienaip gyvena, kitaip kitus mokina. Jis smei gid&ti prie bedarbįų §eipįino> priešbažnytinius įstatymus, i kaipo organizuotas kūnas, jei patinka.”

ti kongresų specialėn sesijon ir aptarti milio- kia Amerikų, kaipo kapitalizmo valstybę, neturį bedarbiams jokių naujų Yisi sakomame susirinkime so Bažnyčios ir tikėjimo laisvė į§ tikrųjų ta knygutė
nų bedarbių likimų. Šalies administracija tam nors patsai yra kapitalistu. Negali Rusijoj jis darbų, bet jį šelpimo klausi- ciaiistai ir jų sėbrai svarsto »r teisės nebus kliudomos.
griežtai | priešinga. Visais laikais ji alkstan- gyventi, nes jis ten greitai būtų sušaudytas, mu ima vadovauti visuomenei, konstitucijų, kurioje norima ^e-

jei neišsižadėtų savo turtų. • pasitiki gera visuomenės šir-,įdėti posmų apie Bažnyčios! Zapygkio V3jsč> virbi liškių aPie svarbiausia mūsų tikėji-
Sliaw savo raštais turtus įsigijo ne kur dįmį Ir §is jo vadovavimas, nuo valstybės atskirimų. kni rugpįįtfįo H d. perkūnas tiesa

kitur, tik Amerikoje, kurios žmones jis vadi- kaįp žinovai sako, remiamas Šis atskilimas būtų dar pū-' įtrenkė į Andriaus Poderio 
na paikiausiais pasauly. Šie žmonės ankstai vįen politiniais motivais. xltei- sė nelaimės. Bet radikalai daržinę ir sunaikino ten bu-

žiemų. neramybė, kaja radikaliniai
Taigi, šalies administracija gaivalai steigiamajame suva-

I Xnemano valstybės lėšomis pri- ziavime

labai naudinga
yra 

kiekvienam.

čius džiugina pranešimais, kad va •’gerbūvis 
esųs jau už kertės ir greitai jis pasirodys”. 
Šie tvirtinimai yra tuštutėliai ir į tai niekas 
nekreipia nei domės.

Bedarbiai reikalingi darbo, bet ne iš 
maldos

perskaityti, nes joje kalbama

Šv. Mišių auka.
Šių knygučių galima gauti 

kiek tik nori ir labai pigiai 
2334 So. Oakley 

kun. J. Jusevi- 
Ligoninėjo 

2700 W. 69 St.. Chicago, Ilk

Telšių valse. Ruhižaičių km. 
perkūnas nutrenkė Veronikų 
Rekašienę, apie 50 metų am
žiaus. j

apmokėdami jį už jo įvairius raštus tjkiai nančiais metais juk įvyks nau šaukia, kad reikalinga visas vusius javus bei pašarų ir klė- “Drauge”
s. Kongresas gali skirti pinigų viešie- gali būt verti to vardo. Tuo labiau, kad ir jį prezidento rinkimai. Nedar- bažnyčias suvalstybinti, baž- t j su ūkio padargais. Trobe- Avė., ai ta pas ku
darbams ir iš tų darbų, be abejonės, is- šiandie jis apmokamas ne tilą^už bolševikų bo klausimu nieko neveikti, nytines savastis užgrobti ir šiai neapdrausti. Šv. Kryžiausajeras

kiltų geresnieji laikai. Bet administracija yra aukštinimų, bet ir už jiems patiems drebia- 
nusistačiusi, kad bedarbius gelbėti yra visuo- mus šmeižtus. rodos Sbaw nėra komedijantas, bet gudrus iš
menės pareiga. Praeitų žiemų visuomenė ėjo Štai laikraštis “New York Times” už tai naudotojas. Toksai žmogus menkai kuo gali 
tų parbigų, nežinia, kaip tesės ateinančių Shaw’ų vadina tik komedijantu, kurs teorijo- pasitarnauti ir patiems bolševikams juos 
žiemų. je statosi raudoniausiu, bet praktikoje prisi- giriant.

Kadangi šio ekonominio ir kitų socialinių kibęs laikosi kapitalistinio pasaulio. Mums; V ---------—

Brooklvno laisvamanių “Vienybė” virto 
taip vadinamųjų “nezaležninkų” organu, kas 
tų laikraštį paverčia beverčiu šlamštu. To< 
“garbės” “V-bės” redaktoriams nepavydi
me.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS.
Rado KOTRINA SRIUBIENA.

(Tųsa)
Kauno Arkivyskupijos valdytojo ba

zilika yra irgi senas trobesys, buvusi tė
vų augustijonų bažnyčia. Ji yra didelė, 
gražiai išpuošta. Bet man ji atrodė nepa
prastai brangi ir jauki todėl, kad ji yra 
žymiausia bažnyčia ne tik mūsų laikinoje 
sostinėje, bet ir visoje laisvoje Lietuvoje.

Turėdama kai kurių reikalų, užėjau 
į‘ ‘Scandinavian — American Line” agen
tūrų, kur susitikau amerikietę p-lę Rub 
liauskaitę. Sužinojusi, kad aš dar nesu 
buvusi žymesnėse Kauno įstaigose, ji ma
ne palydėjo į “Moterų Dr-jos Centrų”. 
Čia susipažinau su Kat. Mot. Dr. reikalų 
vedėja ir “Moters” adųiinistratorium vei 
klia p-le Aleksiejute. Pasikalbėjome apie 
tos draugijos veikimų. Pasirodo, kad tos 
draugijų organas “Moteris” neturi tiek 
skaitytojų, kiek turėtų turėti (prenume
ratorių yra apie 2500). Maža yra tikrai

nėra kas vadovauja. Vietinės inteligentės 
moterys dažnai rodo labai maža noro dar
buotis toje apleistoje dirvoje.

Tarp kitų veikėjų pažinau p. p. Pik- 
čilingienę, Draugelytę — Galdikienę ir 
kitas moteris, sudarančias Moterų dr-jos 
širdį.

Paskui aplankėme “Ryto”, — vieno 
didžiausių Lietuvos dienraščių, — redak
cijų ir administracijų. Ponas redaktorius 
nusiskundė varžymais, daromais spaudui, 
ir parodė mums keletu “Ryto” numerių, 
labai subrankytų cenzūros. Net toks eilė
raštis, kaip vysk. A. Baranausko “Anei 
rašto, anei druko mums turėt neduoda. 
— tegul, sako, bus Lietuva ir taiiisi ir 
juoda” — perbrauktas raudonu cenzo
riaus pieštuku.

Pasikalbėjus su p. Pikčilingiene pa
sirodė, kad Kauno moterys labai laukė ir 
rengėsi sutikti Amerikos Moterų" Sųjun 
gos ekskursijų. Paskui ji pasiūlė apžiū
rėti Karmėlavos Mergaičių ūkio ir Ruo
šos Mok-lų, kuriai p. Pikčilingiene yra 
daug pasidarbavusi, riąkusi aukas net 
Amerikoj. Mokyklų pamatyti man buvo

rytojaus dienų.
Aš norėjau dar apžiūrėti Vaikelio Jė

zaus dr-jos prieglaudų, todėl p-iė Aleksie- 
jutė upsiėmė mane ten nuvesti. Toji prie
glauda ‘stovi ant Žaliojo Kalno, naujame 
mieste. Kol kas į tų kalnų tebuvo laiptai, 
bet dabar jau veikia ir keltuvas. Užlipus 
į kalnų, prieš akis atsidengia puikiausia 
miesto panorama. Gražiai išsiskiria savo 
dailia statyba Lietuvos Banko, Teisingu
mo 'Ministerijos ir kiti rūmai. Plačiai, pla
čiai, kiek tik akys užmato, išsistatė Kau
nas. Daug bažnyčių bokštų, daug medžių 
ir puiki mėlyna Nemuno juosta.puošia jį.

Prieglaudoj mus sutiko vedėja, malo
ni p-lė Kiaušaitė. Ji mums aprodė visų tų 
įstaigų: mokyklų, bendrabutį, miegamuo
sius, rankų darbo ir audimo skyrius, val
gyklų ir tt. Pakvietus p-lei Kiaušaitci, 
toj valgykloj valgėme skanius pietus. 
Vaik. Jėz. Draugijos prieglauda yra gra
žus labdaringumo vaisius. Ištinrųjų, dau
gelis mergaičių čia gerai išmokusios vil
nų ar kitų amatų, turi sau iš to pragy
venimų.

vaikų prieglaudų. Jos pirmininkas 
prelatas Januševičius.

Pavakary mane viešbutyje ‘aplankė 
pp. Rackienė ir Rubliauskaitė. Pasikalbė
jusios valandėlę išvažiavome automobiliu 
pasižvalgyti ’ po miesto apylinkes.' Perva
žiavusios keletu naujai besistatančių gra
žiais namais plačių, švarių gatvių, išva- 
žiaVome į Mickevičiaus slėnį. Tai yra vie 
na iš gražiausių vietų Kauno ^apylinkėse. 
Išvingiuotas dailiu, medžiais apaugusiu 
keliu, kalnuotas slėnis, kuriame maža tė
ra pridėta pagražinimui žmogaus rankų. 
Medžiai auga kokie tik nori ir kur tik 
nori ir sudaro savotiškų grožį. Važiuojant 
atgal, miestas jau buvo apšviestas saulė
lydžiais ir elektra.

Penktadienį, 26 birž., užėjome iš 
ryto j kuklių Benediktinių vienuolyno 
bažnytėlę, kurių lankėme kiekvienų rytų 
per visų tų laikų, kai gyvenome Kaune, 
nes ji buvo arčiausiai musių viešbučio. 
Paskui užėjau į Priešalkobolinį muzėjų, 
kur gausios statistikos ir pavyzdžiai rodė 
alkoholio, taip Lietuvoj paplitusio, var-

vra niėjau: “Blaivūs būdami, Vilnių atgausi
me”, “Girtuoklis geria savo sveikatų ir 
turtų, žmonos ir vaikų ašaras ir kraujų’', 
“Žmogžudys atima turtų ar gyvybę, o 
svaigalai ir turtų ir gyvybę.”

12-tų valandų nuėjau į “Moters” ad
ministracijų. Iš ten su pp. Pikčilingiene, 
Galdikiene, Aleksiejute ir agr. Valatka 
išvažiavome į Karmelavų.

Karmėlava. Tryliktame kilometre nuo 
Kauno, labai gražioje vietoje stovi Kar
mėlava. Miestelyje ypač žymus yra gra
žus" Mergaič. Mok-los rūmas su ūkio tro
besiais ir daržais. P-lės vedėja ir agrono
mas mums aprodė visų tų didelę įsiaigii: 
gražiausius rankų darbus, begalo gražiai 
sutvarkytus lankus, sodus ir daržus. Vi 
sur didžiausia tvarka, švara ir gražumas. 
Išlydėdamos mus, mok-los auklėtinės su
dainavo “Ilgiausių metų” ir man įteikė 
puikių gėlių puokštę. Garbė ir pasididžia
vimas priguli toms amerikietėms, kurias•
savo aukomis prisidėjo tam kilniam dar

bui — įsteigimui tos mokyklos.

Ta pati dr-ja išlaiko dar berniuku Į tojimo kenksmingumų. Tarp kitko patiko
veiklių skyrių; tai daugiausiai todėl, kad i labai įdomu, todėl į jų važiuoti nutarėme amatų mok-lų ir priešmokyklinio amžiaus Į man ir keletas obalsių, kuriuos ir pasižy- i (BuS daugiau)
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos
-Šj Skyrių Veda JONAS EVALDAS-

:ai kurios sunkmečio 
VEIKMĖS Į NAMŲ 

VALDYMĄ.

Parašė dr. Albert S. 
Keister, ekonomijos 

profesorius.
t

Kaikurie žmonės, turintieji 
■yšių su mūsų statymo ir 
skolinimo draugijomis, mato 
savo dalykus rimtai supainio- 
us dabartinio sunkmečio biz- 

*. Be galo žema draugijų 
nasiskolinimo proporcija šiais 
rūdimis laikais, žinoma, yra 
jasitenkinimo šaltiniu jų vir
šininkams ir remėjūms. 'Ta
naus kliūtys yra rimtos ir 
[engimas priekin sunkus. Šiuo 
aiku gali būti vietoje per
teigti kaikurias žymesnes 
iunkmečio veikmes į namų 
aldymų ir pripuolamai nuro- 
lyti į kai kuriuos būdus.

Vienas aiškiausių biznio 
unkmečio pasėki) yra prara- 
limas namų dėl skolos nemo
kėjimo. Šita eiga paprastai nė 

pageidaujama nei vienai 
sei. Namo savininkas nepa- 

leidauja progos prarasti savo 
lamus ir matyti savo sutau
pytuosius pinigus žuvusiais, 
(i paskolos laikytojas grei- 
iau norėtų gauti nuošimčius 

paskolos atmokėjimus kaip 
atapti nuosavybės yaldytoju.

Atsiminimų.

mo. Kiekviename atsitikime 
tie, kurie yra nelaimingoj pa
liety pirkę nuosavybę gerai- i 
sklis laikais, yra finansinės 
aukos finansinių eiklių — jie 
triūsė ir taupė tik tam, kad 
jų taupiniai būtų nušluoti be 
atatinkamos naudos kuriai1I
nors kitai visuomenės klasei.

Šitos puolančios vertybės,
charakterizuojančios sunkme
ti, statymo ir skolinimo drau- i 
gijoms reiškia mažesnę ap- j 
saugų, apginančių jų Įlipote-1 
kos paskolas ir didesni skai
čių atėmimų negu normaliais 
laikais. Atėmimai paprastai 
priverčia draugijas verstis
nuomuote su visais jos nepa-1 12-kos metų mergaitė Barbora Marųuis iš Beverly Ilil’.s, 
togumais. * Cal., duktė rašytojo'Don Marąuis, išleidžia mažiaus) visam

, v. pasauly laikrašti “The California Sun.” Laikraštis turi 140 
Kita gana aiški sunkmečio . .® , .. prenumeratorių.veikmė yra padidėjimas nepa- ________________ *_____________________________ ______

prastų pigumų skaičiaus na- nuosavybės savininkai pama-, tatyti 10,000 bušelių kviečių 
mų pirkėjams. Kaip gerieji į0< įad jįe negajį išlaidų ir Į skolos atmokėjimui. Kitaip
laikai paprastai teikia kainas mokesūįų padengti savo. įplau 
aukščiau laipsnio pateisinamo komis jj nuonlų nekalbant jan 
uždarbio jėgai,
mitui (išlaidoms), taip snnk-,,io savin!nkaSi ku.
mėtis paprastai teikia kainas gali iSgaati penkt% nu0. 
žemiau pateisinamų ribų. Ir

sakant, jei sunkmetis numuša 
kainas pusiau,

Skaitant ‘‘Seniausių Chica- 
gos Lietuvių Atsiminimus,”
rašomus rūpestingo Prano Taigi ir atsimi.
Gudo ir talpinamus “Draugo” nimo trumputę istorij(Į 

skiltyse, prisiminė jų ir man.

Bet gi visų nesurašysi; reika- Juodukas kalba lietuviškai 
linga kantrybės ,ir ištvermės i v kun* Tumas ir kun. 01- 
(nebent Pranas Gudas turi vi-1šauskas pinn keliolikos metų

bus interesinga ir kitiems pa- 
siklausvti.

sas tas dorybes), čia aš pa
tieksiu skaitytojams tik vienų 
atsiminimų, kurs anuomet man 
ir podraug dviem kunigam 
buvo labai įdomus; man vtin 
atmintinas taip, jog da pame
nu jį ir šiandien. Tikiu, kad

jama perkamoji dolerio jėga? 
Ar reikia imti didmenų kai
nos, ar mažmenų? Ar į kai
nas, tarp kitų, turi būti iskai-
tomą algos, 
kesčiai?
pinigų apštis nėra žinoma iki 
paskutinių kontrakto gyvavi-> 
mo metų, ar paskutinio mė

pensijos

(tik-jau ntbeatsimenu kuriais 
metais) lankėsi Amerikoje ri
nkdami “Saulės” įstaigai au
kas mokykloms kurti Lietu
voje, tai neaplenkė ir Dievo 
Apveizdos parapijos (kurioje 
dabar klebonauja kun. Pran
ciškus J. Vaitukaitis). Jiem
dviem besisvečiuojant klebo
nijoje sutarta po pietų va
žiuoti į Šv. Kryžiaus parapi
jų svečiuosna pas kun. Skrip- 
kų. Jiedu nežinojo, kaip nu
važiuoti. O automobiliais nu-

Jei visa reikalinga ^Įundg|į tada nebuvo da ma.
doje. Ir kun. Edvardas Ste
ponavičius, tuometinis klebo
nas, paprašė manęs nulydėti

galima vesti Ju°du
tai kiekvienų «lyginimas skolų ir geležinis l?Ialstado.«atvekar' piehį link 

ar atstaigos apįį.nuošimčius nuo savo įdė- skolų dvigubai padidina. Tas fondas? Ką tokis sumanymas | va^u0-lame sau- Dūzgiantis 
pats būva su nuošimčių skai- padarytų bonų kainoms bonų
tymu ir visais kitais kontrak- rinkoje? 
tais mokamais pinigais. Taišimtį tokiais laikais kaip da- 

laimingas namų ieškotojas, ku bar |Pask0)ų laikytojai, tokie yra biauri skolininkų spaudi-

gatvekaris buvo prikimštas 
žmonėmis. Turėjome stovėti ir 
šnekučiavomės lietuviškai. Tik

iSnetyčių pasikelia iš vienos 
sėdynės juodukas, nusiima 
skrybėlę prieš stovintį kuni 
gų Tumų ir gražia lietuvišk: 
kalba prataria:

‘ ‘ Meldžiu sėstis, tėveli! ’ ’

Kunigas Tumas smalsi: i 
pažvelgė į juodukų ir tik žiū 
plačiai atvertomis akimis i.- 
nežino kų besakyti. Kun. O 
šauskas irgi nustebo, kaip i • 
kokiuo tai būdu juodukas g? 
Ii ir tikrai kalba lietuviškai.

Po trumpo pasikalbėjimo si 
juoduku paaiškėjo, kaip juo 
dūkas pramoko lietuvių kal
bos. Mat, jaunas būdamas ii 
bedirbdamas skerdyklose, jis 
papuolė į lietuvių “gengę-*’ ir 
taip susibičiuliavo ir pamėgo 
lietuvius, jog jų kalba tapo 
jam nebesvetima. Jis kalbėjo 
lietuviškai ir nesidrovėjo jos 
vartoti viešai.

Taip tai būta regis virš dvi 
dešimts metų tam atgal.

Ir aš šiandien negaliu pa 
miršti to nuotikio su juoduku 
kurs anuomet nustebino abu 
svečiu ir mane.I

Ir pats nežinau delko toks 
atsiminimas neišgaišta, tačiau 
liekasi gyvas vaizduotėje.

Sąmata.

ris turi drąsos numatyti, ar- kaip staR,m0 -r skolinimo dr. 
ba suspaustas finansinės sųly- jos_ kurie buVQ priTersti pa. 
gos, verčiančios jį susilaikyti tapti savininkais nuom, pu0 
nuo pirkimo geraisiais Įminus lim0 ir tu--ių namŲ daugyb5s 
ir turintis drąsų ir perkamųjų ,aikais n5ra tokioj sunkjoj 
jėgų pirkti sunkmečio laiku. dė,y kai tikrfeji savininkai;

kadangi jie (paskolų laikyto
jai) nelaukia gauti pilnų į- 

vo rėmėjams ir verslo ben- , , . . . .xd plaukų nuo visų originalių įš-
druomenei apskritai, atkalbi- , ... . . , , , . .r ’ laidų, o tik tų jų dal), kun at-
nėdamos žmones pirkti nuosa- • . . . , ,. . stovauja neatmoketai pasko-
vybę geraisiais laikais, ir pn- j .
kalbinėdamos juos taupyti,
draugijose tokiais laikais,' Ketvirta sunkmečio veik- 
paskui sunkiaisiais laikais pa- tai prisivertimas nuosavy- 
keisti savo tvarkų ištraukiant 'bes savininkų suprasti, kad 
taupinius ir net skolinant iš skolos nemažėja panašiai ko- 
draugijų nuosavybė? įsigiji- lonialėms prekėms kainų puo- 
mui nupiginta kaina, kuri yra limo metu. Skolos yra moka- 
teikiama tokiais laikais. ‘mos nustatytu dolerių skai-

let lošimo taisyklės reikalau- ! Statymo ir skolinimo draugi 
bausmės įvikinimo ar ačiū jos galėtų pagelbėti sau, sa

un daugelis namų nenoroms 

ereina į kitų rankas.

Šitoj atiminėjimo ir namų 
ivininkų išvarinėjimo iš jų 
įso gyvenimo lūkesčių eigoj' 
lisiai didelė vertės dalis yra 
spaudžiama iš nuosavybės 

jokios naudos tuomi laiku 
31 vienam. Šitų man berašant 
risimena vienas namų stovin- 
ų šalę mano namo. Jis buvo 
a.statytas 1926 metais atsiė- 

apie $18,000,00 ir buvo iš- 
lainytas mano buvusiam kai- 
ivnui maždaug tąja kaina.
'. bar jis yra skolinime ben- 
11 vės rankose ir yra siūlo- 

• pirkti už $9,500.00. Kas 
IsHiko su tais $8,500.00? Du

jų pranyko dėl sunykimo 
pasenimo, sakysime, $1,500.- 

> Bet kur pras' Kjo kitm$7,-

mo sistema netikėtam kredi
torių pralobinimui. Skolinan
tieji statymo ir skolinimo dr-. 
jų nariai yra kamuojami r.au j 
dai taupančiųjų narių (įskai-: 
tant juos pačius, kiek jie yra 
draugijos kreditoriais),

Sveikas patarimas buvo duo 
tas skolas ir kitus ilgalaikius 
kontraktus atmokėti tokiu 
skaičiumi dolerių, kuris būtų 
lygūs perkamai jėgai, o ne tuo 
pačiu skaičium dolerių, kuris 
buvo skolintas. Tečiau prak
tiškos sunkenybės išdirbimui 
ir pritaikymui tokio sumany
mo kol kas atrodo nepergali
momis. Kaip turi būti matuo-

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Trečioji sunkmečio 
yra sumažėjimas reikalavimo 
butų laikomų nuosavai ir iš- 
nuomuojamų. Sunkmetis reiš
kia nedarbu kai kam, nepasto
vų užsiėmimų kitiems, pensi
jų ir algų sumažėjimų tre
tiems ir pelnų sumažėjimų, ar
ba ir visiškus nuostolius dau-

cium, o ne sulig perkamosios veikmė ._ „ , ,. C, ,Sunkmetis uždeda prie-

, , ,, , ... ,gumui tų, kurie “turi savo .<0.00? Mano bnvusis kaimy- ,.x. . . y.. Šitie sunkumai verčia apsiri
boti. Šeimos, kurios pirmiau 
laikė atskirus butus, suside-

tikrai prara lo tų sumų. 
.<is jų laimėjo i Skolinimo1 
.•nūrovė nelaimėjo, jei ji par-l 
ioda namų už $9,500.00. Nau- į 
h.-- pirkėjas nelaimės, jei 

un nupirkus rinkos vertė ne-
ikils iki tos sumos, kas labai 
ra abejojama. Sutikus, kad 
nkos namo vertė nepakils

da į krūvų po kelias. Vaikai, 
apleidusieji tėvų pastogę, na-'

; mo gyventi, sumažindami rei- N
‘kalaujamų butų skaičių. Apsi- LIAUDIES

jėgos
dinę sunkenybę ant kiekvieno 
skolininko, nes jis turi dirbti 
atmokėjimui dolerių didesne 
perkamąja kaina negu jo pas
kolintieji doleriai. Žmogus, 
pasiskolinusis $5,000.00 kuo
met kviečiai buvo $1.00 buše
liui, tikrenybėj pasiskolino 5,-' 
000 bušelių kviečių, jei jam 
reikia jie atiduoti, kuomet 
bušeliui kviečių yra 50 centų, 
tai jis turi užauginti ir pris-

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas, r
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

I vedimai yra atidedami, 
l labiau mažinant butų r

A U JOS DAINOS
DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

ikščiau $9,500.00, tenka ma
li, kad $7,000.00 yra žuvę 
lt visados, niekam iš to ne
bėjus — tai tik duoklė, iiio- 
ina vertybių puolimui, viena 
išvengiamų sunkmečio pase 

Vertybės apštis, kuri ši- 
p pranyko, skystamo oie

1 avimų. Kadangi namų parū- 
pinimas nėra lengvai pritai- 
Komas pakitėjusiam reikalavi
mui ir pasilieka maž-daug vie
nodas mažiausiai kelis metus, 
tai sumažėjęs būti) reikalavi
mas padaro nuomų puolimų.

1.
2.
3.
4.

Visais spaudos reikalais kreipkitės,Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c, 
Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 

Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
Aukštas, krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povifllė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) .........  30c

Tuštfnarnai ir apartamentai 1 Ant ežer0 h»aWio-A*v^i«oj« piršlys (Chorui) .. 30c
. . . .v ra didelis ir pasiliekamas 5- Oi- tu ^i«n>e-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

kmety nevren nejudamojo, ma-hlli nuomas 6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .........  30c'
m^rakegy ,r kdų nuosa-, # 7. Einu per dvarelį-žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
,r8 pavidalų, surasms .rst- ^ 8. Vai dariau lysele^Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
lis jų 1 krūvų, padarytų di- Į bijodami juos prarasti 9- Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c 
■ SU,"ą- Tai y™.pri taipgi sumažina nuomos. Puo-’'10' Eina «arsas nu0 P“‘ Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

i ia inantis iš dalie4, iš lanžlos nuomo8 kartu su dide- į Daugiau perkant duodame nuošimtį.
, ... . .. . ' liu skaičium tuščių namų ir Reikalaukite tuojausto oro geraisiais laikais * .1 •
optimizmo ir spekulirr lės neu^m°kėtų nuomų sąskaitos “DRAUGAS” PUB. CO.,

<no tokiais laikais, iš da- padaro namų savininko būklę
, gal, dėl kredito preplėti- nelengva. Kiti išnnombotos 2334 So. Oakley Avė., ChicagO, III,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonais Roosevelt

K

I
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«

1

DRAUGAS Antradienis, Rūgs. 8 d., 193]

MARKO TWAINO AUTOBIOGRAFIJA. zing, busy, trivial eneiny of 
bis race, who tarries his littie 
day, and tlien goes out into

įvertinant savo gyvenimą, ge-pietų ir asmenų ir atsitikimų i Universiteto prof. Willlam nis tiesai. Irgi nereikia 
riausia nurodė jumoro galę ir sukimšimas be jokios tvarkos Įbyon Phelps. Tai 1 ' '

Tik- kų užbaigiau skaityti tačiau nėra jumoristas. Jumo 
Marko Twaino autobiografijų ristas juokauja su visais, pra- and gend nQ messages back> įa(.lją 
dviejuose tomuose. Pradedant linksmina nusiminusius, nieko seĮ£įs^ even įn deatb.”
skaityti, ji prasideda ne taip,!neapkaltina, džiaugiasi su ki-Į
kaip panašios rūšies visos ki-' tais ir t. t. Jeigu Markas T\vai į Markas Twaina& gyveno 75 
tos knygos. Ji neturi pradžios.: nas būtų buvęs jumoristas, in-> tatai savo gyvenime ga- 
Oi autobiografo gyvenimas ei tai būtų augštesniai įvertinęs' h‘jo jis matyti ir patirti žmo
na viduryj, maž-daug apie žmogiškąjį pobūdį. Jis turėjo nt‘se žemosios ir biauriuosios 
1870 m. Tai būtų neatatinka- žemą ir pesimistiškų įsivr.iz rūšies ypatybių, kurios atsi- 
ma ir nepaprasta kitam pra- dinimą apie žmogų ir patį gv-(taiko pas kaikuriuos atskirus 

Bet

gelmes. Tai paaiškėtų, paly-Į dvejuose
jokios 

tomuose
darkness to return no more ginant “Enriko Adamso Edu- Marko Tumino- autobiografiją

yon Phelps. Tai buvo pir- miršti, kad Markas Twaiir| 
sudaro mutinis toks įvykis jo gyve {turėjo didžius gabumus 

g.jnime, kad mokslo vyras pri- 1 nimo apysakų rašyme. Ir‘
su “Marko Twaino Tai nesistematinė sistema, kai pažipo jį esant dailininku Ii- neigoje būtų jis siekęs

Autobiogratija’’. Tačiau taip jis pųts pavadino, pasakoda- 
daryti: būtų bergždžia, nes mas llouells’ui visus planus 
Markas Twainas niekada ne-{pradėti rašyti savo autobio- 
rašė autobiografijos, kaip jo grafijų.
biografas, Albertas Biglow Paskutineriuose Marko Tvaiino jį genijum. Pasirodžius jo, 
Paine, pripažįsta autobiogra- no gyvenimo metuose jo var- autobiiografijai, rasis, be abe Į 

lijos Įžangoje. Kų Markas j das buvo visada minėjamas jonės, spaudoje tolygių atgar |

teratūroje. Kiti jo bendrainin- 
čiai apšaukė jį Amerikos di
džiuoju filosofu — jumoristu;! 
radosi ir tokių, kurie pavadi- j

(Tąsa 6-ąjain pusi)

, , , A . v x. , • n . • , ; žmones Bet ui tain manvti 'Twainas pavadino savo auto-j pirmuose puslapiuose Ameri-Įsių. Bet gi visi tie išaugštini-Įdedant taip rašyti savo auto- veninių. Žmogus, anot jo, tai žmones, nei gi raip manyti, . A \ f - • i - A .
alis ir vienatis pasaulyj I apie visus, tai neatatinka tik- į mogratija, tai yia niekas ki-|kos spaudoje. Keletu menesių mai neatsiekia esencimo bran, 
‘ ‘ „žeisti kita ir naskn i I renybei nei padorumui. Jis tas’ kaiP tlk be 3(>kio WŠio|prieš jo mirtį pasirodė kūri-Muolio pavadinti jį tbiografijų, tačiau yra leistina sauva

ir gan priprasta, kai pats Mar Brutas sužeisti kitų ir paskui f renybei nei pador 
kas Twainas yra subjektas ir juoktis iš skausmų nelaimės; pats irgi nebuvo liuosas nuo
rašytojas Kai jis pradėjo ja visi gyvuliai žudo, -tačiau tik kaikurių blogųjų ir peiktinųjų, ... ... . ,.J 3 Kai jis piauejo W ypatybių: jis buday o dažnai opinijos pareiki- ,,r pridavė nepaprasto džiaug-

mų, spausdintų dalykėlių at-įsmo: gėrėjosi ir didžiavosi. To 
kartojimo; ir įžymėtų visų {kūrinio autorium buvo Yale

suglaudimas krūvon Įvairių
anekdotų, juokų, pašiepimų, ! lūs; ir tas didžiai jam patiko

tuom,
nys, be galo išgiriųs jo veika- kuom jis yra tikrai. Pats jo

rašyti, tai tikėtasi susilaukti žmogus džiaugiasi iš žudymo; 
kų nors nepaprasto naujo ar- tik žmogus žudųs Įsiutime, žu- 
ba originalinio. Bet gi auto- dus iš pagiežos. Ir toji diatri- 
biografijos vidujinė ir viršuti- bė prieš žmogiškąjį pobūdį 
nė forma yra žinomoji ir pri- taip ir tęsiasi:

Nesirūpink niežė| 
m u, pleiškai 
išbėrimais, spuog 

odos negerumais.

biografas, Albertas B. Paine, 
konsideruoja jo paties mintį 
ir pripažįsta jį esant gabiau
siuoju dieninių įvykių rašyto
jum. Toks pripažinimas artes-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su- 

.........  .............. ..................................................... ......... taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
simpatizuotų, atleistų, Į RuvrminrTTT iviAti , *.........x- ™ \ >/,*•’ i kit’ daktarų negalėjo pagelbėt jums|BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, paraše D-ras A. Makauskas 20c. deito, kad jie neturi reikalingo pa

įtūžęs, įpykęs, sauvalių, cyniš 
kas, keiksmingas, nereliginis. 
Tačiau jis buvo ir .malonus ir 
draugingas ir pasigailįs ir 
linksmintojas,

ir kitais 
gauk gydantį antiseptiką Zem< 
saugus. Aptlekose. 86c., 6
>1.00.

prastoji jo savotiškumo kury- ‘‘His liistpry, in all climes, - m
ba. Vis gi bus aiškiau, kad in all agesand aU circums- n\ ir..ab arinSas-. 1 lc™-
leisim pačiam autobiografui ta furnishes oceans and |m°Je .J1S .UV° V - JT. * 
tinuoVnii co,™ • rys ir visai ne jumoristas,nusakyti savo metodą. continents of proof tliat of i,f • - , r1 i Manding jumoristas myli vie-

“Finaly, in 1901, I hit upon all ereatures that were rnade . WT# ir>
the right way to do an auto- Jie M the most detestable. Of j0 „emylėtų, tai visada 
biograpliy. Start it at no par the entire brood lie is tlie only 
ticular time of your life; wan one, the solitary one that po- 
der at your free will all over ssesses malice... That one 
your life; talk only about thing puts him below tlie rals. 
things whicli interest you for the grubs, the trichinae. Skali 
the moment its interest threa he be extolled for his noble 
tens to pale, and turn your ųualities, for his gentlenesr, 
talk upon the new and more his sweetness, his amiability, 
interesting thing that has in his lovingness, his eourage, 
truded itself into your mind his devotion, bis patienee... 
meantime. ” the various eliarms and graees

Ir Markas T Vainas griežtai of his sPirit? The other am' 
laikėsi savotiško nusistatymo, jna’s sliare all tliese with him, 

yet are free from the blaek- 
nesses and rottennesses of his

kai norėjo kų nors kalbėti apie 
save spaudoje. Ir jis spyrėsi, 
kad sakomoji autobiografija character, 
būtų išspausdinta tik po jo 
mirties. Tur būt, jis norėjo 
laisvai kalbėti iš karsto apie 
tuos asmenis, kurie dar tebe
gyvena ir, kurių pobūdį nesą
moningai apibudino savo raš
tuose; o gal d. To taip padarė, 
nes nujautė ir gerai žinojo,, 
kad jam gyvenant, tie asine-į 
nys galėtų sūnaiti visus ne
teisingus priekaištus be neina-' 
žo pakenkimo jam pačiam.

Sakomoje autobiografijoje į 
nerandi nieko naujo. Tik pats'
Markas Twainas matomas vi-' 
a'.u ; jo asmuo pasireiškia pir-; 
i .< si eilėse. Tu visa paperka 
te?, e. Pats gi i pradėti bent 
kur skaityti jo autobiografijų 
ir niekur neprarasi nieko. Ta
čiau, beskaitydamas kitųjų Į 
nūdienes autobiografijas, ne
gali taip imti ir skaityti bent j 
kur, nes prarasi apibudinamą
jį karakterį. Bet gi Marko1 
Twaino autobiografijoje su
randi jį visuose puslapiuose.
Jeigu jis kalba apie pokylius, 
kuriuose dalyvavo ir sutiko 
kitus, tai Markas Twainas vi
suomet stovi prieš tave; kitų-į 
jų dalyvių nematyti, gi pats 
pokylis dingsta visai. Tik ki
tur patėmysi apleistųjų isto
riją. Tai ryškiausias jo kūry
bos atvaizdas.

Markas Tvvainas buvo dau
giau juokdarys nei jumoris
tas. Tai pasireiškia, kai atsis
kleidžia jo gyvenimo pusla
piai. Juokdarys gali pats nesi
juokti, ^tačiau jis gali kitus 
prajuokinti. Jis pats išsireiš 
kė sykį, kad jam sunku buvo 
juoktis. Tačiau, jeigu jis norė
jo, tai jo kalba ir raštai bu 
(Javo pilni juokais. Matyti jį 
duodant paskaitas ar skaityti 
jo raštus, tai reikėjo juoktis.
Jis yra komiškasis aktorius,

Man is loving to- 
vards his own, lovable to his 
own... and otlierwise The buz-

1°
bent
pasigailėtų, paguostų, užmirš
tų ar pakęstų. Jumoristo juo
kavime yra daugiau kas vir
šijančio pačius juokus; yra są
voka ir nuolankumas, kadangi 
jumoristas juokauja lygiai iš 
kitų žmonių, kaip ir iš savęs. 
Literatūros istorijoje būta 
daug juokdarių, tačiau mažai 
jumoristų. Būti jumoristu tai 
nelengva pramoga.

Linkolnas buvo jumoristas 
tikroje to žodžio prasmėje. 
Taip pat ir Grantas, didis 
Marko Twaino bičiulis. Tarp 
autobiografų, Enrikas Adams,

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

žemo
FOR J K I ‘ j i ., a’ . ' .

Telefonas Yards 1829

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street
Puikus ♦vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų
Pagražina
Išvaizdą

Patenkinimas
garantuotas

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairflt 

patarimai, visi rašto darbai, ir, tt.
T

BILLY’S UNCLE

UU«< »—

tyrimo, suradymui 
tningumų.

Kadi© —
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.' ^ano’ ’ X-Kay Roentgeno

žmogaus kenks-

Scopo — Raggi
_____ w ______„___ Aparatas ir vi-

ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. Siškas bakteriologiškas egzaminavi- 
m a nnv a o t -T-i ta- i • .v mas kraujo atidengs man jūsų tik-MAEONAb, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka 1S pasku- ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. {Š S^/b^
Zajančkauskas kaina ............................................ 15c. pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-

•VLmKiSci aat/-,titm a TTrr-a • x. i vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr-jŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. i vų, širdies, reumatizmo, kirminų'
T P kainu i uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba I
X. U. Kama...................... ............................................................................................. X C. ! jeįgU turit kokią užsisenėjusią, įsi-1

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne ' 
' ! pasidavė net gabiam šeimynos gy-

' dytojui, neatidėliokit neatėję Pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
' 20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo 5 ikf 7 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

pi et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St.
Tel. Central 2978 

9 ryto iki 4 po pietų
Rocun 1602 

Valandos;

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

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

UjėN V'E.
OU t'

bOCS TAAL ?us ou 
AtCCOUMT OV

• ** M *■*

10 PIECE COSMETJ 
SĖT $1.97

Thls ls a Famoue Vlvanl Sėt and 
eludee faee powder, |1.00; Reuge, 7| 
Tiesus Cream |1.00, Depilatory ll.f 
Faeial Astrtngent |1.75. Bath Salt 
Tollet IVater |1.25. Perfume $2.75, BlĮ 
dantine 75e, Skin Whltener 75c. To| 
Value J12.00. Speclal prlce. 11.97 for 
ten pfecea to introduce thll line.

Vardas ...................................
Adresas ...........................w •
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, Neir '

Namų TeL Hyde Park 3396 
z

A.A. OLIS
ADVOKATAS

ll SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Haisted St. TeL Victory 0562 I

Valandos — 7 iki 9 vakare I 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare ’

L KMOU)-

0^'

. '•«. * r’ *

*

» »!>’

PROBAK
ABIEM PUStM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas^

— arba grąžiname 
\ pinigus 

Jei ant vietos negau-* 
ni, kreipkis J mus.
6»c. už 5 — $1 už i»' ’ 

Sempelis — 10c. 

PROBAK COUPORATIOM
...M... c... im.«m iwut avinui Murrosu

Malonumas
Pjrpkoriams 

ir elgaretų 
rūkyto
jams

This new cheei 
^5^ tepei

Digestible 
asmilk 
itself I

Partntal

Now—Kraft-Phenfa’ new ach 
ment! Rich mellow cheese flav 
plūs added health quatities 
vhoiesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuab 
deitients of rich milk. MUk sngarj 
calciuhn and minerals. Evtty 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slicea, mėlti 
and toa9ts beautifulfy. Try a-k 
pound package today.

KRAFT
elveefo

The Deliciov* New GteMk-f

ui*» w

',Ua»«»
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Antradienis, Rūgs. 8 d., 1931 draugas

LIETUVIAI AMERIKOJE Tol. Cicero 67 66

DAILININKŲ PRANEŠI
MAS VISUOMENEI.

Lietuvių Bailes — Meno Ra 
telio susirinkime, laikytame 
pas J. P. Sakalauskų, 335 W. 
71 St., New Yorke, buvo pa-

| Bailės parodų ruošti tai y a 
| labai didelis rizikavimas ir i 
nelengvas darbas. Todėl ma- j 
nome, kad publika mums at
leis, jei mums nepasiseko šį 
kartų šių parodų įvykdinti.

Numatomos »r daug finansi
niai pastovesnės parodai vie-

BR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 OOURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

DAKTARAI
Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350 ^Telefonas Grovehill 3262

ties Sakalausko pranešta ne 
smagi, žinutė, katant kad ra- tos yra gįos: Rotel St. Moritz, 
teko paroda negulėsianti įvyk- į Hotel Savoj, Hotel Plaza (vi-
ti Hotel Victoria (7 avė. ir 
W. 51 St., New Yorke) dėl
to, kad šis viešbutis staiga vi
sai nepamatomai subankrūtijo. 
Todėl ratelis yra priverstas 
ieškoti parodai vietos kitur ii 
visuomenei pranešti, kad ne
lankytų Motei Victoria paro-

narių, būtant prof. ir dail. p Ofisas Tei. Grovehill 0017 

R. Bogdonę, iš West Orange,
N. J.0 ir modiste ir costume 
designer panele, Natalijų Ja- 
siukvnaitę iš New Yorko.

Prof. Baik F. R. Bogdonas j 
jau dailėje, ypatingai bažny

Tel.
lan Avė. 

Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ' 

2423 West Marųuette ltoud 
Vai. 2-5 ir 7-9 p. m. Ketv. 9-12 

A. il. Nedėlioj susitarus

Hemlock 9151

DR. V. S. NARES
(Naryuuckus)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2435 Weet 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

r

sos New Yorke) ir Ilotel St. tinėje tapyboje dirba 45 me-
George, Brooklyne, N. Y. Pa- tai, 0 Amerikoje 30 metai. Ji- 
rodų manoma kuogreičiausiai' saį yra gimęs Lietuvoje, jau- 
suruošti bile vienoje iš minėtų nas Rygoje dailės Akademijo- 
vietų, jei tik pasiseks gauti, je auklėtas ir jų pabaigęs tuo- 
ir pranešti apie tai visuome- jau stvėrėsi pragyvenimų dary 
nei, kaip tik vietų bus gauta, ti iš dailės. Jani teko Lietuvo- 
Tad meldžiam nuolatos sekti je būnant nutapyti bažnyti-

dos pamatyti ii atsiprašyti tų,; laįkraščius. nius vaizdus Kauno katedroje,
kurie atėjo pažiūrėti parodos ’ j p SabaiaUska.s ap- taipgi Kunigų Seminarijos

tapo suvilti, ne iš ratelio ap-ūrėtį ir bokšte, Kaune, nutapyti kelo-
i jų savininkus pamatyti ir tin- tų parinktų subjektų, o Kauno 

Gaila, kad taip įvyko ir ■ kalniausiai pasitarti su jais Katedros muziejuje tapyti į- 
mūsų visuomenei ir rateliui 'kaslink busimosios parodos. vairius portretus. Čionai, A- 
prisiėjo tiek daug nesmagu-, Ratelis laiko sau garbę “trikoje, jisai uoliai darbuo- 
inų 'nukentėti. Atsiprašome 'pranešti visuomenei, kad su- bažny tinėje dailėje ir yra

"dar karta visų. ' silaukė savo tarpan žymių

ir
kaltės.

viams daug tinkamos pagar
bos.

Ratelis šių įžanginę kalbų ir 
sumanymų priėmė delnų plo
jimu H pageibė Jį atsistojimu, j Ofiso Tel. Victory 3687

Kol kas busimojoje 
parodoje

DR. A. RAČKUS
IR OCSTETR1KAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO. OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CH1CAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Lepvitt S*. Tel. Canal 622) 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 

Tel. Republic 7868 
valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vai 

Nedėlioj pagal sutarti

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 pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuni. 4646 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
b iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641’ So. Albdny Avė., 
Tel. Prospect 1930.

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Laidotuvėse pa-1 Keikale meldžiu atsišaukti, o mano 

tarnauju geriausia
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau-

2314 W. 23rd PI., Chicago

darbu busite užganėdinti. 

Tel. Itoosevelt 2515 arba 2516

iš-sau prie grabų 
dirbystės.

OFISAS A 
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

SKYRIUS

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojus ir Chirurgas

Ofisas 2 403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Westeru Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimu

Pilone Boulevard 4139

. A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKOS
LIETUVIS ORABORIU8

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago. Tll

Tel. Lafayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart’ 8191

DR.H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTEB ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliotais ir šv mtadienlals 10-13

Of.'ir Rez. Tel. Hemlock 2374

yra manoma turėti, DR. J. P. POŠKA
3133 6. HALSTEB STREETI

Antras ofisus ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

dailės <

komerciaiės dailės skyrių, 
daugel lietuvių klebonų žino • j bet, jei aplinkybės neleis tų j

skyrių įvykdinti, tai bus apie._ „ , „
. . . [Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

tai pranešta visuomenei. ivak. Antro or. vai.: Nuo 3-6 po 
’piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

Susirašinėjimo deliai kreip- I Šventadieniais pagal sutarimą. 

nes apie jo bažnytinius kuri- kitės gįuo adresu: J. F. Ta-i ret Kandoiph 0993—0994 

nius ir yra labai patenkinti mošaitis, 503 W. 57 St., Neli
jo darbu. York City.

Apie Bail. F. R. Bogdona ne
tik lietuviai gražiai kalba ir Tamošaitis.

linas. Ypatingai gražiai atsilie- 
įpė St. Jurgio bažnyčios, Slie- 
jnandoali, Pa., klebonas ir žino-

j jį tinkamai pagerbia, kaipo 
'Amerikos žymiausį lietuvį dai
lininkų,

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

S. M. SKUDAS
LIEllrVIS GRABORIUS 

Didelė * graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7632

L J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

, VEDĖJAS

1650 WEST 46tli STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Sėdos valse. Grūstės km. 
bet ir svetimtaučiai rugpjūčio 2 d. Merkeliui be- 

jam galvas lenkia ir atiduoda skaldant akmenis, nelaiku spro 
tinkamų pagarbų. Jisai jau ne- go šūvis ir baisiai sužeidė. Nu
kartų buvo užprašytas dėstyti traukė dešiniosios rankos tris 
tobulesnės dailės metodus ir pirštus ir išmušė abi akis. Jani 
teknikų įvairiose Amerikos suteikta gydytojo pagalba 
mokytojų Seminarijose, kurių greitai, bet akių pagydyti esu 
perdėtiniai ir dailės mokiniai negalima. Nelaimingasis 20 
jį pripažino kaipo “master of metų amžiaus.
art”, kurio piešiniai ir tapyti1--------- --------------------------

t t-

darbai jį labai aukština ir a- 
merikonams atpasakoja jo ta-' 
lentų ir gabumus. Todėl nevel-! 
tui jam buvo suteiktas dailės 
titulas “ Profesor and master 
of art.”

Garbė mums turėti tokį žy
mų ir pagarsėjusį dailininkų 
kuris nuolatos darbuojasi mus 
tautos gerovei.

Panelė Natalija Jasiukynai-“' 
tė yra dar jauna mėgėja, bet 
labai darbšti ir daug žadanti.

AKIU GYMI I OjAI

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3008

DR. EDGAR W. GRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį ir gerklę
39 So. State St, Chicago

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

O fc N 1 1 S T A J
Phone Bouleva.d 7042

DR. G. Z. VEZELIS
BE N TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

ArU 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 1 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canat 0267 Res. Prospect 665;

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ii Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian AV4 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1713
Valandos; 2 iki 4 p. p. Panedėllato 

ir Ketvergais vakare

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTEB STREET »
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BjYtk
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DDWIAT į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomia 10 Iki 11

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vak: 11 ryto iki 1 po pietų 

3 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 11 ryto

Telefonai dieną ir nakt] 
Virginia 0031

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

Tel. Kenwood 5107
K.. Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tele. Cicero 1260 X-Ray

Palengvins akių įtempimų kuris 
T. . r ■ . ■ i • fcbti 'priežastim galvos skaudėjimo,Ji yra gimus Lietuvoje moki- svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

nn«si ninkvtoin sp- Ino’ skauda,n» akilt karštį. Nuimunosį saules IllOKyiOJU se cataractus Atitaįsau trumpą regys-

minarijoje, Kaune; dirbo prie/v ir tolimą regystę.
. . ..... . . Prirengiu teisingai akinius visuose

susisiekimo ministerijos ir A- ! atsitikimuose, egzaminavimas daro-

merikon atvykus pradėjo lan- ’ k,'įj£ktr“’ p*rodanča mažlau-
kyti garsiųjų Fasllion Akade- ' Speclale atyda atkreipiama moky- j o td'e jtjog vajkueįams.

Hlijų, ant 15 W. 52 St., New , Valandos nuo 10 ryto iki 8 va-

Yorke. Ji tenai specialiai mo- SUUr,i'KREIVAS AKIS ATITAISO i TRUM-
kosi ‘‘Costume Designing”. i’A laiką su nauju išradimu 
-r • v- x k* • • xi x Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
Jai būnant gabiai ir talentuo- be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

tai dailės studentei, ratelis jų ' 
prisiėmė į savo tarpų. j

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

-Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

OR. P, P. Z ALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltb STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SG. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik; 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tek Prospect 061D

DR. B. ARDN
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket. *

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vak 3-5 7-9 P. M. Vak 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGVVOOD DRIVE 
Tek Beverly 0870

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South- Hermitage Avenue 

Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

1 Per susirinkimų prof. F. E,
Bogdonas įnešė sumanymą, 
kad ratelis ypatingu būdu 
kreiptus į lietuvių visuomenę (1ET, VI^ 
ir prašytų tų, kurie yra «usi- 
domavę lietuviška dailė, myli v
jų ir nori jų paskelbti ii- pa
kelti pasaulio akyse, kad pri
sidėtų prie mūs ratelio, kurio 
tikslas taipgi yra perstatyti ir 
garsinti lietuviškų dailę Ame
rikos gyventojams. Lai rate- 

, lis laiko šį tikslų kultūriniu ir
! patriotišku uždaviniu. Jei kai DR. K. NURKAITIS 0. D.
I kurie lietuviški dailės kuri
niai bus perstatomi ir perduo
dami Amerikos muziejams, jie 
pastos kaipo žymūs istoriški į-1 
vykiai, kurie suteiks lietu-'

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
AKI V SPECIALISTAS

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Miohigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-5 7-9 vak. I

Telefonas Pullman 7235

Tel. Central 707 9 
Rąp., Longbeach 9453

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

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per A Metus 
Ofisas 1447-40 Plttsficlil Bldg., AA E. WaslUiigton St., Chicago, Ilk

Ofisus ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted st. 

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

Tel. Grovehill 2242

Akyniai $2.50 ir aukščiau

1437 WEST t»th STREET

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Silarąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 6-9 vak. 

Scredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Extraction
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SUSAN A. J3LAK13
Specialistė Moterų ir Valkų 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. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Bouk 6.914 I
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. Vak: 2-4 ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

■ įx... , .X ...
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C H I C A G O
WEST SIDE ŽINIOS. muzikalių instrumentų. Ypač 

------------ pianas geros rųšies įtaisytas.
X Šiandien šv. Panelės Visa konservatorija dabar da- , 

Marijos užgimimo dienoje ro labai malonų ir jauki} įs- j 
Aušros Vartų mokykla pra- pudį.
deda naujus mokslo metus. Žy -------------------
mus nedirbančių westsidiečių ŠIANDIE LIETUVIŲ RADIO 
tėvų būrys susirūpinęs para- i VALANDA,
pijos mokyklos palaikymu. Ne
darbas sutrukdo kai kuriuos 
nuo parapijinės mokyklos, ku
rioje kas mėnuo reikia mo
kėti po vienų dolerį, bet šv. 
Vincento konferencija ruošia
si neišsigalintiems eiti pagel- 
bon.

X Šiandien vyksta iškil-

Šį vakarų, tarpe 6:30 ir 
7:30 iš stoties j WES (1360 
Kil.) bus lietuvių radio pro
gramas suruoštas pastangomis 
Peoples Fumiture Co. krau
tuvių.

Pas

Howells had not found, there atstoja “Huckleberry Finnų”. 
ivasn’t a man behind a pen in H. L. Mencken’as žymi, kad 
America that had the spirit Amerikoje nesiranda panašios
enough to say a brave and rūšies kitųjų penkių tokių Chicagos Teatre prasidėjo 
original tliing about the book knygų, kurias galima būtų'rodymas veikalo' “Silence.” 
on his own responsibility.” ,sulyginti su “Huckleberry1 Taipgi asmeniškai dalyvauja

artistas Thurston.
Oriental Teatre rodoma 

“Daughter of the Dragon”ir 
ėirkiškas programas.

United Artists Teatre rodo 
ma “Street Scene.” Visiems 
indomus veikalas.

Roosevelt Teatre rodoma 
“This Modern Age.” Daly
vauja Joan Croivford.

McVickers Teatre teberodo 
ma “Bad Giri.”

Tai turėtų nepamiršti tie, Finnu.” Amerikonai įvertino 
kuriems rūpi Marko Twaino ir pamėgo tų veikalų; pamėgo 
raštų gvildenimas ir atatinka-Į ir gerbia patį autorių Ir Mar
inos jam vietos davimas Ame- kas Tivainas atsižymėjo tuoini 
rikos literatūroje. O Markas veikalu ir paliko garsingas. 
Tivainas vis gi paliko gražių-, Taigi jiems patiems išpuola 
jų raštų. Juk jo “Tom Saw- ir galutinų žodį tarti apie jį 
yeris” ir“ Huckleberry Fin- ir teikti jam atatinkamų vietų
nas”, (“Huckleberry Finnų” turtingoje jų literatūroje, 
lietuvių kalboje turime dai- j Bet gi Markas Twainas nė- 

Johnson, iš Seattle, jliame Jono Kmito vertime ir ra filosofas — jumoristais.
Samata.

r
ji

i

K SN i

;Wash., oro pašto transportaci- j “Draugo” atspausdintų atski-, 
Programo išpildyme daly- jos viršininkas. J. A. Valsty- roie knygoje), tai įžymiausi

vaus dainininkai ir daininin- bės šiandie turi virš 120 oriai- Amerikos vaiko gyvenimo kū-J
mingas atidarymas Šv. Mari-' kės, kaip tai, K. Sabonis, A. vių paštui vežioti. Apie 60 :riniai. Markas Twainas tikrai
jos Lietuvių Bernaičių Kolegi-1 Ančiutė, S. Saboniutė ir kiti. nuoš. pašto siuntinių pristato- i pažinojo amerikoniuko jau-
jos Thompson, Conn. — Ry
tuose. Mūsų įgaliotinis J. M. 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 
dalyvauja tose iškilmėse.

X Jaunas westsidietis Ka
zimieras Labanauskas ruošia
si prie šv. Moterystės Sakra
mento priėmimo su Julijona 
Poškaite.

Taipgi bus graži muzika ir ma orlaiviais.
kiti įvairumai. ---------------------------------------

Galima tikėtis, kad šis pro- MARK TWAIN0 AUTOBIO-
gramas teiks pilnų pasigėrė 
jimų radio klausytojams.

r Rap.

PERSIKĖLĖ KITON 
VIETON.

GRAFU A.

(Tąsa iš 4 pusi.)
aukštesnio laipsnio, jeigu ne 
peiktinieji saldliežuvavimai 
spaudoje jo bendraminčių,

į kurie skubiai išgarsindavo ir
Dievo Apveizdos Parap. išgarbindavo pasirodžiusius jo

------------ J Mūsų gerai žinomas biznie- ragtus, apšaukdami, koks ge-
Po Labor Day prasideda i rius .p. K. Ivanauskas, kuris nijus jis esųs. Ir nesirado nei 

irtokilo metai. Taigi šiandie / laikė bucernę ir grosernę po vieno nepriklausomo kito kri-

MOKSLO METŲ PRADŽIA.

Įiai grįžta į mokyklas. 
Šiandie prasideda mokslo

metai ir Beetlioveno Lietuvių 
muzikos konservatorijoj, 3259 
So. Halsted St. P-nas Pocius, 
konservatorijos direktorius y- 
ra prirengęs konservatorijų 
kuogeriausia. Vidus puikiai 
atnaujintas ir įtaisyta naujų

num. 1731 So. Union avė., da- tįko> kurs būtų išdrysęs pa-
bar visų biznį perkėlė į savo 
namų po num. 726 W. 18th 
St.

reikšti tikrųjų originalinę sa
vo mintį apie jo raštus. Gi 
Markas Twainas, pirm duo-

Mes privalome remti p. K. dant spausdinti, pats paduoda- 
Ivanauskus, nes jie artimi mū- vo savo raštus peržiūrėti IIo-
sų draugijoj ir rėmėjai. 

Pasisekimo naujoj vietoj.
P.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Mūsų korespondento).

AMERIKIEČIAI LIETUVO 
JE.

wells’ui ir, kai išeidavo Uo
švelis’o palanki recenzija bei 
kritika, tai kiekvienas kitas

• recenzistas bei kritikas sutik
davo su juom visame kame ir 
laikraščiuose skambėdavo vien 

'išgyrimų versmės. Ir jis pats 
nesislepia su tuom, pareikšda-

mijoj Dotnuvoj. Prie to gi jis mas;
yra tos Akademijos biblibte- j <<rm „ .. .. 1 “There wasn’t n man be------------- ikos vedėjas; prie Akademijos , . , . ... • ,

j- w. ,, , v ’ hind a pen ui all America thatBuvęs dienraščio Draugo i yra bažnytėlė, perdirbta įs . , .j ,* • , ta r t ' had the eourage to find any-redaktonus kun. Dr. prof. Ig-:rusų cerkves, kur jis ir kle- ... . .. . ,z, ... , , . " 1, . • • •• tlung m the book which Mr.nas Cesaitis dabar kuone is-jbonauja; Kedaimų gimnazijos __________________________
imtinai užsiima moksliniu dar- aukštesniuose skyriuose dėsto Atvyko Lietuvon kun A 
bu: profesoriauja Lietuvos u-'anglų kalbų; Žinijos spaudos šlnulkStyS; bet, išlipus iš lai- 
mversitete, parašo straipsne- bendrovei vadovauja; priside- vo> jis pranyko kaip dūmas 
lių į rimtus mokslinius žurna- da prie leidimo savaitinio žur ore

nalo “Naujoji Romuva”.* Pe- ________
reitais metais, kelionėj į En-

lūs, skaito šen ir ten. Jis ir 
šiandien yra draugiškas, link
smo ir malonaus būdo Įdo
mauja Amerikos lietuviais, sa
vo senomis pažintimis, l’as jį 
šiais metais yra įxykę pora 
susirinkimų, kuriuose buvę ir 
tebesu Amerikos lietuviai, 
Lietuvoje gyvenantieji, ir jų

Girdėjom, kad kun. Ig. Al- 
charistinį kongresų Kartagoj bavičius atvyksta Lietuvon, 
gavo chronines slogas, kurių Bet> iki giol jo dar nesulau. 
mėgino nusikratyti šių vasA- kgm Todel spėliojam, kad iŠ 
rų beatostogaudamas Falan- ’ Amerikos įgvyks tik po k. Fe- 
goj. Dabar jis yra išvykęs į aeracijos seimo.
Angliju ir paskui vyks į Ai 
rijų; kelionės tikslas, ant vie-

Z-s.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

RKO TEATRUOSE

BŪSIĄ IŠNAIKINTA 10,000 
LAUKINIŲ ARKLIŲ

PHOENIX, Ariz., rūgs. 7. 
— San Carlos indionų rezer
vacijoje, Coolidge užtvankos 
apylinkėse, laukinius arklius 
yra palietusi arklių liga “du- 
roine.” Tad išspręsta išnai
kinti apie 10,000 tų arklių.

BUENOS AIRES, rūgs. 7. 
— Argentinos respublika mi
nėjo vienerių metų revoliuci
jos sukaktuves.

SUIMTA IR MRS. 
POYVERS

keletas artimų draugų, pasi tos pastudijuoti tenykščiusz 
tarė apie būdus palaikyti sa- į ekonominius santikius, ypač. 
vo tarpe artimesnius ryšius kooperacijų.
ir pagelbėti atvykstantiems
Lietuvon Amerikos lietuviams, 
katalikams.

Buvęs cicerietis, daug dir
bęs Cicero’s, Chicagos, kal- 
kuriose kitose Illinois Vyčių 
kuopose ir Rytuose, Stasys 
Daunoras yra dabar vargonin- 
ku Aukštadvario parapijoje,' 
muzikos mokytojas vietinėje 
gimnazijoje, Pavasario Sų-gos 
darbuotojas. Už katalikiškųjų 
darbuotę jis buvo vyriausybės 
ištremtas vieųeriems metams 
į Mažeikių apskritį. Bet jam 
sutrumpino ištrėmimo laikų. 
Jis yra vedęs; jo žmona mo
kytojauja.

Kazys Lukšis, žinomas 
“moving pieture man”, dalį 
savo laiko praleidžia Rasei-' 
niuose, prie savo namų, ku
riuos šiek tiek remontuoja, ir 
dalį laiko važinėjas, filmuo
damas įdomybes. Jis fotogra
favo, tarp kito ko, Eucharis
tinį kongresų Šiauliuose.

Amsterdam, N. Y., lietuvių 
parapijos klebonas ir įžymus 
rašytojas kun. J. ŽidanaviČIus 
buvo nuvykęs į Vilnių, mūsų 
tėvynės istorinę sostinę. Ten 
matė pirmiau jam neregėtų j- 
domybių.

Kun. Dr. F. Kemėšis profe
soriauja Žemės Ūkio Akade-

Jonas Ūervokas šiuo tarpu 
atostogauja pas savo tėvų du
sliuose.

nystės gerumus ir išdykumus 
ir apibudino taip, kaip dar 
niekas iki šiol nepajėgė apra
šyti. Šiandien išleidžiama tūk 
stančiais knygų vaikams skai
tyti, tačiau retai kuri knyga

MARIJONA
ŽILEVIČIENE

po tėvais Kerpauskaile

Mirė Rūgs. 6, 1931, 6:40vai.
sulaukus pusamžio metų.

Kilo iš Telšių Apskr., Telšių 
parap., Raugrėnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą. Konstantą,, sūnų Konstan
tą brolj Ant-aną, puseserę Oną 
Monkienę ir gimines. Lietuvo
je motinėlę Oną ir seserį Pran
cišką.

Kūnas pašarvotas 4004 So. 
Maplevvood Avė.

laidotuvės įvyks Trečiadieny
je, Rūgs. 9, 8 vai. A. M. Iš na
mų bus atlydėta į Švenč Pane
lės Nekalto Prasid. par. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines^

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę Vyras, Sūnūs, Brolis 
Sesuo, Pusesere ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. yards 1741.

AGNIEŠKA ZULC’ENE
I’o tėvais Stanskaitė

Mirė Rūgs. 7, 1931 m.,‘ 1:10 vai. 
ryte.

Kilo iš Telšių apskr., Tverų 
parap. ir kaimo. Amerikoje iš
gyveno 2 5 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Marijoną, 3 sūnūs — 
Kazimierą, Joną ir Antaną, 
žentą Theodore Pranauckas, 
marčią Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10720 Wa- 
bash Avė.

laidotuvės įvyks Trečiadieny
je, Rūgs. 9, 8 vai. ryte iš na
mų bus atlydėta į Visų šven
tų par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos’ už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę Duktė, Simai, Žentas 
ir Marti.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Reikia pasiskolinti $1,000 ar 
$1,500 ant antrų morgicių. Ga
lintieji tų paskolų suteikti at
sišaukti adresu:

7004 So. Fairfield Avė.
Tel. Prospect 6698

Reikalingos patyrusios operatores 
ir beisterkos.

UPSON BROTHERS 
325 W. Adams St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Palace Teatro dabartinia
me programe dalyvauja. Bos- 
vvell Sisters. Taipgi rodomas 

J veikalas “Fifty Fathoms De
ep.” Dalyvauja Jack Holt ir 
kiti garsūs artistai.

State — Lake Teatre rodo
mas nepaprastas veikalas 
“Waterloo Bridge.” Įspūdin
ga drama iš gyvenimo vienos 
jaunos poros. Veikale dalyvau 
ja garsūs artistai.

4.

' R. ANDRELIUNAS '
(Marąuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

/

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4*44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

ANGLy KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančisfcn šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai! ir greitai išmokti pagal 
naujį būdą mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite ir pradėkite 
mokintis šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chieago, Iii.

HARDWARE Įvairumų štoras — 
įst. 10 metų, imsiu mainus. 5945 
Fullerton, Berk. 0413.

G,roc., saldainiai, ice cream, 
kam p. štoras, % bloko J mok. pigiai. 
5258 Union Avė?

Steinway Grand — pilno saizo, ge- i 
riausiam stovy. Pigiai. Parges, Tel. į 
Long. 2877

REAL ESTATE
Už 1750 eąuity $3,000 6 kamb.

plytų bung. vertės $8,500. 2 karų
gar. 6115 So. Komensky avė., Hem
lock 5631.

Namas, 6 kamb. viršuje, 6 kamb. 
beizm., 5 kamb. atike, vieta 2 karam, 
greit reik parduoti $4300. —•' 4337 
So. Mozart.

APTIEKA
' NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai įrengtą lietuvių 

aptteką šioje apiellnkėje
J. P. RAKŠTIS

Registruotas Aptlekorius 
1900 SOUTH HALSTED STREET 

vaistai Smulkmenos * ice cream
Mes speciallzuoiamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir ,Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

3458 N. Kilpafcrick, 6 dideli kamb. 
«_ lotas 51x125, vieta didelei šeimai. 

$2,600 equity už $600.

Austin bul. ir S. 38 St. 60x125 
rez. lotas, pigiai. L, Baksa, 2023 
Howe St.

Galvijų ar pieno farma, Bonner 
Co., Idaho, 70 išd. geri namai, miš
kas, vanduo, dykos vietos. John Am- 
blie, Priest) River, Idaho.

155 ak. prie upės, miško ir iš
dirbtos, namai, upelis, žuvies, me
džioklės, arti Hollan, Lake Michi- 
gan. $5,000, Isaac KOuw, Holland, 
Mich.

Dar pirmų kartų pasirodo 
Amerikos lietuvių*tarpe lie
tuviškos išdirbysfės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėsc 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirljystę. 

Tel. Superior 0459

_llllllllllllllllllllllllllllllllllltlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllą

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.

Chieago, Illinois

. .. n >
’M?nIiKiLwiczė:(o- į’

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir so 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Tel. Yards 6423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL E8TATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Nusiunčiamo pinigus Lietu
von paštu | dvi savaites, tele
gramų } dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodama ant 
▼Įsų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legailškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras _

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chieago, UI.
Tel. Yards 4669

CLARKSBURG, W. Va., 
rūgs. 7. — Policija atliko nuo
dugnių kratų žmogžudžio Po- 
wers namuose, kur rado dau
gybę įvairiausių drabužių, už 
klodalų ir kitokių daiktų, pri 
gulėjusių jo nužudytom mote
riškėm ir vaikams.

Klausiama jo žmona sakosi, 
kad ji sirguliavusi ir nežino
jusi, kas veikiasi jų namuose.

Policija pranešė, bus ardo- 
, mos namų grindys ir sienos. 
Gal jos slepia Poįvers’o au
kas.

PAlEŠKAU gaspadinės — 
merginos ar našlės apie 40 
metų amžiaus. Turi būt blaiva 
ir mokėt nors truputį angliš
kai. Prašau rašyti man su pa
aiškinimu apie savo galėjimų 
namų ruošos darbus atlikti.

ANTANAS STULPINAS
400 Rush St. /Chieago, III.
AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper

tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
A, ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permnfuojame pianus, 
fornieius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

Telef. Republic 8896

U, GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WIASHTENAW AVĖ.

Sapos Telef. 
Hemlock >887

Namų Telef. 
Republic 8888

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav.
Elektros relkmenos Ir flkščle- 

rlal. įvedame elektrų į namus ir 
dirbtuvė,a
>llt 8. Halsted St. 9 AngStis


