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FRANCIJA ATSIDĖJUSIAI TEMŲ AS, 
KAS VEIKIASROMOJ

Vokietija Nori Pirkti Jai 
Siūlomą Medvilnę

BĖGA IBANEZO ŠNIPAI r

ISPANIJOJ GINKLŲ DIRBTUVĖS
KEIČIAMOS FORDO DIRBTUVĖMIS

FRANCIJAI RŪPI BRUE- 
NINGO VIEŠĖJIMAS 

ROMOJ

GINKLŲ DIRBTUVĖS 
FORDUI

PARYŽIUS, rugp. 7. — 
Francija labai daug užimta 
Vokietijos kanclierio Bruening 
viešėjimu Romoje, kur šian
die jis konferuoja su Italijos 
ministeriu pirmininku Musso- 
liniu.

Francija nujaučia, kad tie
du valstybininku neapsieisią 
nelietą Francijos reikalų. Y- 
pač bijoma Italijos su Vokie
tija politinio susiartinimo.

MADRIDAS, rugp. 7. — Is
panijos vyriausybė išsprendė 
kelias dideles ginklų dirbtu
ves pavesti H. Fordui. Jos

TAIPAT REKORDAS.

VALPARAISO, Cili, rugp. 
6. — Kongresas iškėlė aikš-1 
tėn, kad pašalintas preziden-l 
tas Ibanez buvo įvedęs šnipų! 

J sistemą aukštosios kilmės či-Į 
liečiu tarpe. Tam tikslui jis 
išleidęs 20 milionų dolerių.

DU NUBAUSTA, SEPTYNI PAREI 
KALAVO “JURY” TEISMO

UŽDAROMI TEATRAI

I Tie Ibanezo šnipai susiei-
Ateinantį sekmadienį Cbica- 

goj ir apylinkėse neapribuo-

NORI PIRKTI MED
VILNES

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Vokietijos vyriausybė priėmė 
prezidento Hooverio pasiūly
mą Amerikoj pirkti medvilnės. 
Kviečių pirkimo pasiūlymas 
priimtas anksčiau.

Vokietija nori įsigyti med
vilnės vertės 30 ligi 40 milio
nų dolerių. Nori ilgiems me
tams kredito.

ATSISAKO VYKTI J 
ŽEMGALI

TrDENSTEGN, Norvegija, 
rugp 7. — Sir Hubert Wil- 
kins pranešė, kad šįmet jin 
nardančiu laivu “Nautilus” 
netyrinėsiąs po ledu šiaurinio 
žemgalio. Pasitenkinsiąs Špi
cbergeno apylinkių tyrimais.

POTVINIAI PALIETĖ 
50 MILIONŲ KINIEČIŲ

NANKING, Kinija, rugp. 7. 
— Vidurinėj Kinijoj kilę bai
sūs potviniai tiesioginiai ir 
netiesioginidi palietė apie 50 
milionų kiniečių.

KONFISKAVO VYNO 
“PLYTELES”

NKW YORK, rugp. C. — 
Kelinta diena čia vienoj krau
tuvėj pardavinėtos įvairios 
rūšies vynui pasigaminti “ply 
telės,” pagamintos iš vynuo
gių sunkos.

Vakar prohibicijos agentai 
visas “plyteles” konfiskavo. 
Teismas išspręs, ar tas nėra 
priešinga prohibicijai.

, ... , .... . Šis vyras yra Everett Bowman iš San Carlos, Arizo-
bus pakeistos automobilių ir nos. jjs padarė rekordą savo nepaprastu apsukrumu. Su- 
traktorių dirbtuvėmis. gavo ir virve surišo teliuką j nepilnas 11 sekundų. At-(

vaizduojama, kaip jis tą darbą atlieka teliukui bliaujant '

davę su gydytojais, teisėjais, tam laikui bug uždarvta 100 
I laikraštininkais ir kitais ir mažesniųjŲ teatrų. Paskiau 
i kalbėdavosi apie politiką. Dau gal bus uždaryta ir daugiau.
I gelis jų peikė ir smerkė Iba-
• nezo diktatūrą. Už tai jie iš-' ^ai kova su operatorių u- 
jduoti ir ištremti. Tuo būdu™?08 viršininku Maloy. šis 
i nukentėjo apie l;000 žmonių. 1 Skalauja, kad kiekvienam te- 
1 atre būtų mažiausia du maši-

Dabar kongresas pranešė, nOg operatorių. Mažųjų teatrų 
kad jis paskelbsiąs tų aukštos savininkai priešinasi. Jie pa- 
kilmės šnipų vardus. Tad šie įymį, kad dviejų operatorių 
galvatrūkčiais apleidžia vals- išlaikymas jiems negalimas, 
tybę — bėga į užsienius.

Buvusių Chicagoje komuni
stų riaušių metu, kada poli
cija nušovė tris negrus ir ka
da apmušti trys poliemonai, 
suimta 9 komunistų sukursty
ti žmonės. Jų tarpe yra vie
nas baltas, kiti — negrai.

Vakar Wabash avė. teisme 
iš jų du negru nubausta po 
3 mėnesius kalėjimu ir po 1 
dol. baudos už betvarkės kė
limą.

Kiti 7 reikalavo, kad jie bū
tų teisiami prisiekusiųjų tei
sėjų. Jų noras bus išpildytas.

VYRIAUSYBĖ UŽGROBĖ 
MILTUS

SYDNEY, Australija, rugp. 
7. — Kad parūpinti duonos 
streikuojantiems duonkepiams, 
ministeris pirmininkas Lang

ATSISTATYDINO PRA
HOS ARKIVYSKUPAS

GAL IR TEXASE BUS UŽ 
DARYTOS ALIEJAUS 

VERSMES

GRYŽO MAJORAS 
CERMAK

PAKLIUVO POLICMONAS

PRAHA, Čekija, rugp. 6. — 
Del senatvės ir nesveikumo at
sistatydino vietos arkivysku- 

parėdė užgrobti tūkstanti to-|^as ^r‘ francis Kordac. Šve-
nų miltų, kas buvo paruoštaintasis Tėvas Purtino jo ' 
!*—*• • . v • . I sistatydinimo prašymą.

LIETUVOJE

PER NEATSARGUMĄ 

GAISRAS

Iš atostogų gryžo majoras
—■■---------  . Cermak ir tbojaus ėmėsi sprę-

AUSTIN, Tex., rugp. 6. — sti bedarbių negrų klausimą. 
ĮOklahoma gubernatorius Mu- Daugelis negrų yra komunis- 
• rray telegrafu paragino Texa-1 tų žnyplėse.
so valstybės gubernatorių Ste-J * ____________
rling, kad ir jis uždarytų vi-

įsvezimui i užsienius.

MARŠALO JOFFRE 
ATMINČIAI

PARYŽIUS, rugp. 7. — 
Paskelbta, francūzų tautos au
komis bus pastatydintas mar
šalo Joffre atminčiai pamink
las — jo stovyla.

Vainutas (Tauragės apskr.) 
Dargiškės kaime liepos mėn. 
1 d. kilo gaisras. R. p. Skur- 

Arkivyskupas Kordac dvy- de]į0 trobesiai. Gyvenamasis

at-

MĖGINO SULAIKYTI 
KELTUVĄ

CHICAGIEČIAJ ŠVENTOJO irdieš vado. 
TĖVO AUDIENCIJOJE

VATIKANAS, rugp. 7. — 
Specialinėn audiencijon Šven
tasis Tėvas Pijus XI‘priėmė 
Dr. R. M. Black iš Chicago, 
jo žmoną ir dukterį.

MEKSIKO I KALNAS UŽ
VERTĖ SODYBA

liką metų valdė Prahos arki
vyskupiją. Jo pasitraukimą a- 
pgaili ne tik katalikai, bet gi
lios pagarbos reiškia ir neka
talikiški laikraščiai. Tuo lai
kotarpiu Jo Aukštoji Malony
bė įgijo sau daug prietelių. 
Visi netenka savo aukš
tojo ganytojo ir prakilnios ši-

PAGONAI PRISIDĖJO PRIE 
EUCHARISTINĖS PRO

CESIJOS

namas, svirnas, ir staldai su 
sūdyne ir visas turtas sudegė 
drauge. Nuostolių padaryta už 
13,000 litų. Trobesiai buvo ne
apdrausti. Gaisras kilo iš ka
mino. Tuo tarpu savininkas 
nebuvo namie, parvažiavęs ra
do vienus pelenus, liko, kaip 
stovįs.

Reikėtų atsargiau su kami
nais. “Uk.”

KATASTROFA PIENINĖJ

MIYAZAKI, Japonija.

'sas aliejaus versmes, jei ope
ratoriai atsisako pakelti kai
ną aliejui ligi vieno dolerio ( Qjd Colony būto 15-am auk- 
statinaitei. šte du džianitoriu mėgino su-

Gubern. Sterling dvejoja laikyti nekontroliuojamą kel-
nežino kas daryti.

BOLŠEVIKAI KOVOJA 
PASAULIO PREKYBĄ

tuvą, iš kurio išlipo atatinka- 
imai nesulaikę. Vienas jųdvie
jų žuvo, kitas pavojingai su- 

' žeistas.

Policmonas Hahn vidumie- 
sty areštavo 24 wardos demo
kratų politikieriaus M. Rosen- 
bergo negrą šoferį už ne vie
toje automobiliaus pastatymą. 
Sakoma, šoferis pasipriešinęs, 
tad policmonas šoferį į galvą 
užgavęs.
' Teisme šoferis paliuosuotas 

ir atsakomybėn traukiamas 
policmonas. Pasirodo, policmo
nas turi žiūrėti,, ką jis nori 
areštuoti ir mandagiau turi 
apsieiti.

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA

Grinkiškio (Kėd. apskr.) 
pieninėj prieš kelia® dienas į- 
vyko katastrofa. Nuo perdi-

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 6. — Iš paimtų iš
sovietų prekybos bendrovės, Boyai Blue krautuvę, 5945 
raštų patiriama, kad Maskva Belmont ave, užpuolė du pte. 
yra išsprendusi visomis pnei- giku> pagrobė 35 dol Krau. 
narnomis priemonėmis kovoti |Uv^g vedėjai pavyko paste- 
viso pasaulio prekybą. , b^j automobiliaus numerį. Su-

_ . ' imta du jaunuoliu.
UŽDERĖJUSIOS PERSĄ- | _____________

SLYVES 3 įtariami PALIUOSUOTI
Vietos neturtingoji katalikų
misija surengė pirmąjį Encha- Uaiti„imf, ,pr,)KI, ‘ knti
rištinį Kongresą. ’llas. Sprogdamas išvertė sieną

Eucharistinei procesijai ga-jir mirtinai sužeidė mašinistą, 
jtvėmis gautas vietos civilinės Keliose Vietose perskelta gal

va. Pieninėj savaitei nutrauk
tas darbas. Kaip teko patirti, 
VII m. 2 d. pieninė vėl eis 
normaliai. Dabar žmonės pie
ną stato į nugriebimo punk-

MEXICO MIESTAS, rugp. 1JJ£. . .... . . ,
_ m- « -r L , i valdžios ir policijos leidimas. 
7. — Ties San Juan Coscot-i_ . .. -. .

. i Prie procesijos pagrąžinimo matepec, Vera Cruz valstijoj, . .... , ,. .. x , , , • l Prisidejo prekybos sąjunga,nusirito žemyn kalno dalis iri , ,, . .. . x. ,„ , , i elektros kompanija, geležinke-uzverte vieną mdionų sodyba.'.. . ...... . . .lių kompanija ir kitos įstai
gos, kurios yra pagonų valdo-

NUSKIRTI PREZIDENTO 
RINKIMAI

VALPARAISO, Cili, rugp.
6. — Laikinasis prezidentas mus.
pasirašė išsprendimą, kuriuo- 
mi einant respublikoj prezide
nto rinkimai nuskildami į spa
lių 4 d.

NULINČIUOTAS JAUNAS 
NEGRAS

IIAYNESVTLLE, Ala., ru
gp. 6. — Čia nulinčiuotas (nu
žudytas) 16 metų negras už 
vienos baltos mergaitės užpuo- 

' limą.

tus. ‘Uk. M
mos. Vienos tų įstaigų sutei
kė aukas, kitos atliko reika
lingus procesijoje patarnavi-

Procesija pavyko kuogeriau- 
siai. Buvo tikrai triumfalė. 
Padarė nepaprasto įspūdžio į 
p&gonus.

SKRINDA I J. A. VAL
STYBES

BAHIA, Brazilija, rugp. 6. 
— Iš Rio de Janeiro atskrido 
vokiečių laivas-orlaivis D0-X. 
Skrinda į New Yorką.

29 KARTUS MIŠKAS DEGĖ

Šiemet nuo pavasario prad
žios iki dabar visuose miškuo
se kilo 29 nedideli gaisrai. Iš
viso išdegė 70,8 hektarai mi
ško. Nuostolių padaryta už 
4,068 lt. “R.”

VYRAS UŽMUŠĖ ŽMONĄ

Tauragės vai., Galminų kai
me, šiomis dienomis Jurgilas 
užmušė savo žmoną. Žmogžu
dys areštuotas. << Uk. >»

Susekta, kad Chicagoj ko
munistai organizavo negrus 
prieš nuomų mokėjimą už pa
gyvenimus. Norėta daugelį ne
grų suorganizuoti ir juos pa
traukti streikan prieš nuomų 
mokėjimą. Šion komunistų or- 
ganizacijon įstojančiam nariui 
negrui komunistai liepė mokė
ti po vieną dolerį įstojimo. 
Jie sakė, kad jei kuris narių 

Teisėjas Borelli paliuosavo būsiąs pašalintas iš pagyveni
mo, organizacija varu jo visus

SUIMTA DU PLĖŠIKU

SPRINGFIELD, III., rugp.
6. - Pietinėse Illinois valsty- tris fantus jaun’u,triukš- 
bės dalyse šįmet nepaprastai mafjarįUS) kurių automobiliu- 
užderėjnsios persaslyvės (pea- j(( pQ užpakaHn(. sėdyne ras. 
ches). Jau noksta ir neužilgo ta3 rCTolveris Pažymėtfų kad 
bus skinamos. pQ g£dyne reVolveris laikomas

: nelengvai prieinamas. Be to, 
jų automobiliu j e krata atlik
ta neteisėtai.

EDISONAS SVEIKESNIS, 
BET YRA PAVOJUJE

NEW YORK, rugp. 6. — 
Išradėjas Edisonas atrodo 
sveikesnis. Jis linksmai pasi
kalba su savo draugais. Bet 
jo gydytojas sako, kad išra
dėjas yra pavojuje.

PRASILENKUS ŠALTA 
SROVE

daiktus grąžinsianti atgal, ne
paisant policijos.

Ši organizacija dabar imat 
irti, kadangi negnj tarpe vei
kėjai darbuojasi negrams be
darbiams, negalintiems užsi
mokėti nuomos, duoti reika
lingos pagelbos.

ŽUVO 8 KAREIVIAI

RHEIMS, Francija, rugp. 6. 
— Žaibas trenkė į kareivių 
palapinę. Žuvo 8 kareiviai.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Saulėta; vidutinė te

mperatūra.

Iš federalinio oro biuro ske
lbiama, jog iš Kanados čiuo
žusi šalto oro srovė vakar ne- 
kliudusi mūsų miesto. Todėl 
ir neatvėsę.

Dan Clamenti, 26 metų, už 
galvažudybes teismo nubaus
tas kalėjimu visam gyvenimui.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PINIGŲ KURSAS

GAZOLINOS ŠMUGE- 
LIAVIMAS

Į Chicagą jau senai šmuge- 
liuojama gazoliną ir parduo
dama be valstybinių mokesčių 
(taksų).

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.8G 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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“DRAUGAS”

ISeina kasdien, ISskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu

sei .Metu — $3-50, Trims Mėnesiams — $2.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tą — $4.00, Kopija .01c.

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

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

eiklikų “Reniui Novaruiu” ir “Quadragesi-
mo Anno” lapus, juos pastudijuotų, vėliau su
eitų į krūvų, susitartų, išvieno pradėtų dirb
ti, tada tikrai surastų kelių, kuriuo einant 
lengvai galėtų išvesti šių šalį, iš tos sunkios 
padėties, kokioj ji dabar yra ir pasekmingai 
užkirstų kelių komunizmui, kuris stengiasi 
sukurstyti darbo neturinčius darbininkus ir 
privesti prie kraujo praliejimo.

PASTABĖLĖS.

>smaL 25KE1MIHILTURINĖS DARBUOTĖS.

RUSUOS KATALIKAI 
KAUKIĄS PAGELBOS.
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Published Daily, Except Sunday. 
8UBSCKIPTIONS: One Year — $6.00. Six Monthfi

t$3.50. Three Months 
Europe — One Year 
Copy — iMc.

— $2.00. One Month — 75c. 
$7.00. Slx Months — $4.00.

Advertieing in “DRAUGAS” brings best results. 

Advertising rates on application.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicągo

(MEKOS KLAUSINIAI
KURIUO K«LIU?

Amerikos Darbo Federacijos pirminin
kas p. Green, kalbėdamas New Bedford mies
te ‘Matesachusetts Darbo Federacijos 46-tai me 
tiniai konvencijai, gana plačiai palietė dabar 
pergyvenamo nedarbo ir bendrai ekonominio 
krizio klausinių. Pirmininkas -Green perspėja 
Jungtinės Valstybes, primindamas, kad be
darbių armija gali sukilti ir sugriauti dabar
tinę .politinę sistemų, jei industrijos vadai ir 
vyriausybė nekooperuos su darbininkais esa
mam industriniam spaudimui pašalinti.

P. Greąn perspėjintas yra vietoje. Tik jis 
nėra pirmutinis. Mes patys, pasiremdami Leo
no X1.II ir :Pįjaus XI enciklikomis nekartų e- 

. šunie sakę, kad ši šalis,ir.nė viena kita šalis 
pasaulyje nesusilauks gerovės, jei kapitalas 
neis ranka rankon su darbu ir jei, darbda
viams.ir darbininkams negalint susitarti, pati 
vyriausybė nesiims tarpininkaujančio rolės ir 
nepanaudos savo autoriteto.

Koks kelias dabar pasirinkta nedarbui ir 
industriniam spaudiniui .pašalinti?

Industrijos ir biznio vadai patys vieni 
.nori išvesti šalį iš dabartinės būklės. Jie pa
tys vieni tų atsakomybę ant savo pečių užsi
dėjo. Jie atvejų atvejais nerimstančiai visuo
menei tvirtino, .kad (padėtis eina geryn, kad 
produktų kainos puola, biznis kįla. Tai buvo 
raminimo žodžiai. Tuo tarpu darbo žmonės ir 
visa visuomenė bendrai jautė ir tebejaučia gy 
veninio naštų sunkėjant. Dabar jau patys in
dustrijos ir biznio vadai lyg ir laukia, ar 
neatsiras koks finansinis genijus, kuris galė
tų išvesti šalį iš tų sunkumų. Bet čia maža 
yra vilties. Keikia ieškoti kito kelio. Jis su-

Brutalis komunistų kolekti- 
viziuo vykiniinas Rusijoj milio 
nūs žmonių panardino didelin 
skurdan. Seniau laimingai gy
venę sodžiuose ūkininkai šian
die pavergti, jų didžiuma pri-

Jau kiek pirmiau buvo rašyta spaudoje j statyta dirbti sunkiuosius dar- 
apie prel. Mačiulio (Maironio) nuomonę dėl bus. Iš jų viskas atimta. Dau- 
Rytprūsių padalinimo. Jo nuorųonę tuo reiks- gelis ištremta į tolimus šiauri- 
iu išgavo Genevos laikraštis “Tautų ir Tau- nius kraštus.
tinių mažumu apžvalga”, kuris padarė tarp Pavyzdžiui galima imti 
įvairių kraštų įžymių asmenų ankietų apie jkadir vokiečius, ilgiausius me- 
lenkų koridorių ir Versalės sutarties revizijų, j tus gyvenusius Rusijoje kolo- 
lš lietuvių buvo atsiklausta mūsų žymiojo po- nijomis. Iš jų atimta žemė. 
eto Maironio, kuris aiškiai pasakė, kad lenkų Jie patys pavergti. Berlyne 
koridoriaus nereikia grųžinti Vokietijai, retkarčiais apturima iš Rusn- 
jau nuo 1468 metų jis priklausė Lenkijos .!°s žinių apie tų vokiečių liki- 
;Lietuvos valstybei. ,ni4- Sunkiųjų darbų prislėgti

jie alksta, neturi reikalingų 
'drabužių, šaukiasi pagelbos.

broliu, .kaip ir aš, .netekome 
viako, !kų turėjome .ir su rsavo 
■šeimynomis klaidžiojame Ura
lo kalnų -pašlaitėmis. -Dirbame i 
sunkius darbus miškuose. Ne
turime pakaktinai .duonos, .nei' 
reikalingų drabužių. Esame 
puspliki. Visus kankina ligos.* 

“Tad visų čia gyvenančių 
katalikų vardu šaukiuos -ne 
tik Jūsų Šventenybės, bet vi
sos Vakarų Europos suteikti 
mums nors trupinėlius bran
gios duonos, kas atlieka ant 
stalų. Meldžiu atliekamų dra
bužių, kuriais būtų galima mu 
ms pridengti savo pusplikius 
kūnus. Ypač atsiliepiu į vo
kiečių tautų, kad ji ištiestų 
savo pagelbos rankų.

“Atleiski man, Šventasis 
Tėve, už mano šį atvirumų ir 
drųsų. Skurdas verčia mane 
taip elgtis.

“Visiems sveikinimai nuo 
kenčiančių Rusijoj Romos ka-

Šiemet sukanka dvidešimts katalikų suvažiavime paskelb 
penki metai (19064031) nuo 1 tiems obalsiams ir pabrėžtai 
pi rilio jo. J ung. Am. .Valstybėse katalikų darbuotės linijai pa-

Prel. Mačiulio nuomonė yra tikrai įdomi. Nesenai Berlyne gauta kopi 
Jisai sako, jog Rytprūsius reikia padalinti ja laiško, kokį vienas vokieti./ 
tarp Lietuvos .ir Lenkijos, o Karaliaučių pa- katalikas pasiuntė ŠventųjaiH 
dal yti laisvu miestu. Mat, pietinėje dalyje Tėvui. Nelaimingas šaukias "lft'|’įk ” įįkg&onių 
gyvena mozūrai, o rytinėje dalyje daugumoje pagelbos. Vokiečių laikraščiai ner<kalingas ftįš
lietuviai, kur garsiojo lietuvių dainiaus Duo- atspaudmo tų laiškų. Štai Tegnl tpftsaulis žino>
nelaičio gimtinė. Savo laiku Rytprūsiai lais- rinys: - . . i į kokį baisų pragaro pakeitė
vu noru prisijungę prie Lenkijos Lietuvos vai “V isuotinos Bažnyčios Sven 
stybės. Del to, esu, keikta, kad Versalės su- tų jam Tėvui, Romoje, 
tartyje tas nenumanyta, tada nebūtų kįlę ir į “Baimėje z ir plasnojančia 
koridoriaus klausimo. ! širdimi aš paprastas krikščio-

sų pragarų pakeitė 
Rusijų komunistai.

GREEN APIE NEDARBĄ.

lietuvių katalikų suvažiavimo 
seimo ir įkūrimo Amerikos 
.Lietuvių .R. .K. Federacijos, 
lietuviškai katalikiškai akcijai 
varyti.

Lietuvos .išeivijos naujoky
nai Amerikoje buvo 'labai ne
dideli, silpni — vos apie 20 
parųpijų ir*tįdk pat dvasiškių, 
bet užtai ūpas buvo pakilus ir 
noras dirbti i tautiniai katali
kiškų darbų buvo.didelis. Vos- 
paskelbta per vienatinį tuo 
laiku katalikų -savaitraštį 
“Žvaigždę*’, :kai visų lietuviš
kųjų katalikiškųjų .draugijų 
valdybos suskato šaukti drau
gijų-susirinkimus rinkimui at
stovų į pirmųjį katalikų sei
mų, kuriame .dalyvavo 32 ko
lonijų atstovai. Paskaityta ke
letas gražiai paruoštų refera
tų. Čia jpirmįausia .iškeltas o- 
balsis kurti prie parapijų lie
tuviškas katalikiškas seserų 
vienuolių mokytojų vedamas 
mokyklas.

Kadangi pirmieji Lietuvos 
išeiviai daugumoj buvo apsi
stoję anglių kasyklose, taigi 
ir dauguma pirmojo seimo at
stovų buvo iš anglekasynių ko

jiįs katalikas drįstu keliais žo-

sillko ištikimi ir iki šiai die
nai Federacijų gyvai remia 
arba ir aktingai joje dalyvau
ja gerb. kun. K. Urbanavičius, 
kuris nuolatos savo .gabia 
plunksna rūpestingai parent- 
gtttis referatais Federacijos 
seimus padabina; kun. d. Ku
ras, Scranton’o lietuvių klebo
nas, ir kun. S. 1. Čepanonis, 
iHomested’o klebonas, kurie 
niekados -neatsisako kuo nors 
Federacijai padėti; pp. Jurgis 
Tumasonįs .nenuilstųs Federa
cijos bendradarbis ir Kazys 
Krušinskas. Kiti išmirė, išvy
ko Lietuvon arba .paseno ir 
nuo aktyvaus darbo pasitrau
kė.

-Labai malonu prisiminti tas 
pragyventas dienas, kad tuo 
kartu tiktai svajonės, šiandien 
jau įvykusi -tikrenybė. Turi
me daugybę .parapijinių mo
kyklų su gražiu vienuolių mo
kytojų stažų. Mergaičių Aka
demija, vedama Kazlmieriečių 
ir bernaičių Kolegija, vedama 
Tėvų Marijonų ir apie 125 pa
rapijos ir apie 175 dvasiškiai.

Tegyvuoja pirmieji lietuvių 
katalikų vadai — veteranai ir 
visi katalikiškosios darbuotės 
prieteliai ir draugai. .Tegyvuo 
ja Amerikos Lietuvių katalikų 
vienybės reiškėją — Federa
cija!

'Federacijos Sekretorijatas.

valstvbės nors ne^Fl^° *r kitų
- {didesniųMassacliusetts , .

i tižiais atsiliepti į Jūsų -Švente-,'Darbo Federacija turi mrtinj !llidesni« k»iP
- • ' Pittsburgh, Brooklyn, Newark

“Nevertas esu kalbėti į Ju- ford. Suvažiavime kalbėjo A- ^^za^et'i, Materbury, Wor-
Maironio nusistatymus Rytprūsių pada- nyhę 

lininio klausimu, jei jis teisingai Genevos lai-[
kraščio paduotas, yra tikrai radikalus. Jisai _ • v- . .. ™ .r ims, bet kimo reikalai verčia menkos Darbo Federacijosdar pabrėžia, kad iš Rytprūsių reikia suoa- , , i- . , . ... .. ..... . m t mane elgtis Atvirkščiai. Musų .prezidentas W.-Green. kalbėjo
rvti laisvų neutralinę valstybę, lada, esu, su- \ • . . • . , . •; ’ . .. . j.?,,,o . • Viešpats yra pasakęs: “Mels- apie nedarbu ir bedarbius.sidarytų tarp Vokietijos ir SSSR stipri bari

kitę ir jpms .bus -suteikta, kla- 
atidary-

cester ir kitų.
Pinname Amerikos lietuvių

Nušviętęs -nedarbo .padėties 
rimtumų, prezidentas .Green

„ . . , , . • . , , ta”. Jei valias"yra išalkęs ir Į klausė: '“Ar mes siekiame to,,kiečių. Maironis nusistebėjęs 11 dėl to. kad , , ... . ..... .... kenčia salti, gis kreipias į te-! kad versti darbininkus pultiVersalės traktatas nepnjungęs Bavarijos prie , , - .... . , . , , .
. v,. ,, va sakydamas, gelbėk mane.! krautuves, kada badauja jųustn jos, tada nebūtų buvę jokio aushuso ._* . . J., .... .. . ... - . , . ....J v d Tad ir :aš dųstu ątsihępti: vaikai? Ar finansininkai ir

' ■ ' {Tėve, esu fcąip dgug išalkęs į turtuoliai gali jaustis apsau

kada. kuri užtikrintų taikų rytuose įr atskir- . . , »
, .. .. binkite ir jpips bus atitų Klaipedų nuo agituojančių jų atsiimti vo- a

ir -šalčio spaudžiamas
Del vadinamojo “lenkų koridoriaus” py- ^k mųne!

“Šis šauksmas nėra mano 
vieno, bet tūkstančių ir .milio- 

šauks-

gel- Igoti savo namuose, kada n)ic i 
ilionai kenčia alkį?”

“Čia-turi-būti kas-nors blo
ga su šia šalimi, kuri gausin
ga savo -turtais”, tęsė Green.
“•Šeši milionai žmonių neturi 1 kia Green, turi raginti, reika- 
darbo ir kiti 25 milionai, ku-liauti, idant pramonės vadai 
rie priguli nuo anų pirmųjų, būtinai suvyktų į Wasbingto- 
neturi išlaikymo. Ši klaidinga nų ekonomistų konferenc-ijon 
lygsvara paliečia visų mūsų ir sudaryti planus nedarbo pa- 
ekonominę struktūrų. Visuo- naikinimui.

'menės pareiga tai visa suba-i “Organizuotas darbas poro

kviesti -tautos ekonomistus ap 
spręsti nedarbo klausimų”. 

Prezidentas Hoover, pareiš-

.Yra reikalingas ta^p .visų lansuotį ir kenčiantiems pa-j dyy pramoninkams, kas reikia 

: dairyti, jei jie .patys nebežino,

° v G,-h-V • v* rrvt 1? nias. Jis skamba ne tik Uralo retų užsiėmimų, nors prisieitų ■ '‘Kaifkas -$ako, jąg ,nno>vy-jkas veikti šios nepaprastos
„vengus galinių bito naujų konfhkt, Eu- »>»• - d»,b»a anmX»i ligi trijų riauayMs :Prig^ lb«ta,bi,{padėto metu”, aako Green.

dienų savaitėje. Palaikyti -šian pragyvenimas. Tai ne. Bet < < Kada 6 milionai darbinin- 
vyriąnsybės .priedermė bedar-1 kų neturi darbo,- tarpe 20 — 
biaius gelbėti. Organizuotas 40 niilionų kitų dirba. Bet bo- 
dafbas iškelia sumanymų, jog jasbifti rnegaJi nieko jpirkti. Gi

kstasi vokiečiai su lenkais, grųso karu, Tau
tų Sųjunga ir viso pasaulio diplomatai suka
savo galvas, kaip tų opų klausimų išrišus, kad žmonių
išvengus galimų kilti naujų konfliktų Eu- nia'5, skamba ne tij 
ropoję. Bet kodėl prieš darant tokias svarbias *'a^na^b- bet visais Rusijos
sutartis neatsiklausta visų kraštų žymių Ž1110- kalnais ir kloniais. Jo atgar-

lUIlMlULI I.
darbininkų darbo paskirsty-; lt>ngvinti 
mus taįpf’kšd ikiekvienns tu- i

mu n\,on,onės, tada būtų išvengta daug iriai- 1,is turi Mt Kir<iimu8 K»"’».ijdieninių užmokeunių normų ir
. T . . ir visam pasauly. priversti šalies vyriausybę su-du. Ir musų MaironiiKbutų patiekęs i imtų ir ' im . x , 1, . v . , , n, .“Taip, Šventasis Teve, gel-j kelti viešuosius darbus, lai 
steikų patarimų, kuriais gražiai galėjo pasi- šiame musų varge ir į svarbiausios ;ptiemonės ne

rasti nesunku. Tik reikia, kad valdžios, iu- naudoti. Padarytas klaidas nelengva bus ati- .dVttsį0> kentėjimuose. jDaugv- darbui -sumažinti, sako -prezi- j 120 jililionų šalies gyventojų kad gal rytoj ir jie neteks dar- 
.dustrijos ir darbininkų vadai pasklaidytų en- taisyti. bė, daugybė musų tikėjimo dentas Green. [vardu, į sostinę turėtų sus febo. ”

vienas .asmuo, skirtas kalbėti 1 <(irbų mnžai kų -perka. Bijo,

BRIttlO AUŠROS IARTĮĮ PAR, 
*l£B8N0 LAIŠKAS.

(Minint 25 m.- jubiliejų)

(Tųsa)
Buvo tai penktadienis, sausio '17 

d. Su ta žinia p. Radomskis ir p. Brožis 
užbaigė savo žygius narstydainies kaip 
adata per mašinų: iš ryto pas mane, nuo , 
manęs prie arkivyskupo, o nuo jo tai vėl 
pas mane su naujom žiniom.

Nueinu pas jo Ekc. paskirtoj dienoj. 
Pasitikęs mane belaukiantį nusišypsojo. 
Parašė įgaliojimų. Paskyrė tuom tarpu 
mums Šv. Pijaus koplytėlę prie S. lx»a 
vitt ir W. r24 Rtr. Išeinant su įgalioji
mu susitikau su kun. Skrypka, kurs ga
vo jį perskaityti. Jis ■ linksmai linkėjo 
mums pasisekimo.

Aš dar buvau be trobos. Kur man pa
sidėti? Apaigyvenau prie I^eavitt St, 
prieš tų koplytėlę, ant karčemos viršaus 
(saloon). Mano jau buvo sumanyta para
pijai patranka Stebuklinga Vilniaus Auš

ros Vartų Šv. Marijos, kad per susirinki
mų turėčiau kų pąsiųlvti.

Sausio 19 d., 1906 m. Sekmadieniu. 'Va
kare susirinkimas mažame karčemos skie
pe pas Žilių, bet ten visi pavapi jonai 
sutilpome (tiek jų tada ir tebrtvo). Su de
legatais atidarome susirinkimų. Renkame 
maršalkas (komitetus). Žmonių nedaug. 
Parapijai patronų huvo siūloma visokių, 
bet pagaliau įtikrinau, kad stebūklinga 
Šv. Marijos tai mums geriausia. Susirinki
mas užsibaigė santaikoj. Kolektorius tu
riu. Sunku bus surankioti parapljonai,

1 kad namų savininkai tada tebuvo tiktai 
1 išviso 4, o kiti po svetimas pastoges gyve

no. . .
Vakarais pradėjom lankytis prie pa

Į "L . - JgXH!Ul .!.lJmHlg"!'

Reikia gauti pinigų .paskolai. Gkicago 
Tittle Co. atsisakė duoti paskolų po ap
žiūrėjimo vietos, aiškindami, kad šioje 
.miesto dalyje menki uždarbiai ir ant Mc- 
Cortuick fabrikų mažai* tegalima pasitikė
ti, peš gyventojai radę geresnius uždar
bius gali išrikelti ir tuomet parapija su- 
.bankrutuos. 'Paskolino tik -$8,000, o mums 
.reikia virš $30.(XK). Cremin & Conor Co. 
paskolų papildė, bet tik tuomet, kada jau 
mūsų darbai buvo pradėti,

Bažnyčiai ir mokyklai pamatus pra
dėjom kasti spalių 5 d. 1008 in. dar pi- 
inigų paskolai negavę. O čia jų būtinai 
įveikia. Prisieina braidyti (po visokias 
'klampynes. Tada dar nebuvo Jokios gat
vėj, kaip kad dabar matote. Visas pne- 

,mieštis .balose paskendęs, o mūsų gatvė 
■pro bažnyčių, |. y., AV. 23 ,P1., tarp Oak-

rodo, Jtad prie užtvirtinimo dokumentų at Į Mes surinkome-ir tokių šeimynų, kurios ley ir YVeriern avė., -buvo Kaip ožio ,nu- 
siranda kliūčių, nes to pleciaus įpėdiniai ' po keleto* metų .į šeimynas tepavįrto. £- gar a: siaura ir daug žemesnė už bažny- 
dar nepilnamiMuai. Turėjom atsisakyti su į jom |per visas šapas iki Madison,.AsJdaud čios slenkstį.

šau į parapijos kasų. Kalėdinių aukų su- nius nupirkti, išviso 150 pėdų pločio, už 
sirinkdavo daugiau, nes tada prie West $500. Rankpinigius įmokame, o likusi sko- 
Side priklausė ir Cicero. Jau turėjom pi- ’ la išmokėjimui su 5%. Tųi .buvo Rųgp. 
nigų apie $900. Sudėjau į bankų, taip 1906 m.
kaip arcivyskupo yra užvesta, •t.y.:“Our į Gaunu nuo arcivyskupo laiškų, kad 
įLady of Vilna .parišk, Rev. Ambrazaitis, [ tknegreičiausiai atvykčiau pas jį ,į -$a»ti- 
pastof”.’Bridgeporto žmonės įbauginti a- 1-nę. Kas ten-bus? Ugi skundas nuo vokie- 
teina pas mane reikalaudami savotiškos čių parapijos klebono, kad mūsų -parapi-
Ivarkos kas link kasos. Įteikiu jų delega
tams bankinę knygutę ir siunčiu prie Jo

ja esanti per arti ir kad lietuviai išstums 
jo parapijomis ir jis bankrūtyijiųs j^u sa-

F«ksc. Arcivyskupo. Parodę jam tų kny- I vųja parapija.
gutę, nuo jo gavo išgirsti štai kų: “Jei ki-'Į _ Kų ant to atsakai? 'Niauria mapęs 
taip kunigas būtų įdėjęs pinigus, tai aš ųrejvyskupas ir pats nusiminęs laukia 
jo pas jus nelaikyčiau”. ‘Delegatai sugrį- mano atsakymo. Aš atsakiau, .kad .aš .ne- 
žo užganėdinti ir gailėjosi ne į savo rei- nusigųsčiau, kad ir ant kiekvieno kampo 
lūs įsikišę. 1 būtų po bažnyčių, jei žmonės to .ręikalau-

Užsiperkame bažnyčiai žemę prie W. tų. Jam to užteko. Įsakė, kad surastume
lapijonų. Vieni duoda ant bažnyčios ir 1 23 PI., tarp Oakley ir l^eavitt St. Įmoka- ‘nors 86 šeiiųynų tqje mierio apylinkėj ir 
Kalėdos, kiti tiktai Kalėdos, sakydami,' me, rodos, pusantro šimto dolerių ir pasi- kad pristatytume jų buveinių adresus, 
kad jie netiki apie būsiančius įvykius.
“.Tu jau trečias, kurie susirinkę pinigus 
patys prapuolė, tai ir dnodn tik Kalėdos, 
kaip pamatysiu pradžių, tai duosiu ir ant 
bažnyčios.”

Šventadienį surinktus pinigus ir nuo 
kiek gavęs po pamokslo perskaitau pri- 
skaitydamas ir kalėdinius ir viskų užra-

nuostoliu, nes advokatui reikėjo prin:o 
kiti. •

Ieškau agentų pirkti vietai, kur dabar 
mokykla ir kleboma. Badau .kokį tai šve
dų pavarde Valiai Sulyginę visus klo-

ir Canal, o į vakarus eidami priųkaitėm 
visų vakarų kraštų iki Cicero. Jš .viso su
rašei 11 iki 100 šeimynų.

Kada kaimynų trukdymus .nugalč- 
jom, tai pradėjom .rengtis prie statybos. (B«s
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Prašau Į Mano Kampelį

■Rašo prof Kampininkas.'
sakant, durnaropėmis pačesta- 
voti ir sosaidė jau rėdi. Da- 
bar-gi svietas taip pagedo, 
kad neturi jokios pavoenės nei 
laisvųjų tėvui Šliupiui, nei cil
mokratų dievaičiui Marksui, 
nei balšavikij rojaus uždėto- 
jui Leniniui. Nors nusimnčyk, 
ale biznio nepadarysi ir gana. 
Taip esant, visokiems mūsų 
laisvagalviams patariu paim
ti kanadiškų balšavikų priklo- 
dą, kaip jų vadai sosaides de
da ir narius pritraukia. Jie 
suorganizavo tokį bedarbių 
valgydinimo komitetų. Kas tik 
eina draugams prakalbų 
sakyti, sykiu nešasi ir puodų 
zupei virti. Išėjęs ant stei- 
džiaus raudonas vadas, burna 
kalba, o ranka su šaukštu po 
tuščių puodų maišo ir sako:

Filadelfijos lietuviški len
kiškos sektos tautiečiai, tai 
bent mūsų narodo macninto- 
jai. Jie mums čia iškrito lig 
karvelis iš aukštybių. Jeigu 
ne jie, tai lietuvybei Amerike 
senai būt atėjęs kaput, ba, a- 
not jų, “lietuvių Romos baž- 
nyeių parapijų mokslas iki 16 
metų amžiaus yra jaunimui 
kenksminga, per tai ir tau
tai”.

Todėl mūsų laisvamanių bis 
kūpąs savo “dicezijoj” “Var
dan Visogalio Viešpačio”, 
kaip aus -sako, pradėjęs tautie
čius raginti, kad savo vaikus 
leistų į publik škules. Ir rezul
tatai kuogeriausi. Išėję publik 
škules tautiečių vaikai pradė
jo lankyti lietuviškas pramo
gas.

Prašau nemislyti, kad toks “Tavorščiai, jus iš niekur jo- 
ręceptas lietuvybei palaikyti kios pašelpos negaunat. Kai- 
Amerikoj tilpo kokioj nors kurie jau nei cento prie dūšios 
cilmokratų ar komisariį ga- neturit. Kas jums daryti? Ba

du mirt šioj aukso kontrėj?! 
Ne! Mirti badu aš neleisiu, nes 
čia maisto netrūksta. Reikia 
tik organizuotis, Vorkeriui au
kas dėti ir pamatysit, kad 
ilgiausiai už metų rusiškas ro
jus čia 'užviešpataus, o zupės 
da šiandie gausit. O jei kas 
nenorės prisidėti prie balša- 
vizmo, tas zupės negaus kad 
ir čia pat iš 'bado mirtų. Ba 
tokia yra balšavikiška lygybė, 
brolybė”.

Daugiau neturiu ką, apie tai 
sakyti.

zietoj. O, ne. Jis tilpo Brukly- 
no 100 gradusų tautiškumo 
gazietoj, kuri, sakoma, dėl lie
tuvybės pagatava net i kipšo 
kubizdalį įlipti.

Česai dabar užėjo tokie, 
kad žmogui ištikro sunku ant 
šio svieto gyventi. Mano at
minimu, būdavo panorės koks 
tautiškas, cilmokratiškas ar 
balšavikiškas vadas kokių so- 
saidę uždėti, tai užteko nuei
ti saliunų, susirinkusius šliu- 
pinėmis ar marksinėmis, taip'

I Tai gyvas lietuvybės neigi- 
j mas, o ne pagarba.

Kai-kas per laikraštį suvai
toja, kad čiagimiai nutautę, 
kad lietuviškai greit neišgir- 
sime kalbant. Kas galtas, jei 
ne pačių lietuvybės neigimo 
pavyzdis. Auganti karta, ma
tydama kiek pagarbos, ar svar 
bos lietuvybei teikia tie, ku
rie atvykę iš Lietuvos, kodėl 
Čiagimiai turėtų pasirodyt bu 
dresniais lietuviais už atėjū
nus.

Tuo žvilgiu Chicagoj daug 
peiktino; nebojant kaip lietu
viai turtingi, gražiai gyvena, 
ir kiek kas aukoja, savo dora 
lietuvybei pagarbos neparodo, 
nes jų viešai neigia.

Pačioj “Sandaros” raštinėj 
lietuvybei kelt išgirsi lietu
vius darbininkus (Biekša) an
gliškai kalbant taip pat į lie
tuvę, raštinės darbininkę.

Akivaizdoj to, ko galima 
laukt gero lietuvybei iš būsian 
čios lietuvių kartos, ar kitų 
tautų pagarbos, jei patys save, 
kaipo lietuviai neigiame, sar- 
matijamės viešai lietuvybės žy 
mių.

Kas savęs bijos, to kitas ne
gerbs, nes toks pasirodo, kad 
negerbia to, kuom jis yra.

Anis Rūkas.

VILKAI NESNAUDŽIA, 
IŠPIOVfi 22 AVIS

LIETUVYBĖS PAGARBA
Kad suprantamiau apibu

dinti žodį tautybę pavadinu 
lietuvybe. Mat, tautybė ir šios 
ar bile kurios šalies papro
čiuose glūdi, o lietuvybė — 
menu lietuvius.

Dažnai girdime savo tautų, 
lietuvybę bent žodžiais gau
džiant, ar bent aukomis re
miant. Mat, kalba — oodis-pi- 
gu tart, kaip ,ir auka aukot; 
kalba be doros visai dar nepa
garba. Negi stambių aukų 
aukojus jau geras lietuvis vien 
už tai, kad aukoja; aukot ga
li kokiais sumetimais ir visai 
ne lietuvis. Kaip dorovės tiks
lui aukojus neskaitomas dorų( 
vien už ūkų, be. prisilaikymo1 
doros, taip lygiai neprisilai
kys lietuvybės pagarbos savy
bių už aukų nelieka tautiečiu.

(Jai kas paklaus, kaip gi ga
lima geriau lietuvybei pagar
bų parodyt, jei ne auka Lietu
vos reikalams?
| Pagarba reiškiama bile 
kam, nevien kalba, auka, ar 
nuolankumu, o kur kas dau
giau — naudojimų, darbais ir 
parodymu to, ką tariamės ger
biu; pavyzdžiui, man kas do
vanos kokį daiktų kaipo do
vanų mandagiai padėkosiu da
vėjui; pasakysiu, kad tai pui
ki dovana, aš jų mėgiu ir tt. 
bet jų padėjęs, ar kame užme
tęs laikysiu; tuom paisrody- 
siu, kad dovanos nemėgiu, nes 
nenaudoju (nedeviu); mano 
žodžiai tai ne pagarba, o man
dagi kalba.

Lygiai tas pat su lietuvybe, 
kurių galima vadint gamtos* 
dovana; galime girtis esu lie
tuviai, turį senų kalbų ir k. t., 
bet jei tik tiek, bus žodžai da, 
o ne pagarba.

Argi tai galima vadint lie
tuvybės gerbimu, kada dangs
tantis tautybe lieutvis savo 
pavardę amerikonina? Arba 
vengia viešai lietuvių rašy
bos?

Chicagoj yra šimtai lietuvių 
verteivių amatninkaj ir stam
bių įstaigų; ar rasime bent ant 
keletos, nors ir ant stambes
nių (bankų, svetainių) lietu
viškų parašų, kaip pas kitatau 
čius; čekus, italus, vokius, 
švedus, grekus, lenkus, it kt? 
Važiuokime kitų tautų sody- 
bosna, ten matysime netik 
stambias įstaigas, bet ir ma
žas, kaip skalbyklas, valgyk
las ir batų taisymo krautuves, 
jų kalba viešai garsinama.

Net tokios tautybės, kurių 
rašmena griežtai skiriasi nuo 
lotiniškos, kt. grekų, rusų, 
armėnų, aziatų ir kt. nesisar- 
matija viešumos, ir jų vers
las matyt nuo to ne kiek nenu
kenčia, tokie žmonės tikrai ga
li pasisakyt savo tautybę ger
bia.

Lietuviai, tik žodžiais žai
džiam; lietuvybę “gerbiam” 
pašnekesy, o viešai sarmatija- 
mės jos. /

Tokia mada plačiausia pa
kenčiama tik Chicagos lietu
viuose.

Pašušvys, (Kėd. apskr.). 
Prieš kelias dienas į vieno 
viensėdžio kolionijų, kurioj na
kties laiku avys buvo suvaro
mos į tvora aptvertų gardų, 
pasisuko vilkai. Tik kelias a- 
vis suėdė, gi kitas sudrųskė. 
Iš didelio pulko avių, tik ke
letą tepasiliko. “Uk.”

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, t>et eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa* 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarą negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Juaų tik
ras negeroves, Ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuaią, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA *
8PECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas 101<
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po plet Vakarais nuo 5 Iki 7 
Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

plet

IŠ KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMO.

Lietuvių Romos Katalikų 
Kunigų Vienybės Amerikoj 
Seimas buvo Hotel Strand, 
Atlantic City, N. J., rugpiučio 
4, 1931. Dalyvių buvo iš Bos
tono, Springf.’oldo, l'icviden- 
ce, Hartford, Brooklyn, Ne
bark, Philadelnhia, Chicago, 
Hamsbury ir Pittsbnrgh dio- 
cezijų.

Dalyvavo didžiai geri). prel. 
JI. Krušas, kurigai, J Ambo
tas, A. Skrypka, Dr. Kcncevi- 
čius, V. MatulaPis, S. Vembrė. 
II. Vaičunas, Ig. Ali.avičius,

Į J. Kaulakis, Remeika. J. Si
monaitis, Pakalnis, Pankus. 
Vasvs, Kavaliauskas, J. Bal
kanus, M. ŠvnJis, S. Norku
ms, Daumantas, Jurgutis, 
Aleksiunas, Lekešius.

Seimas puikiai pasisekė.
Daug nutarimų nusistatę į- 
vykdinti.

Į naujų valdybų išrinkta so* 
kantieji:

Garbės pirmininku prel. M.
Krušas, pirmininkas kun. N. 
Pakalnis, I vice-pirm. — kun. 
H. J Vaičunas, II vice-pirm. 
— kun. J. Simonaitis, ižd. - - 
kun. J. Ambotas, rašt. — kun. 
M. Pankus.

Seimų telegramais sveikino 
kun. Kuras iš Scranton, Pa., 
Vargonininkų Centro Vuldy- 

, ba, kun. Valantiejus iš Water-
i būry, Conn., kun. Virmauskas I • Kiš Bostono, Mass., ir kun. J. 
Juškaitis iš Cambridge, Mass.'

Žodžiu sveikino kun. Ig. Al 
bavičius A. L. R. K. Federaci
jos: vardu ir kun. J. Balkūnas 
Darbininku Sąjungos vardu.

Seimas pasiuntė pasveikini
mus šv. Tėvui, Apaštališkam 
atstovui Washingtone ir Lie
tuvos Hierarchijai.

Laikyta du posėdžiu. Pir
mas prasidėjo ryte 11 vai. ir 
baigėsi 1 vai. po pietų. Antras

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chic. Apskritys nutarė daryt: 
rugp. 16 d. Vytauto Parke Lie
tuvių Kolegijos naudai didelį 
piknikų. Visi M. K. R. skyrių, 
kviečiami dalyvaut ir prisiusi 
bent po 2 darbininkus. Visus 
lietuvius kviečia į pikniko.
M. K. A. Chic. Aps. Valdyba.

2:30 po pietų ir tęsėsi iki 5:41! 
vai. -»

Viskas labai tvarkingai ir 
smarkiai ėjo. Iš pranešimų pa
sirodė daug nuveiktų darbų 
praeitais mietais.

Kun. M. Švarlis.

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

-------- JVYKS----------

Sekmadieny, Rugpiučio (Anpst) 301,1931
BIRUTĖS-CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

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

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

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

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

Vardas ir Pavardė

Adresas . v
Kiek Metų .. t.................................. Kiek Sveri

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

BULL RUNN - - - - The Auioped h Certiinly a Great Vc’iicle for Touring-That h. Until You Hit a Bump! BY CARI. tv



4 draugas Penktadienis, Rugp. 7 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCIFORD, IL tarė rudeninį sezonu pradėti 
gražiu teatru.

R&porteris.

nėję. Nepamirškit dienos. Visi 
darbuokitės, kad vakaras pa
vyktų.

X Visų Šventų moterų ir 
vyrų draugija rengia milžiniš-

Tat vertėtų ir Visų Šventų 
draugijos išvažiavimą, parem
ti.

X šv. Antano parapijos 
piknikas 26 d. liepos puikiai

kų išvažiavimų besketinį pik- pavyko., Prie pavykimo prisi-

šieji piknikų jau rods buvo rugpiuČio (Aug.) 16, Smith’s 
pažymėti. G rovė. Prasidės 1 vai. po pie-

X Bulvariškiai, t. y. Ciceros tų. Įžanga bus paprasta, 
t'iliju, sekmadieny, 9 d. rugp. Visi lietuviai ir iš visų Pit 
rengia'milžiniškų išvažiavimu tsburgho apielinkių kviečiami, Nuostoliai siekia 70,009 litų

Lentpiūvė neapdrausta. “Uk.”

įvyko gaisras, kurio metu suw 
degė pil. Ramunausko Juoz< 
lentpiūvė su netoli buvusiomis 
mašinomis ir kitu inventorium.

CICERO, AL
Radio Stotis AJJ.

nikų rugp. 9 d., Kean Inn dar 
že, Kean Avė. ir 83 gatvė, Jus- 

itiee Park, 111.
I Išvažiavime bus puiki mu-

dėjo daugelis biznierių, kaip
į tų pačių vietų, kur pereitais atsilankyti į šį piknikų ir link- 
metais turėjo, tai yra Willow wnai dienų praleisti tyram ore

tuip. V. Kakanauskas, užlai- Spring. Važiuoti reikia Joliel pakvėpuoti. Bus skanių val
kus Ice Cream Parlor ir sa’- 
dainų krautuvę, 1437 So. 49

karais iki Oli 
skersai kelio.

1 lenry 
Visus

Piknikas.

Pereitų sekmadienį, rugp. 2 
d., buvo nuobodu. Nebuvo pik-1 
niko. Daugelis man taip kai-i 
bėjo.

Už tai bus piknikas ateinam X Labdarių 3 kuopos\ko- 
tį sekmadienio Aug. 9 d. Jis misija, ypač K. Žilvitis ir J. 
įvyks šv. Petro ir Povilo pat. Motekaitis, daug pasidarbavo 
darže. Jį rengia veikli Rėmė-,suorganizuodami pulkų darbi- 
jų draugija. i ninku Labdarių Centro pikni

Jei ne ateinantį sekmadienį, ‘ kui, kuris įvyko 18 d. liepos, 
tai kiek-ne-kiek vėliau vi-i Birutės darže. Žemiau išval

zika kuri gros visokius šokius. Court; J. Dabašinskas, užlai-!čius ir cliicagiečius
Taipgi bus daug visokių mar- 
gomynų, štukų ir t. t. Pra
džia 10 vai. ryto. Įžanga (su 
puikiais pietumis) 50c.

Rengimo komisija kuoširdin 
giausiai kviečia visus ’cicerie- 
ėius ir apielinkės kaimynus at

siems teks pamatyti bažnyeio-į dysiu tuos geradarius, kurie gįiankvti į išvažiavimų. Sve- 
je tas gražus kielikas, kurį jos |darbininkus nuvežė į Labda- £įus draugija žada kuopui- pasįro<Je Kiti 
šv. Petro ir Povilo bažnyčiai rių piknikų ir parvežė namo: kiaušiai patenkinti.

kęs | Soft Drinks užeigų, 1434 ! atsilankyti. 
So. 49 Ct.; Cicero fotografis- j —
tas Adolf Bartush, 1435 S. 49

! Court; Kaz. Kakanauskas.
Cicero policmonas, p. Karpius 
ir kiti.

Bravo, vyrai! Bulvariškietis

HOMESTEAD, PA.
Piknikas.

šapos, g* u, lengvaus gėrimo, 
cicerie- Gros orkestrą. Mūsų gerb. 
kviečia varg. Kimučio vedamas cho

ras giedos. Bus smagūs šokiai I 
ir visokių įvairenybių.

Širdingai kviečia visus pa-j 
jiapijonus ir Pittsburgho aps-Į 
L rities lietuvius.
Klebonas ir pikniko komitetas

SKIN ITCHIHt EHDS
ivfien aoothlng Žemo to uaodf

Right from the first touch, antiseptlc, 
healing Žemo takes the itching 
misery out of moaųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douae it on ivy-poiaoning. 
Pimples and dandruff fade when sale, 
antiseptic Žemo ia applied. It in- 
stantįy aasea razor-emart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggist. 36c, 60c, f 1.00.

Metinę Lietuvių Dienų ren- 
ip. Petronis taip pat šauniai gia Šv. Petro ir Povilo para 

gausiai rėmu- pija Pittsburgho Apskritys,
SUDEGĖ LENTPIŪVĖ

įtaisė.
Iš tikrųjų, prie šios draugi

jos turėtų prisidėti visos čia, 
Amerikoje, augusios ir išsi- 
auklėjusios moterys ir net ne- 
kurios merginos. Tos draugi
jos jau nuveikta visa eilė gra
žių darbų. Ji parėmė šv. Pet
ro ir Povilo parap. mokyklą. 
Jos prisidėjo su visa šimtine 
prie įtaisymo altorių. Jos pa
rėmė kitus gerus darbus. Jos 
neatsisako pasidarbuoti para
pijos parengimuose. Dabar jos 
įtaisė bažnyčiai gražų kielikų. 
Tai ar ne garbė priklausyti 
prie tokios draugijos?

Taip pat, nėra abejonės, 
kad ta draugija užsipelno pa
ti parėmimo josios darbuose.

Linkėtina joms gero pasise
kimo su jų pikniku.

Gražiai atrodė.

Visuomet išsinešu gražų įs
pūdį, kuomet atsilankau pir- 
mųjį mėnesio sekmadienį, per 
pirmąsias Mišias, Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčioje. 
Taip buvo ir pereitų sekma
dienį. Atėjus šv. Komunijos 
laikui, beveik visa bažnyčios 
(moterų) pusė sukylo ir ėjo 
prie šv. Komunijos.

Matai jų tarpe mokyklos 
mergaites, toliaus merginų So 
dalicijos nares, Apaštalystės 
Maldos nares ir šiaip daug 
moterų.

Vyrų nedaugiausiai matyti, 
nes jie eina prie šv. Komuni
jos antrąjį mėnesio sekmadie
ni. Vyrų, einančių dažniausia 
prie šv. Komunijos skaičius au 
g&.

Klebonas tuomi labai džiau
giasi. Bet laukia dar skaitlin- 
gesnių šv. Komunijos ėmėjų.

Dar nesigerina.

Darbai Rockforde dar neina 
geryn. Daug lietuvių žmonių 
gyvena be darbo. Pragyveni 
mas eina sunkyn. Su pasibai
sėjimu kalba apie besiartinan
čią žiemą.

Kartais švykstelėja viltis. 
Dabar vis daugiau kalbama, 
kad pradės darbai gerėti.

Nedarbas visur skaudžiai at 
siliepia. Visoki draugijų ir 
parapijos parengimai neduoda 
pelno tokio, kaip kitais me
tais.

Sodaliečių susirinkimas.

Merginų sodalicija gyvuoja. 
Sekmadienį, rugp. 2 d., narės 
ėjo prie šv. Komunijos skait
lingai. Rugp. 3 d. vakare įvy
ko jų susirinkimas. Į jį susiė-f 
jo gana daug narių, bet toli Į 
dar ne visos. .Nekurioms vis 
dar nerupi mėnesiniai susi
rinkimai. Be kitų dalykų nusi-

p-lė Dr. Albina Stroginaitė, 
jos tėvas p. Stroginis, P. Jan-1 
kaitis (pastarasis dar dirbo

Ši draugija dalyvauja vi
suose parapijos piknikuose, 

darbuojasi labdarių, 
išvažiavi

už baro), p. Andraitis, J. ir 
S. Lileikiai. .“Draugo’ ir kitų

Labdarių ’ kuopa turėjo 18
darbininkų, kurie ištikiamiau-: 
šiai darbavos piknike.

J. Vaišnoras paaukojo da- • 
lykų keletu dol. vertės.

Dabar vėl Labdarių 3 kuopa į 
pradėjo ruoštis prie Labdarių 
centro išvažiavimo, kuris į-! 
vyks rugsėjo 6 d., Labdarių ū- 
ky.

Tikietai tik 10c. Jie smar- į 
kiai platinami. Kiekvienam y-1 
ra labai lengva prisidėti prie 
naudingo darbo nusiperkant 
už 10c. tikietų.

Norėdami paremti labdary- j 
>ę, neatsisakykit nuo pirkimo 1 
tikietų.

Laikitam kuopos susirinki- j 
nie, liepos 19 d., išmokėta var > 
gšams pašelpos $65. Dėlto kuo 
pos iždas pradėjo tuštėti ir, 
jeigu žmonės nesidės prie 
labdaringojo darbo, arba au
komis, ateity sunku bus ir: 
vargšus šelpti, o jie reikalingi j 
nuolatinės mūsų pagelbos.

Tat, brolau ir sesuo, jeigu Į 
myli Dievų ir artimų, stok į i 
labdaringųjį dalbų. Rašykis 
prie Labdarių Są-gos. Mokės- •
tis tik 10c. į mėnesį. O tas de- į 
šimtukas sušelps daug pavar-; 
gelių. Jeigu visi parapijonai 
tiktai po vienų dešimtukų į 
mėnesį aukotų, tai, esant iki 
septynių šimtų parapijonų,, 
kas mėnuo įplauktų į Labda-, 
rių kuopų po $70, tiek, kiek ’ 
dabar išmokama pavargėliam. Į 

Labdarių 3 kuopa yra nuta- ’
rusi daryti viešųjų rinkliavą Michigan Avė. at Adams St. 
spalių mėnesy, Ciceros mieste.
Kviečiami visi prisidėti, kad

muose.

GASU
ŠALDYMAS

ATSEINA PIGIAU

ĮMOKĖJĘS
Gausi šį Gaso Electrolux į savo 

namus

Lai gasas, kurs jums ver
da valgį, taipgi jj šaldo. Ma
žytė gaso liepsnelė padaro 
ledo šmotus, lcc-creamų, 
šaldo jūsų gardumynus. Tas 
sutaupo maistų — užlaiko 
jj šviežių. Pirk savaitinius 
valgius hargono dienomis ir 
taupyk pinigus. Jokių kil
nojamų dalių — veikia vi
siškai tyliai! Jo operavlmo 
išlaidos pigiau atseina negu 
bile kokio kito automatiško 
šaldymo budai.

Lengvus Mėnesiniai 
Išmokėjimai

THE PEOPLES GAS
LIGHT AND COKE 

COMPANY

and these Neighborhood Display 
Rooms:

. . . . . 4520 Broadvvay
rinkliava kuogenausiai pavyk:' <439 irving 
. i Pk. Blvd.

1608 Larrabee St
Labdarių 3 kuopos taipgi M15 North 

nutarta ruošti vakaras, kuris 2142 w. &i*du»n 
turės‘įvykti lapkričio 15 d.,’ l6J}’ Miiw*ukee 

Šv. Antano parapijos svetai- Ave- ____

4829 8. Ashland 
Ave.

12 W. 35th St. 
846 W. 63rd St. 
7439 Cc&tag*

Drova
8983 Comm erčiai 

Ave.
11031 South 

Michirfhn Ava.

UNCLk
SAy.UltVl GOT TA G tT A. 
CA.T AVT^Sc TH%St.
“Tuly šamst e>T holdimc 

IklTttiMKTtOkVkV 
COMvc.WTlOkl Iki

T

Knygos
Birželio 26 d. Marijampolės 

apskr. Liubavo bažnytkainn

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \Vashlngton St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Buy gloves with wh«t 
it savas

Nerelk mokėti 50o. ui • 
dantų mostj. Llsterine To- j 
oth Pašte gaunama po 26c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- ” 
kia. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai |3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

4()p puslapių kaina ................................................... $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
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. j
I. C. kaina ..........................................................10c. 105 W.

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

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

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

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

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

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

pių knygos formoje, juodais kietais apt. 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 Alekha, Antra pra

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

vičius, kairia ...................................................................... 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................  40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

kaina ......................................................................    15c.
STE1 /)R TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.90 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
Adams St. Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 969*

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 Nortli La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION A V BĮ 

Tel. Roosevelt 8719 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. rak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La 8alle Street 
Room 1701 Tel Randolph 9331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8241 8. Halsted St. Tel. Victory 9563 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatoa vakare

2334 So. Oakley Aveaaue Chicago, Illinois.

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenorit JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- P
lluodaml su Llsterine, Išva
lysime burnų Ir užmušime 
ligų perus Vartok kas
dien.

LISTERINE
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C H I C A G O AMBRIKIBOIO MOKINIO 
KELIONE LATVIJON.

WEST 9W£ fJINIGS. ifiOSVO APmZDOS ,PAR. 
j£ENUT<}S.

Jouas Spudvilu* pereitų-šėš- 
tadienį išvadiavo į iRockford, 
111., į “kempę” dviem savai
tėm. Mokysis karinio ‘“muš-

X Vakar AVeaUidėje gy
venantieji Marijonai pradė
jo astuonių dienų šv. rekolek
cijas prieš šv. P. Dangum 
Ėmimo šventę, kurioje kas
metas turi aktų, pasiaukojimo tro 
amžinai tarnauti Marijai.

X Maldos Apaštalystės na
riams AušrosVartų mokykloje, 
šiandien vakare bus dalinami 
šio mėnesio sekmadienių šven
timo intencijos paaiškinimo 
lapeliai. ;

X Pereitame trečiadienyje 
Aušros Vartuose posėdžiavo 
Kolegijos Rėmėjų 'Chicagos 
apskritys ir nutarė dalyvauti 
Bernaičių Kolegijos pašventi
nimo iškilmėse 23 rugpiučio, 
Thompson, Conn. siunčiant 
per savo delegatus pasveiki
nimų su dovanėlė, kurių ko
misijų parengs per 'Chicagos 
Apskričio išvažiavimų į Vy
tauto parkų rugpiučio 16 die
nų.

X Ona Černauskienė gavo 
žinių, kad jos sūnūs diakonas 
Viktoras Šv. Panelės Marijau 
Ežero krantuose ateinančiame 
mėnesyje, 19 rugsėjo bus jia- 
švęstas kunigu ir atkeliams 
IVeatsidėn Aušros Vartų baž
nyčion su šv. primięijomis rug 
sėjo j27 d. Tai bus pirmasis 
per 25 metus Aušros Vartų 
parapijoje išauklėtas kunigas.. 
Keikia pastebėti, kad lig šiol]
Westsi’dės jaunimas aukštes
niųjų katalikiškųjų mokyklų 
nebelankydavo,* užtat ir Į ku
nigystės luomų pašaukimo 

nebegaudavo. -Kitose kolonijo
se visuomet rasdavo kas me-t 
tas "p° keletu kandidatų, o 
IVestsidėje jų nesigirdi.

A. Valantieji^, .gyvenęs Bri- 
gliton Parkę, dabar apsigyve
no mūsų parapijoj — 635 W. 
18 str.

. (Čia dedame ištraukų iš pp. 
Aleliunų sūnaus Adolio laiško. 
Aleliūnų, -žinomų mūsų veikė
jų Chicagoje, sūnus mokosi 
Kaune Jėzuitų gimnazijoj).

Rygoje nupirkęs atvirutę 
mamytei nusiunčiau, kad žino
tum, kodėl taip ilgai negauni 
laiško. Bet mes kas antrų ar

ir dideli kalnai. Pačiame slė-1 
nyje teka Dauguvos upė.
Iš Siguldos važiavome į Daug 1 
pilį. Tenai tiktai palikome 
daiktus ir važiavome j Stro- J 
pus; apsigyvenome trims die- i 
noms. .tiražus ežeras ir gra
žios apielinkės. šv. Jono vaka-j 

Lietuvos konsulas

Tol. Cunal 8764

re Daug
pilyje užkvietė mums pas jį j 
lakarienauti. Tenai buvo vie I 
nas latvių pulkininkas ir lat-|

trečių dienų visados būdavome v*d gimnazijos rektorius, 
jau naujose vietose; tai reikė- vienu žodžiu sakant, Latvi- 
jo-statyti būdas, kuriose turė- joje praleiuau laikų kuo pui- 
jome nakvoti ir šiaip apsidai- kiaušiai.
ryti ir taip tos 14 dienų pra- į jg Daugpilio važiavome iki 
bėgo lyg keno vejamos. Nors Lietuvos sienos. Tada tų pačių 
baisiai nuvargome iš šitos dįenji nuvažiavome į Zarasus, 
ekskursijos, bet už tat ir ap- į4Uj. pernakvojome ir kitų ry 

persikelėme į

Labai sunkiai buvo susirgu
si A. Zitkiutė. Nuvežus ligo
ninėn ir padarius operacijų 
rasta, kad pendikas ‘trukęs.
Vienok gydytojų priežiūra jau! keliavome trečdalį visos Lat- su laivuku 
sveiksta. Šiandien randasi na- vijos ir visų šiaurės Lietuvos j-j^ krantų, miške pastatėme 

dalį- ' .savo būdas.
Jei rašyčiau kiekvienų savoj Buvome Utenoje, Anvkščiuo 

nuotykį ir visus įspūdžius, tai sę, Kretingoje, Jonavoje ir 
atsibostų skaityti. į pagaliau vėl Kaune po dviejų

Rygoje išbuvome tiktai tris savaičių, 
dienas, bet per tas dienas aš j -------------------

mie ir jau vaikštinėja. 
Žitkiutė yra Dievo Apveiz-

dos mokyklos mokinė, šįmet 
baigus 8 skyrių.

Ponas Tvėrijonas atidarė siu 
vimo ir prosinimo šapų, 1811 
S. Union Avė,, netoli 18 gat
vėj#. Ponas Tverijonas yra 
geras rubsiuvys nuo senų lai
kų. Lietuviai paremkite savo 
tautietį.

Pereitų savaitę (penktadie-

esu labai daug kų matęs. Pir- REMKITE VISUS BIZNIE-
miausiai Pikčilingių berniukai RIUS IR PROFESIONALUS.
ir aš aplakstėni visų didmies
tį ir susipažinome su Rygos 
gražiais parkais ir su miesto 
įdomiomis vietomis.

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

Kitų dienų gerai pasilsėjęs
nv) kokie piktadariai šūviais . ir truputį drųsesnis net vie-,
Juozo Lukšo krautuvės lange nas-nuėjau į Latvijos Karo1
dvi skyles padalė. Nežinia ko- muziejų ir tenai buvo labai i
kiais tikslais darė: ant gyvy- įdomu. Pats muziejaus namas ■ *r”,rt
bės kėsinosi ar gųzdino. j yra 700 metų" senumo ir yra

------  Į buvęs garsi Rygos pilis. Nors
Važiuojant smarkiai' dide- nSra kaip

Chicaga, bet yra daug švares
nis miestas, negu Chicaga. Ry
ga yra labai gražus miestas.
Daug aikščių, yra padaryti 
perkasai, kur važinėjasi su lai i 
vėliais ir tas labai duoda gerų 
išvaizdų miestui.

liam trokui ištrukęs iš po ratų 
akmuo sviedė į vaistinės (670 
W. 18 St.) didelį langų ir su
kalė. Jei būtų pataikęs žmo
gui, būt ant vietos užmušęs.

IŠVAŽIAVIMAS.

A. L. OAVIDONIS, M. D.
«oie SO MTCHIGAN iVRNI’K 

Te) Kenwood 610’
• Valandos

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki X valandai vakar*

Šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Randolph 0993—0994

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

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

Tel. Yards 1829

• BRIDAL.SHOWER PLEI 
KASPUTYTEI.

Town of Lake. — Nedėlioj, 
ugpiučio, 9 d. įvyksta “Gar

saus 'Vardo Lietuvaičių” iš-

Ponų Kaspučių namuose p- 
lės Sophia Valiuliutės pastan
gom surengta “Bridal sho- 
wer” D. Kasputytei, rugpiučio 
4 d. vakare.

Ponai A. Kaspučiai visiems 
chicagiečiams gerai žinomi 
kaipo seni biznieriai, o dabar- 
gi savininkai Sangamon a- 
partamento, prie 7659 South 
Sangamon St. Žmonės manda
gūs, .simpatingi, nuoširdūs, 
taip kad sunku būtų kitus 
jiems panašius rasti. Į “sho- 
wer” susirinko skaitlingas 
būrelis draugių.

Ponai A. Kaspučiai augina 
sūnų ir dukrelę. Sūnus Anta
nas lanko De Paul universite
tų, mokinas dentisterijos, o 
dukrelė Darata, baigusi Lind- 
bloom mokyklų gražiai tėve
lių išauklėta susipažino ir su
tarė .susituokti su jaunikaičiu 
J. Macbuliu, kuris jau aštuo- į, 
ni metai kai darbuojasi First į 
National banke.

P-lė Daratėlė liko apdova- 
nota gausiomis dovanomis.

Iškilmingos jungtuvės bus; 
šv. Kryžiaus bažnyčioj, rugp. j 
(Aug.) 29 d., pusę po keturių1 
]H) pietų. Po slinko giminės ir 
draugai dalyvaus puotoj Lie
tuvių Auditorijos abejose sve
tainėse.

Linkime jaunai porelei il-

važiavimas prie 91 St. ir Ro
bertą Road gatvių. Vieta gra
ži ir visi turėsime progos pa
kvėpuot tyru oru ir naudingai 
praleisti dienelę.

Korespondentė.

Buvau Rygos kapuose ir 
dar tenai aplankiau pirmoje 
l^atvijos prezidento kapų ir 
kareivių kapus.

‘Buvome Rygos teatre ir te
nai dalyvavome operoj.

Buvome kitame muziejuje.

NAUJOJ VIETOJ.

Rygoje būdami mes eks
kursantai nakvojome Rygos 
Lietuvių Gimnazijoje. Tada iš

O A

DR. A. RAČIUS
IK OB8THTRIKA8 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

NodėtiomlB ir seredomis tik 
iikalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 WEŠT 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Hemlock 8700

TARA i
■'Telefonas Grovehlll 3262

OR. A. 6. 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 
Nedėliomls pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 \VEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So.'Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų.

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

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.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Aye.
NedėUoje pagal sutarti

Vai.:

Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTON
Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
(piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
i Šventadieniais pagal sutarimą.

DR G. SERNER
ihlETUVIS AKJV SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomls: nuo 10 iki 12.

8191

Tel. Central 7679 
Rez., Longbeach 9453

Ofiso Tel. Victory <893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR, A. A. ROTH

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

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomls Ir Sv mtadlenlais 10-13

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-19 Pittsfiehl Bldg., 55 E. tVasliington St., Cliicago, III.

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

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

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAI KELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.

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

Nedėlioj susitarus

Res. Phone 
Englewood <641 
Aeulworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCGRABIE
Ulbll'UjAa Ir CUiKUkLtAH

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

OFISAI:
4901 - 14 St. , 2934 VVashington
19-12. 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
X«l. Cicero ttt Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S, A. 00 WIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tei. Cicreo 2888

Nedėllomli
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ik chirurgas 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 003<

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

l F. RADZHIS S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

DENT1S 1AI

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <2?» 
Rezidencija: 6628 So. Rlchinond Avė

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — < & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042 Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6<5i

Daugeliui žinomas nuo seno 
laiko Vincas Vaitkevičius, tu 
įėjęs barberpę po mum- 1803 
W. 45 st. per 17 -metų, dabar 
persikėlė į Brigbton Paikų, 
po num. 2831 W. 40 PI. arti 
Archer ir California. Geros9
kloties naujoj vietoj.

Rvgos važiavome į Majori. Ma i pigiausias liet. graboriub t J I CHICAG O J E
jori yra apie 30 kilometrų nuo; 
Rygos ir tenai yra viloA ir va- 
saratojų namai. Ten prieina 
jūros krantai, tai yra Rygos į- 
lanka. Pabuvę apie penkias j 
valandas važiavome Siguldon,
vadinama Latvijos ŠveicarijaJ 
Tenai yra dar pilies liekanos'

i
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pįgiau negu kiti 
todėl, kad prlkl&u- 

■sau prie grabų 19- 
dlrbystės.

OFISAS
r<98 Weat 1.8 Street 
Telef. ęanal <174 
SKYRIUS: >»38 8. 
Halsted Street, Tel 
Victęcy <44.88

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu ataiftaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

;Pbone Boulevard 4139

A.M9KMS
ORABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

E Z E R S K I

giau metų ir taip gražiai gy
venti, kaip ir jų tėveliai.

Viena dalyvių.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
[■Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainų| 
patarnavimą, kuomet jįs yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & QO.
.JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

telefonai: YARDS .ir 4,742

4603

LIETUVIS GRABORIUS 
O >f I s A •

So. Marshfield Avonue 
Jei. Boulevard <277

A. PETKUS
LIETUVIS .GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290

> Yards 1138 
Chicago, UI.

—-..................... ........................... ... MM

DR. G. Z, VEZELIS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Arti 47 Street

Tel. Canal <222

Rezidencija 6600 S. Arteslan av< 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:20 vakare

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

DR. G. I. BLOŽIS Rez. Tel. Midway 6612

S. M. SKUDAS
LIETUVIS 

Didelė graži
718 WE8T

Rnoaevelt 7.121

GRABORIUS 
koplyčia dykai
18 STREET

Tel

1. J. ZO1P
GRABORIUk IR LAIDOTUVIŲ 

VBDSUAB

,1650 Weat 46tb St.
Kampa* «th ir Paulina 

Tel. Boulevard 6292 - 2412

DENTISTA8
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar*

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėilal? 

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
l’orkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.:

X-Ray

ryto nuo 10—12 nuo 2'—4 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Ahdway 2880

PO

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVH
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

Ruliudlmo valandųje .kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slm patu
kai. maad«<iai. gerai ir pigias 
negu kitur Koplyčia dėl iermeaų 
drkaL

DBNTI8TA8
30 EAST lllth STREET

Kąrųpas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0866 
Gaaaa, X-Ray, etc.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nup 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai. nuq 10 iki 12 dieną

i



«

DRAUGAS Penktadienis, Rugp. 7 d., 1931

PIKNIKAS ir KERMOŠIUSVisų Šventų Par. Roseland
Nedėlioję Rugpjūčio, Augusi 9 d.
VYTAUTO PARKE, 115 Gatvė Tarp Crawford ir Cicero Avenue

Tokio Pikniko ir Kermošiaus Dar Nebuvo Koks Bus August 9 D.
Golden Star Kliubas ir Dambhins Tymas loš Baseball.

Rungtynes, lenktynes, virvės traukimas, Bowling Alley, Lietuviški saldainiai, skaniausi 
gėrimai vyrams ir moterims, geriausia muzika, dovanos už gražiausius šokius.

Bus daug brangių dovanų — $50, $25, ir daug kitokių brangenybių.

Širdingai kviečiame atsilankyti visus Rose'.ando ir Chieagos Lietuvius.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

H I C A G
IŠVYKO Į KALIFORNIJĄ.

Marąuette Park. — šiomis 
dienomis išvyko į Kaliforniją 
p-lė Genovaitė Borden — ad
vokato Borden vyriausioji dūk 
tė — praleisti ten atostogas ir 
paviešėti pas savo ištekėjusių 
sesutę Ceciliją, kuri jau du me 
tai kai gyvena Los Angeles' 
priemiesty, vadinamam Bever- 
ly Hills, pietinėj Kalifornijoj. 
Advokatas Borden su savo 
žmona atlankė savo dukterį 
Ceciliją prieš pusantrų metų.

Be abejo, Genovaitės kelio
nė bus gana interesinga, pilna 
žavėjančių gamtos vaizdų.

Rap.

M ARIJUETTE PARK
Šv. Kazimiero Kar. Dr-ja 

—- Rengia —
MILŽINIŠKĄ PIKNIKĄ

NED., RUGPJ. 9,1931
Paprastoj vietoj 

Prie 70 ir So. California Avė.

Po 4 dideliais medžiais
Pradžia 1 vai. po pietų

Širdingai kviečiame visus 
j musų metinį pikniką, mes 
turėsim 10 gerų daiktų sve
čiams. Tikietai nuo 5c iki 25c.

Taipgi bus muzikantas iš 
Žemaitijos. Galės kiekvienas 
šokti. ,

Bus gėrimų ir valgymų pi
giai, nereik iš namų daug val
gytu ir gerti, mes už tiek pat 
patarnausim kaip kad namie 
kainuoja.

Taipgi bus imami paveikslai 
visų piknikierių krūvoje at
minčiai kiekvienam..

Musų gerb. klebonas kun. 
A. Baltutis ir “Draugo” red. 
p. L. Šimutis pasižadėjo da
lyvauti piknike. Žingeidu mu
ms bus išgirsti keletą žodelių 
iš musų gerb. klebono ir “Dr
augo” Redaktoriaus apie mu
sų organizaciją.

Visiems geriems katalikams 
dabar yra gera proga įstoti į 
musų draugiją piknike. Įstoji
mas $1.00. 25c. mėnesinių. Pa- 
šelpa ligoje $5.00, pomirtinė 
$55.00.

Taigi kviečiame visus Chi
eagos katalikus prie musų dr- 
jos prisirašyti, nes dabar pa
piginome ant trumpo laiko.

Mitingai laikomi kas pirmą 
sekmadienį, bažnytinėje avėtai 
nėjo.

Valdyba.

PRANEŠIMAI
Brighton Park. — Draugija 

Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka
zimiero Karai, laikys mėnesi
nį susirinkimą rugpiuČio 8 d., 
š. m., Nekalto Prasid. Šv. M. 
P. parap. mokyklos kambary- 
je, 7:30 valandą vakare.

Visi nariai kviečiami laiku 
pribūti, nes turime svarbų rei
kalų svarstymui.

Susirinkimas bus laikomas 
suimtoje iš priežasties parapi
jos pikniko, kuris įvyksta ne
dėlioję, rugp. 9 d. Taigi ries, 
atlaikę susirinkimą si.batoje. 
galėsime visi dalyvauti nedė
lioję parapijos piknike.

Valdyba.

Marąuette Park. —.šiuomi 
pranešame Marąuette Parko ir 
apielinkės visuomenei, jog dr- 
jos Šv. Kazimiero Kari. pik
nikas įvyksta sekmadieny, rug 
piučio 9 d., 1 vai. po pietų, 
Marąuette Parke. Visi kvie
čiami atvykti į pikniką, nes 
bus įdomiausis iš visų pikni
kų. Komisija stengiasi viską 
kuopuikiausiai priruošti, kad 
ntvykę visi butų patenkinti. 
Bus visokių žaidimų ir laimės 
bandymų, o jau užkandžių ir 
gėrimo tai iš tikrųjų bus ska
nių. Be to, linksmai laiką pra
leisime ir tyram ore pakvė
puosime.

P. S. Kurie turite serijų ti
ki etukus, malonėkite atsinešti, 
nes bus traukimas, mat pik
nikas perkeltas iš rugp. 2 d. 
į 9 d. Tad visi į pikniką.

Širdingai kviečia visus 
Komisija.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių draugystė laikys 
labai svarbų mėnesinį susirin
kimą, sekmadieny, rugp. 9 d., 
1 valandą po pietų, mokyklos 
kambary. Kviečiu visus narius 

į susirinkti ir užsimokėti pasi
tikusias mokestis ir už miru- 
tius Joną Gužą' ir P ©vilą Bug- 
vilą. Bus renkama darbininkai 
savybės išvažiavimui, kuris 
įvyks rugp. 23 d., Juozo Sa
kalausko darže, 82 str. ir Kean 
avė., Justice Park, III. Pra
šomi atsivesti ir naujų narių. 
Vyrai ir moterys priimami ly
giomis teisėmis.

J. Blankus, Pirm.

Brightoh Park. — Apašta
lystės Maldos dr-ja turės bas-

ket pikniką sekmadieny, rugp. 
16 d. parapijos darže prie 44 
Si. ir California avė. PraZ i-s 
4 vai. vak.

• Bridgeport. — Simano Dau 
kanto dr-ja turės savo pikni
ką ateinantį sekmadienį rugp. 
9 d. Kučinsko darže, priešais 
Tautiškas kapines.

Town of Lake. — šv. Ceci
lijos giedorių dr-ja laikys mė
nesinį sus-mą rugp. 7 d., Šv. 
Kryžiaus parap. salėje, 8 vai. 
vak. ,

Visi nariai-ės. malonėsite 
skaitlingai susirinkti.

K. Bartkaitė, prot. rast.

Nek. Pras. Pan. Šv. mergai
čių sodalicijos sus-mas įvyks 

|ned., rugpiučio 9 d., 1 vai. po 
pietų, šv. Kryžjaus parap. 
mok. kamb. Visos narės malo- 

' nėkite susirinkti, nes yra daug 
dalykų svarstymui. Taipgi 

i atsiveskite ir naujų narių.
I Rytą 9 vai. sodalietės eis 
i“in corpore” prie šv. Komu- 
; nijos.

Valdyba.

ŽINIOS APIE VILNIŲ

164 metais Vilniaus miestas 
buvo užėmęs 175 hektarų že
mės plotą. Toliau jis sparčiai 
plečiasi. 1868 m. Vilniaus mie
sto plotas išsiplėtė ligi 895 lia. 
1913 m. — 5000 ha. 1915 me-t
tais Vilniaus miesto plotas sie
kęs 9800 ha. Dabartiniu laiku 
Vilniaus miesto teritorija e- 
santi apie 10,400 ha.

Iš viso šio ploto 3000 ha y- 
ra užstatyta namais, laisvas 
paviršius užima 6862 ha; grį
sti ir negrįsti keliai bei gat
vės, aikštės, aikštelės ir kit. 
užima 405 ha; parkai užima 
18 ha; kapinės — apie 45 ha; 
geležinkelio teritorija — 45 
ha; vandens rajonai (neskai
tant Neries ir Vilnios) — 40

CICERlEčiy ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptleką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th 8t. Cioero, III. Esu Išėjęs augš- 
tesnį aptlekorystės mokslą, Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime dldžlausį vaistų sandelį, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųšlea Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus sutelkiu dykai.

Del Jueų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gaso ir elektrlkos bllas. Renduoju 
banko* dėžės (safe vaults) dėl bran- 
rmenų paaldėjlmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų paslgvąžlnlmul Ir 
psslkveplnlmul.

GRANT WORKS APTEKA
I

Juozaa Keserauskas, Sav. 
4847 W. 14th St. Cicero, UI. 

TeL Cicero 39

Didžiausia aikštė Vilniuje v- 
ra Lukiškės, kuri užima 4 ha 
ir 6,886.42 kv. metr. plotą. 
Toliau eina Katedros aikštė 
— 1 ha ir 4,111.45 kv. metrų; 
Ožeškienės aikštė — 6,828.12 
kv. mtr.; Napoleono aikštė — 
2,458.12 kv. mtr.; šv. Katari
nos ir Rotušės aikštės vieno
do didumo — po 182.83 kv. 
metrų; ir Bonifratų bažnyčios 
aikštė — 150 kv. metrų.

Vilniuje yra 723 grįstos ga
tvės; jų visų ilgis sudaro 109 
kilometrus. Negrįstų yra apie 
260 gatvių, bendro ilgio 263 
kilometrai 43 metrai. Gražiau
sia, plačiausia Vilniaus cent
ro gatvė yra Ad. Mickevičiaus“ 
gatvė; tos ilgis 1,800 metrų; 
tačiau ilgesnių už Ad. Micke
vičiaus gatvę yra kelios: An
takalnio gatvė — 3,175 metrų 
ilgumo, Belmonto — 3,250 me
trų, Belinų — 2,400 metrų, 
Naugardo — 2.595 metrų, Kal
varijos gatvė -— 1,900 metrų.

Visi Vilniaus tiltai sudaro 
579 metrus ilgio iš jų geleži
nių ir mūrinių — 49,00 metrų; 
medinių — 78,10 metrų; di
džiausias Žvėryno tiltas per 
Nerį — 90,30 metrų ilgio ir

GRAŽIAUSIA DOVANA
Ši balta mesh-bag su 

permatomais mėlynais f rė
mais ir chromium grandi- 
nėlis.

* Regulerė kaina tokio 
mesh-bag 1 yra nuo $4.00 
iki $5.00. Dabar

$2.45

KASS JEWELRY
J. A. Kazakauskas, Sav.

Z

2045 WEST 35 STREET

11,40 metrų pločio; Žaliasis 
tiltas — 88,60 merrų ilgio ir 
12,90 metrų pločio.

Vilniaus katalikai turi tre
jas kapines. Didžiausios Rasų 
kapinės — užima 10 ha ir 3,621 
kv. metrų plotą. Bernardinų 
3 ha ir Antakalnio kapinės — 
2 ha.

Žydai turi dvejas kapines, 

kurios bendrai užima 14 ha ir gentinos bonų, nemaža Argen- 
2,189 kv. metrus. Pravoslavų dnog pįnigų suma ir keletas 
kapinės — 9 ha ir 5.576,5 kv. gįqj tarpe yra viena pa-
metrų. Evangelikų reformatų siragyU Dr Mario Guido. Jam 
kapinės 2731 kv. metr. Ir įgmojęėta 35,500 dolerių, 
karaimų 2276 kvadr. metrų. pr Quįdo yra radikalas ir

------------------ buvusis kandidatas į vice-pre-
Atydžiai skaitykite biznierių zidentus. Dr. Guido, sakoma,

apmokėtas už “čarterio”1 bargenus ir šiaip įvairius ap 
i garsinimus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Groc. ir Del.. įsteigtas 35 metai, 
reik parduot dėl ligos. Gera vieta,

’ pigi renda. $400. 2320 Soutport Avė. Į

Del., • kendės, cigarai, nėr kompe- 
tlcljos arti, pelninga vieta, renda 
$40. 4 geri kamb. Ir maudinė, $800, 

i iSvaiiuojatn, geros išlygos,
| Springfield avė., kamp. Elston.

Del., groc., ice-cream, taboka, 
kendės, senai įsteigta. $850. Geros 
išlygos. 3759 N. Hermitage, kamp. 
Grace.

PARSIDUODA grocemė ir 
Delicatessen, kontraktorius, 
paėmė į mainus, todėl gausite^fotografuoti'"' 
didelį bargeną. Kas pirmas, 2650 West 63 St., Chicago, UI. 
tas laimės. Tei.

A. JEN6IUS Hemlock 8380

4119 So. Francisco Avė.
Tel. Virginia 1869

REAL ESTATE

REIK PINIGŲ?
Skolinant iki $300 blle reikalui že- • 
mais nuoš.

PUBLIC LGAN OORP.
4013 Milvvaukee Avenue 

401 Klee Bldg. Chicago,
Tel. Pensacola 8144

2 flatų plytų $5,975, geram sto- 
l vy, ąžuolo trlmas Ir asla, lotas 59x 
j 125, arti “L.” mokyklų, didis barge- 
inas — $5,775. Geros Išlygos. Raktas 
pas 809 So. 5 avė. Maywood, 111.

Pigiai nuo sav. 6 kamb. bung., 2 
karų gar., k. v. A, kainavo $12,000. 
Dabar už $9,000. 8848 Euclld Avė. 
Saglnaw 4506._ ___________ _____________ i

Pigiai, 9 kamb. plytų rez., k. v. 
š„ 2 maud., 2 karų gar., pulkus lo
tas. $12,500. 1818 So. Austln bul.

Delio, nelghborhood Storas, pulki 
vieta, geras biznis. Priežastis Ilga. 
1049 W. 56 St.

Pigiai, už geriausią pasiūlymą, eųul 
ty 4 flatų plytų Ir med. name 1-mo 
morglčlo $2,800, 1428 N. Campbell 
avė. Sav. Pound. 4621 Sherldan Rd.

Pardavimui — plytų namas, 6 
kamb. Ir maudinė, barnė, gar. $4,000, 
(mokėt $1,000, likusi pagal sutartį. 
3415 Hlrsch St., 2 blokai , vak. nuo 
Kedsie.

DU LOTU — num. 20, 21, blokas 
8, 8-člas Ir 4-ta* nuo kampo S. r. 
39 Ir Mass St Leroy A. Crogle, 178 ' 
7tn St. Midland, Pą.

Gražus lotas su medžiais 60x250, 
visi* pager., vertas $$,500, už $1,460. 
Pinigai ėla saugiau, negu banke. 
Sav, McCabe, 4720 Lee avė. Dow- 
ners Grove, III.

Pilnai įrengta, pagerinta 5 ak. ' 
nursery, Western avė., arti 142 St 
1 mali. į pietų nuo Blue Iitand. Į 
Mainų neprttmelm. $20,000. Oeros 
Išlygos Tel. Blue Island 1127.
• ■' I/

SUSEKTAS PLATUS KO
MUNISTŲ VEIKIMAS 

ARGENTINOJ

BUENOS AIRES, rugp. 5. 
— Kada čia atidaryta Rusi
jos sovietų prekybos bendro
vės “Yuzhamtorg” geležine 
spinta, viduje rasta apie vie
no miliono dolerių vertės Ar-

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

1932 So. Union Avenue
2-ros lubos iš užpakalio

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper- 
4225 N. tas lietuvis, seniausias ChlcagoJ, pi

giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

' R, ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & Radio)

z

Wm. J. Kareivai ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit _____

GREETf V ALLEY 
PRODIJCT8 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA 8TREET
, Tel. Boulevard 128$

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nustunėlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yarda 4069

i gaminimą šiai sovietų bendro- 
' vei.

Kada pirm keletos dienų 
policija puolė sovietų bendro
vės ofisus, suimta apie 150 
asmenų. Iš jų apie 100 jau 
paliuosuota.

pa

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

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

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
I

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

’ Statau įvairiausius namus prieinama 
| kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5626

Telef. Republic 6296

U. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausios.
2452 WEST 69th STREET

Phone Virginia 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

Sapnu Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1845
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAS. Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščte-

rlal. {vedame elektrą į namus Ir 
dlrbtuvėa
»1« g. Halatrd St. 3 Augštis




