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Tretininku Suvažiavimas San Francisco
VOKIETIJOS KANCLIERIS ŠIANDIE 

ŠVENTOJO TĖVO AUDIENCIJOJE

AUDEKLŲ DIRBTUVIŲ STREIKININKAI PATERSON, N. J.
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Prūsijoj Visuotinas Gyventojų 
Balsavimas

..-A \ ■■■' /■ X--• ••’ ••• .
V?'.H

BE KITU SUVAŽIAVIME DALYVAUS 
I APIE 150VYSKUPŲ
į SUVAŽIAVIMAS PRASIDĖS RYTOJ SV. 

MISIOMIS VISOSE BAŽNYČIOSE

SAN FRANCISCO, Cal., ru plačiai diskusuojama suvažia-

LAKŪNAS CRAMER ĮKRITO JŪRON; 
SAUKIĄS PAGELBOS

KANCLIERIS BRUENING 
VATIKANE

CRAMER JKRITO JŪRON

"v* r.

gp. 8. — Rytoj čia praside
da Trečiojo Šv. Pranciškaus 
Ordeno (Tretininkų) suvažia
vimas, kurs tęsis keturias die-
nas.

ROMA, rugp. 8. — šventa
sis Tėvas Pijus XI šiandie au- 
diencijon priims čia atvykusi 
Vokietijos kanclierj Dr. Brue- 
ning.

LONDONAS, rugp. 8. — A- 
merikos lakūnas Cramer, kurs 
iš Islandijos skrido į Faroe 
salas, šaukias pagell>os.

Sakoma, sugedus motorui1, 
jis nusileido jūron.

(K) IK

TARTASI VIEN APIE EKO
NOMINIUS KLAUSIMUS

LAKŪNAS CRAMER 
FAROE SALOSE

ROMA, rugp. 8. — Čia at
vykęs vakar Vokietijos kanc
lieris Dr. Bruening nepapras
tai iškilmingai pasitiktas ge
ležinkelio stoty. Buvo patsai 
ministeris pirmininkas Musso- 
lini su palydovų būriu.

Vakar kanclieris turėjo ko
nferencijas su Mussoliniu ir 
su užsienių ministeriu G randi. 
Po tų konferencijų paskelbta, 
kad kalbėtasi vien apie eko
nominius reikalus.

LINDBERGH YRA ŠIAU
RINĖJ KANADOJ

AKLAVTK, šiaurvakarinės 
Kanados Teritorijos, rugp. 7. 
— Kelinta diena pulk. Lind- 
bergb su žmona laukia ata
tinkamo oro, kad leistis toliau 
i šiaurius. Kol-kas nesulaukia.

HANKOWE YRA 230,000 
BENAMIŲ

HANKOIV, Kinija, rugp. 8. 
— Šis miestas dar daugiau 
vandens užlietas sutrukus že
mės pylymams Yangtze pau
piu. Šio miesto apylinkėse ir 
pačiam mieste yra suplūdę a- 
pie 250,000 nukentėjusių dėl 
potvinių žmonių.

AMBASADORIUS DAWES 
FRANCIJOJ

LONDONAS, rugp. 8. — A- 
merikos ambasadorius Cb. Da- 
wes išvyko į Franciją. Tenai 
jis su gen. Pershingu aplan
kys buvusių mūšių plotus.

ATSIEKĖ REKORDĄ

LONDONAS, rugp. 7. — 
Lakūnas Mollison, jaunas ško
tas, atskrido Čia iš Australi
jos. Kelionė ėmė 8 paras ir 25 
minutes. Tai naujas rekordas.

vime.
Rytoj popiety šio miesto ga

tvėmis įvyks bažnytinė proce
sija. Dalyvaus įvairios kata- 
likij organizacijos ir Pranciš
konų misijos Kalifornijoj.

Suvažiaviman atstovai atvy
ksta iš visų šalies dalių spe- 
cialiniais traukiniais.

Iš New Yorko važiuojančio 
su atstovais specialinio trau
kinio vienam vagone įtaisyta 
koplyčia. Kas rytas laikomos 
šv. Mišios ir dalinama šv. Ko
munija.

! Suvažiavimo rengėjai prane
šė, jog dalyvaus apie 50 vys
kupų. Rytoj įvairiose San Fra 

darbininkus prisidėti prie ncisco bažnyčiose kai-kurie 
________________________  vyskupai pirmininkaus pamal

dose ir sakys pamokslus tema:I
/‘Trečiasis Ordenas ir Kata
likų Veikimas.” Ši tema bus
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Atvaizduojami, kaip jie šūkauja — kviečia dirbančius 
streiko, kad laimėti savo reikalavmus.

KOMUNISTŲ VEIKIMAS 
AMERIKOJ

AVASHINGTON, rugp. ,. — 
Susirinkus naujam kongresui 

NEW YORK, rugp. 7. —.ateinančio gruodžio pradžioje! 
Amerikos lakūnas Cramer a-j bus iškeltas sumanymas imtis 
ną dienų niekam nežinant iš! priemonių suvaržyti komunis- 
Detroito nuskrido į Grenlan-jtų veikimų šioj šaly. 
diją, iš ten — į Islandiją ir

LIETUVOJE

MIESTO VIRŠININKŲ 
SUSIRINKIMAS

MAJORAS SMERKIA 
KOMUNISTUS

pagaliau j Faroe salas. Federalinė vyriausybė šian
die neturi atatinkamų priemo-Skrinda i Daniją. , . , ..._ . • . i mų kovoti komunistų propa-

Jo tikslas yra surasti ata- , .. - ,, ... !gandą, įsemus svetimšalių ko-tinkamą oru kelią susisiekti su ‘
Europa.

RYTOJ BALSAVIMAI 
PRŪSIJOJ

BERLYNAS, rugp. 8. — 
Rytoj Prūsijoj įvyksta visuo
tinas gyventojų balsavimas 
(plebiscitas) reikale Prūsijos 
seimo paliuosavimo.

Prūsijos vyriausybė vakar 
iškrėtė pavojingą valstybės 
tvarkai šposą. Visus sau prie
šingus laikraščius ji privertė;

munistų deportavimą. Gi at
skirų valstybių vedama komu
nistams kova yra be sėkmių.

Dėlto, čia komunistai vis la
biau ima įsigalėti ir atvirai 
grąsina pačiai vyriausybei.

IMA TRIUKŠMAUTI ISPA
NIJOS SOCIALISTAI

MADRIDAS, rugp. 7. — 
Steigiamajam Ispanijos respu 
blikos susirinkime socialistai
radikalai atstovai iškelia, rei- 

ant pirmųjų puslapių paskel- į kalavimą iš Ispanijos praša- 
bti jos atsiliepimą, atkreiptą Hnti vienuolius ir vienuoles
prieš visuotiną balsavimą.

SAUGOJAMI KUBOS 
PAKRAŠČIAI

HAVANA, Kuba, rugp. 7. 
— J. Am. Valstybėse sulai
kyta keli kubiečiai, kurie su
planavę sukelti revoliuciją Ku
boje. Dabar visi Kubos pakra
ščiai saugojami, kad revoliu
cionieriai iš jūros nepultų sa
los.

PAKEIČIA SKOLŲ BONUS

CANBERRA, Australija, ru 
gp. 7. — Australijos vyriau- 
sybė išsprendė vidujinių pa
skolų 2,750,000/100 dol. bonus 
pakeisti naujais bonais su ma
žesniuoju nuošimčiu.

DO-X YRA PARA

NATAL, Brazilija, rugp. 7. 
— Vokiečių milžiniškas orlai- 
vis-laivė iš Čia išskrido į Para.

ir konfiskuoti vienuolijų sava
stis.

Šiam sumanymui pritaria 
tik tie, kuriems nerūpi tautos 
nei valstybės ateitis.

AREŠTUOTA 58 KO- 
MUNISTAI

PATERSON, N. J., rugp. 
7. — Čia areštuota 58 komu
nistai, kurie kurstė kitus dar
bininkus prisidėti prie šilko 
gamybos darbininkų streiko.

PRIEŠINAS BEDARBIŲ 
ŠELPIMUI

WASHINGTON, rugp. 7. — 
J. Am. Valstybių prekybos 
rūmų prezidentas Strawn yrą 
griežtai priešingas, kad fede
ralinė vyriausybė imtų rūpin
tis bedarbiais. Bedarbių šelpi
mas, anot jo, yra atskirų val
stybių, apskričių ir miestų rei
kalas.

Vakar turėjo susirinkimą 
miesto ir fedij^ųliniai viršini
nkai. Buvo pakviesti ir nekil
nojamųjų savasčių komisijos 
nariai.

Tartasi imtis priemonių ge
lbėti bedarbius negrus ir ko
voti komunistų propagandą.

Negrų vadai pareiškia, kad 
negrams reikalingas darbas. 
Tada komunistų propagandai 
nebus' vietos.

ŽUVO TRYS MERGAITES

- Suimtas J. Dykton, 18 me
tų. Važiuodamas automobiliu 
jis prasilenkė skersgatvės švie 
sų, iš 111-os gatvės pasuko į 
State gatvę ir smogę į kito 
automobiliaus šoną. Pastaroji 
mašina apsivožė ir žuvo trys 
mergaitės.

UŽ MOTERIŠKŲ DRABU
ŽIŲ VILKEJIMĄ

Už rėdimąsi moteriškais dra' 
bužiais J. C. Schick, 21 m. tei
smas nubaudė 20 dolerių bau
da.

PENKI SUŽEISTA

Teletype Corpor. įstaigoje, 
2640 Soutbport avė., įvyku
siam sprogime sužeista 5 dar
bininkai.

NUBAUSTI KALĖJIMU

Kriminaliniam teisme teisė
jas Williams kalėjimu pod.45 
metus nubaudė M. Trotta, 27 
m., ir N. Florida, 25 m., už 
policmono nužudymą.

Apsivožus valčiai Fox eže
re 1 jaunas vyras nuskendo, 

5 išgelbėta. .

Chicago majoras Cermak , 
smerkia komunistus, kurie 
šiais blogaisiais laikais bedar-į
bius darbininkus išnaudoja ------------
nuosaviems tikslams ir, pasi-' IŠVYKO RINKTI TAUTO- 
taikius progai, mėgina šukei- SAKOS
ti mieste betvarkę. I ________

Majoras pranešė imsiąsis žinomas tautosakininkas mo 
visų galimų priemonių visus j Dovydaitįs, kaip kiek- 
svetimšalius komunistus agi- vjen^ vasarą, taip ir šiemet
tatorius deportuoti iš Ameri
kos, jei kitokiu būdu negali
ma jų patvarkyti.

Be to paskelbė, jog darbuo
sis palengvinti bedarbiams ir 
visiems tiems, kurie neturi iš- 
ko užmokėti nuomų už pagy
venimus.

Policija įpareigota visur nu
traukti vedamą komunistų pro 
pagandą.

AMERIKIEČIU LAKŪNU 
MIESTE TOKYO

TOKYO, rugp. 7. — Ame
rikiečiu lakūnu Pangborn ir 
Herndon, kuriedviem nepavy
ko skristi aplink pasaulį, iš 
Chabarovsko atskrido čia. Jie
du planuoja iš čia be susto
jimo skristi į Seattle, Wash., 
per Ramųjį vandenyną.

7 SUVAŽINĖTA

VINCENNES, Ind., rugp. 
7. — Chicago and Eastern Il
linois keleivinis traukinis su
daužė skersai bėgių važiavusį 
automobilių. Žuvo 4 vaikai ir 
3 suaugę asmenys.

LEDAI FRANCIJOJ

TOURS, Francija, rugp. 7. 
— Šias apylinkes palietė ne
paprasta ledų kruša. Atlikta 
apie vienas milionas dolerių 
nuostolių.

Ties North avė. Michigan 
ežere nuskendo L. Reich, 19 
m.

LIETUVOJE

vėl išvyko rinkti tautosakos į 
Ukmergės apskritį. Jis kiek
vienu savo išvykimu įkrauja 
mūsų tautosakos lobynan bent 
po 1000 ekz. dainų, pasakų ir 
k. “R

GIMIMAI IR MIRIMAI 
LIETUVOJE

1931 m. nuo sausio mėn. 1 
d. iki balandžio 1 d. visoje 
Lietuvoje buvo 16,202 gimimai 
ir 12,148 mirimai. Tik nuo gri
po mirė 1,305 žmonės. “R

MIŠKUOSE RANDASI 
BRIEDŽIŲ

Lietuvos miškuose dar ran
dasi 35 briedžiai. Žaliosios 
(Panevėžio apskr.) yra 30, ki
tuose miškuose — 5 briedžiai.

“R.”

EMIGRACIJA I UŽSIENIUS

Šiemet iš Lietuvos į užsie
nius per 3 mėnesius laiko emi
gravo į visus pasaulio kraštus 
478 žmonės. O pernai tuo pat 
laiku emigravo 3,404 žmonės.

“R.”

NORI ĮSISTEIGTI MU
ZIEJĖLI

Radviliškyje kirpyklos savi
ninkas Strabinskas renkąs va
balus, paukščius, akmenis, pi
nigų monetas, pašto ženklus 
ir kitus daiktus, norėdamas 
pisteigti muziejėlį.

KAS ŽADAMA BE
DARBIAMS

AVASHINGTON, rugp. 8. — 
Prezidentas Hoover paskelbė, 
kad ateinančią žiemą bedarbių 
pagelbai .būsianti sudaryta a- 
tatinkama “mašinerija.” Vy
riausybė neskirs jokių speci- 
aliniij sumų, bet kaip praeitą 
žiemą darbuosis bedarbius 
“šelpti” lokalinėmis pastan
gomis.

PRATINA GIRTAUTI

BUFFALO, N. Y., rugp. 7. 
— Probibicijos agentai nusa
mdė 19 metų mergaitę vaikš
čioti per slaptas smukles, pi
rkti svaigalus, girtauti ir tuo 
būdu gauti įrodymų apie svai
galų pardavimą. Mergaitė su
tiko, nes jai buvo reikalinga 
išlaikyti savo motiną. Išmoko 
girtauti.

Už tai teismas jau nubaudė 
du agentu.

MATE SUSIRIETUSIĄ 
GYVATĘ

Katine Kalniečių gatvėje 
ant kelmo daug kas matė su
sirietusią gyvatę. Matyt, at
šliaužė pasimiestinėti, bet žmo
nėms ją užkabinus, nuslinko į 
žoles ir pasislėpė. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Debesiuota; prama- 
tomas lietus; maža tempera
tūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.8G 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 f r. 
Vokietijos 100 mark,

5.23
13.91
19.27
23.70
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Kaip ten nebūtų, bet gruodžio pradžioje 
susirinkęs kongresas pirmiausia turės užsiim
ti nedarbo klausimu. Tų klausimų norės sprę
sti patys republikonai. 1932 metais Įvyks pre
zidento rinkimai. Be darbininku ir ūkininkų 
patenkinimo republikonų partija turės pra
laimėti rinkimuose. Nes treji metai, kaip šalį 
spaudžia didelis nedarbas ir skurdas. Dalis 
darbininkų dirba. Bet tai mažuma. Ji negali 
sudaryti atsverianėios republikonų partijai 
paramos.

Jei kaip, tai kongresas stovės už didelių 
sumų paskyrimų vesti viešuosius darbus. Ga
limas daiktas, tada vyriausybė pakeis savo 
pažiūras į esanti nedarbu.

Mes nekartų esame pažymėję, jog vyriau
sybė, nuoširdžiai kooperuodama su industri
jos ir darbo vadais, gali surasti priemonių 
darbininkus darbais aprūpinti. Kuomet darbi
ninkai pradėtų dirbti, tada šelpimo klausi
mas valdžios lėšomis savaimi atpultų.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Ganai 6764

DIENOS KLAUSIMAI

VYRIAUSYBĖ IR NEDARGAS.

Anų dienų žiniose iš YVasliingtono buvo 
pažymėta, jog pati šios šalies vyriausybė ė- 
musi daugiau rūpintis nedarbu. Pradėjo atvi
rai privažinti, kad ateinančių žiemų, kaip pra- 
matoma, nedarbas ne tik nesiunažėsiųs, bet 
padidėsiųs. Kartu su nedarbu padidėsiųs ir 
darbininkams skurdas. Karo departa«i lentas 
paskelbė, kad jis bedarbių naudai turėsiųs pa
ruošęs tiek ir tiek armijos ušklodalų, geleži
nių lovų ir kilnojamų virtuvių.

Dabar iš YVasliingtono pareina žinių, jog 
vyriausybė pripažįsta, kad ateinančių žiemų 
mažiausias bedarbių skaičius sieksiųs 6 mi- 
lionų. Organizuoto darbo viršininkai tų skai
čių nustato arti aštuonių milionų.

Dėlto, anot pačios vyriausybės, ateinan
čioji žiema privatinei labdarybei bus tikrasis 
kvotimas. Bus patirta, ar labdary bė turės pa- 

l^jėgų privatinėmis .aukomis sušelpti tas bedar
bių galybes, ar gal prisieis pačioms valsty
bėms imtis priemonių.

Pati vyriausybė kol-kas atsisako visokio 
bedarbiams šelpimo. Sako, tai ne jos reika
las rūpintis tokiais dalykais. Antra, vyriau
sybė sakosi ji nenorinti įpratin
ti bedarbiu laukti pašelpos (iš-

PASTABELĖS.

V-bė” nusiminusi,

KAD PERKŪNAS NE
TRENKTŲ.

Nedaug žmonių mėgsta žiū
rėti j žaibus ir klausytis per
kūnijos dundenimo. Didžiuma

kės, taipgi neprivalo būti arti 
plūgo, nei nešti retežių, nei' 
kitokių metalinių daiktų. ' •

Kiekvienas ūkininkas priva 
lo įsitaisyti ant namų stogo' 
perkūnsargį. Perkūnsargis ap- ‘

tai perkūno bijosi ir griau- Į saugos gyventojus nuo perku-' 
džiant slepiasi kur tik išma- ninio gaisro ir kitų nelaimių.' 
no, o tūli tai net iš baimės ir'Vežant šienų ar kitokius kro-[ 
suserga. Baimė nieko nepagel- 'vinius, patartina prie vežimo 

prikergti ilgų retežį taip,bės. Tie, kurie perkūnijos bi
josi, išmintingiau padarytų 
jei su ta stebėtinai galinga ir 
naudinga gamtos fenomenu 

I susipažintų, jų suprastų ir iš- 
' moktų kaip nuo nelaimių pa-

kad S1A.. valdyba sisaugoti.
dar nepašalinusi iš darbo “T-nės” redakto
riaus p. Vitaieio, kurio žmona “vajavojosi” 
su centro sekretore. Esu, valdyba susirinko, 
padarė organizacijai išlaidų ir viskas. Šis su 
si rinkimas padaręs SLA. $100 ar daugiau iš
laidų, o priskaitant dar būšimųjį susirinkimų, 
išviso išlaidų būsiu apie $600. “V-bė” turėtų 
atsiminti, kad kiekviena “vaina” padaro 
nuostolių.

Pranešama, kad atvykstu Amerikon A. 
Bružas, “Mūsų Rytojaus” redaktorius ir

Perkūnas yra atmosferinė 
elektra. Visi suprantame, kad 
elektra yra didžiai galingas ir 
naudingas žmonijai dalykas. 
Jei atmosferoje elektros ne
būtų, tai mes elektros neturė 
tumėm ir mums gyvenimas 
būtų daug sunkesnis. Elektros
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kad retežio galas vilktųsi že- '• 
me. Skaitytojai gal nekartų 
pastebėjo, kad benzino išve- i 
žiotojai turi prikergę prie au- i 
tomobiliaus retežį, kurs nuo-1
lat žeme velkas; ta: yra sa-l Atvaizde parodoma, kaip žiogai naikina javus ir daržo 
vos rūšies perkūnsargis, kurs vės. Jie nuėda visus augalus, medžių lapus. Palieka tik plyki 
apsaugoja sunkųjį automobi- steberai. Šįmet miliardai žiogų yra ir apnykę net kelias vals- 
lį nuo perkūninės katastrofos.1 tybės: lowa. Colorado, Idalio, S. Dakota, Nebraska ir Mi- 

Lietuvos gyventojai iš pro- nnesota. Federalė ir valstijų vyriausybės ieško būdų tiems 
tėvlų patyrimo žino, kad per- vabalams naikinti, 
kūnijos metu reikia juškų už- 1
sklęsti, ugnį užgesinti, langus ŠIANDIE ŽYDINČIU VERS- ! šmugeli uojamų svaigalų, ga-
uždarinėti. Elektros srovė ga
li lengvai nukrypti ten, kursiovė vielomis einant: gali už-

v - . . , • - ioro srovė traukia. Taigi užmušti žmogų lygiai kaip ir l 6
perkūnas, jei tų srovę su ran

LU. iii svaigalus laikyti rūsiuose.
------------ Tenai neįeis vyriausybės agen-

Šiandie Amerikoj labiausia tas, išėmus vagišius, kurie
kluptas perkūnijos

ka paliesi. O vienok mes nei laukuose, neprivalo
kur nors žydinčiu verslu yra svaigalų 
smarkiai šmugeliavimai h' ‘divorsai.

daugiur ištuština rūsius.
Kitas šiandie Amerikoj žy

dįs verslas — tai divorsai. Irlaikraštininkas — feljetonistas Aug. Gricius. L|t,|i'trikin?,( le,„„os nci radio • b5«ti, nes į bėgančio sudarv- Smugeliuojanu svaigalui dar-
Amerikoje pabusią pusantro-mėnesio. Norį ...... .... . .............................Uj» ore srove labai dažnai Inninka.ns ne1Perkam. - per- šiame atsitikime vargšai yra
susipažinti su Amerikos lietuvių spauda, jų 
organizacijomis ir veikėjai*. Abu pas mus 
atvykstantieji svečiai, kiek žinoma, yra ne'i nesįbijome
teisėtosios tautininkų vvriausybės šalininkai ' * 1 . . .

Atmosferinė elektrą kitaip = aparato gėdėti. 
tariant perkūnas, trenkia į ar-1 jej perkūnija 

ių jai eępntį jgnajlumų, I kiaj- tnpnkofli, jfcbi 
į bofežta, į .telegrafų ' tfl užsfkiljg a\lsI

aparato, nei elektiikinių mo
torų, nei pagalios elektra va
romais gatvėkariais važiuoti i

ir rėmėjai.

Žinomas anglų komedijų rašytojas sočia-1
timiausių jai 
I utent

listas Bernard Sliaw, sugrįžęs iš trumpos ke- (stujpU1< 
lionės po Sovietų Rusija, naujų “komediją"

laivų stiebus, į aukš didejj0 trenksmo daug žmo-
. • • i i-- v tU‘ ,ne<*^us *r H t- UžUi per-inj apkursta. Perkūnijos

paraše. Jisai susiriesdamas pradėjo girti ko-. į ••• • k J „erei i , • , • •. , T} , ... i* ii cn Riinijai uzejm, uickuu ,trenksmas ausims yra lygiai
muiustus. Bet, reikia pasakyti, kad p. Sliaw , . ... „„„i.;;,,... • , ’ .. • •• kia b|pPt,s P° aukįtu i pavojingas, kaip ir kanuolės
.. .. ’ ;. • . i iaiP«i perkūnijos metu nereik, trenksmas, mat nuo eksplio
šiandien yra, neinate. Jam pervažiuojant per; u- iįetsaririu nes lis sali I •• v ,•
Rusijos kelis centrus, bolševikų šulai buvo ji t)Tnkti j UetHargio wnaigaljt |

maldos) iš vyriausybės iždo. Girdi, kaip tik apsupę, kaip paprastai su visais svečiais daro, 'vpa<, jeį lietsargio kotas yra į ' ' ___________
vyriausybė pradėtų tų šelpimo darbų vesti, ! liieko neparodė. Shaw apie Rusijos pa-(’n,e{<a,inis Sakoma, kad į liet- 
tada nebūtų galo. Tada ir geraisiais laikais <^1 sprendžia iš bolševikų šulų pasakojimų gu mediniu kotu ir gu.
daugelis šauktųsi vyriausybės pagelbos. Nes i* dabartinių Rusijos carų gyvenimo ap-;llia aa| smaigalio, perkūnas ne 
visuomet šaly yra bedarbių ir jų nemažai. ' l'nkybių. Jisai nematė kaimo, nematė nė dar- llrenkiąg

Metalas labai traukia į sa-

ore srovę
perkūnas trenkia. brangūs. Bet jei šmugeliavi-lliuosi nuo tos užkrečiamosios

Perkūnijos metu labai pa- inas V*8U smarkumu vedamas, (limpamosios) ligos, kokia y- 
vojinga yrą maudytis, per aišku, yra žmonių, kurie svai- ra divorsai. Turtingieji tran-

' telefonų kalbėtis, arti’radio galus perka ir vartoja. Supran ‘ kosi po visas pasaulio dalis, 
tania, tai daro tik turtuoliai, jų akys niekad neprisisotina 

labųDsmar- kurie gyvena pertekliuje, ku-j pasaulio linksmybių. Gryžę 
itAina vn rip nebežino kur ir kaip, iš-namo eina į teismus ir reika- 
< Nuo labai dp‘sfi pinigus. Jei jie nutrau- lauja divorsų. Šiai procedūrai 

ktų svaigalų pirkimų, kaip reikalingi nemaži pinigai. Jie 
bematai išnyktų šmugeliavi- ^ų turi. Samdo aukštai apiuo- 
mas ir vyriausybei nebeveikė- kainus advokatus ir pasiekia 
tų išlaikyti prohibicijai vy- tikslo. Skiriasi vyrai nuo /mo
kinti agentų pulkų. Nuo to nių, gi žmonos nuo vyrų. Neva 

susižei-! l)alengvėtų visiems šalies gy- ieško tikrosios meilės ir lai 
I ventojams. Vyriausybė turėtų mės. Suprantama, jos negali 
' mažiau išlaidų ir sumažėtų surasti. Gyvena didžiausiam 
‘ mokami mokesčiai. išgverime.

Bet taip nėra. Probibicijos Atskleiskime kasdieninio an 
Mažaičių dv. (Kruopui vai.) agentai šiandie daugiausia gliško laikraščio puslapius, 

dvarininkas Tomkevičius, tar- ieško slaptų smuklių, dažnai Kasdien ten rasime daug ap-

LEKTUVĄ GAMINASI

Žinoma, tada būtų pakirsta privatinė labda- bininkų gyvenimo.
lybė, gi atskiros valstybės visai išsižadėtų --------------
šelpimo pareigų. j Įdomu būtų pamatyti prof. Voldemaro

Vyriausybė taip pat neturi noro skirti raštų. įteiktų vyskupams ir valdžiai, kuriame o ypatingai į varį. Perkūnijo* įčių bus galutinai baigtas. I*ė-i Turtuoliai gi auo tos 
dideles sumas viešiesiems darbams. Sako, | dėstus konkordato numatytas katalikų tei- 
ir be to pagerėsiu laikai.

navęs rusų aviacijoj dabar di-! puola vargšų namus, kad su--rašymų apie svaigalų šmuge- 
ve elektrų. Perkūną* gan daž-; f-i>asj saV() konstrukcijos lėk-j rasti nors lašelį svaigalų ir liavimus ir apie divorsus. Šiuo 
nai trenkia į plienu, į geh-žj,, tuvų, kuris už keletas savai-1 kaltininkus pašaukti tieson. Įdu abu verslu palaiko turtii'- 

rūšies 1 gieji. Nei valstybė nei kas ki-- 
metu žmogus neprivalo laiky- ktuvas kaštuosiąs per 3,000 lt. i puolimų apsaugoti. Už pinigus t tas negali jų atitraukti nuo

sės. įti rankoje nei dalgio, nei ša- “M. M.”-jie gali įsigyti geros rūšies [šių verslų rėminio.

PIRMOJO AUŠROS VARTŲ PAR. 
KLEBONO LAIŠKAS.

(Minint 25 m. jubiliejų)

(Tąsa)

žadėjo 23 draugijos. Sušaukėm jų dele
gatus, kad aptarus kur pasitiksime vys
kupų ir kokiomis gatvėmis eidami parve- 
sime į “klebonijų” ant karčemos viršaus.

Šv. Jurgio parapijos klebonas neti
kėdamas, slaptai atvyko pažiūrėti kur tie 
pamatai ir ar jie yra. Netikėjo nė Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas. Tik kun.

penkdoleris. Priėjus prie kertinio akmens tam tikru arkivyskupo leidimu bus pa-

Rinkdamas aukas viso ko prisiklausiau A. Skrypka pirmas, netik kų mums ne
vienos žada aukoti kaip pamatas būsiąs , trukdė, bet dar ir savo prielankumų pa-

jo Ekeelencija paėmęs dėžutę įdėjo į kam
pinį akmenį ir užliejo cementu.

Po visų ceremonijų vyskupas tarda- 
damas keletu žodžių net susigraudino be
žiūrėdamas į plevėsuojančias amerikoniš
kas ir lietuviškas vėliavas ir į tokius 
žmonių būrius.

Dabar ir aukojančiu daugiau atsi
rado, taip pat ir paskolos gavau. Dar ne

šventinta iš vidaus būsianti bažnytėlė. 
Pašventinau. Suvirto visi, it vienas, į vi
dų. Tuojau švęstu vandeniu pašlaksty
mas.

Y’argoninko p. Vielavičiaus jau pra
mokytas choras ir visi žmonės “Pulkim 
ant kelių” ir kitas giesmes džiaugsmin
gai pagiedojo. Po evangelijos pamokslas,

pastatytas. Pamatas gatavas, vėl einu prie 
jo. — Dar visaip gali būti, tai kada iki 
langų viršaus išvarysite mūrų, tada tai 
duosiąs, — tokį gavau atsakymų. Vėl 
einu per visus. Tai kaip stogų uždeng
site, tai duosiu ir tt. Jau niūras po sto
gu, tik be langų. Dabar, manam, tai -ne
turite kų sakyti, nė kaip teisintis. Ugi 
užgirstu, kad dar vyskupas galjs ant kit
ko paversti, net ir arklius pastatyti, nes 
ant jo viskas užrašyta. Prisiėjo prisiklau
syti visokių išmetinėjimų. Bet buvo ir au
kojančių su kuriais gynėmės, kol pasko
los gavom.

Kampinio akmens pašventinimas bu
vo paskirtas I^apkr. 11 d., 1906 m. Iš visų 
lietuvių parapijų iškilmėse dalyvauti pasi

mielą Cbicagos m. medeliai iapus skleidė. 
Pirmadienį, per Šv. Kazimierų, šiltų ir 
gražių dienų aš nuo kareiamos viršaus su 
visais rakandais pereik rausčiau į naujų 
buveinę.

Yienoje klesoje mokyklos reikmenis 
įtaisėme: juodą sienų kreida rašyti, vai
kams suolelius, mokytojui stalų, kėdę ir 
tuojaus atidarėme mokyklų. Vaikų susi- 
renko apie 30, nuo j) iki 13 metų amžiaus. 
Iš viešųjų mokyklų surankioti, kiti ne

visų susirinkusių pasveikinimas su šir- 
Kalėdos, o jau bažnyčia po stogu. Lenkas ’ <,in«u ačia ir palaiminimas su Šv. Sakia-

Chicago. Pašventinimui kertinio akmens ir altorių jau baigiam dirbti. Pinigų ren- i ntentu. Tai buvo 1907 m. Šv. M. P. įves- - persižegnot nemoka, o apie poterius tai 
jo Ekeelencija a. a. arkivyskupas Quig- į kam bažnyčiai ir visokiems reikalams lan ūminio iš šeštadienio į sekmadienį per- | nįr ko nė šnekėt, — ko paklausi, to ne- 
ley paskyrė mums saVo sufraganų vysku- i (lydami po žmones. Atsiranda fundato

rodė, antras tai kun. A. Petraitis iš So.

pų P. J. Muldoon, vėliaus Rockford, III. rių tai ant monstrancijos, tai ant kieliko, 
vyskupų. Prašėme Dievo tai dienai gra- ' lai ant kitko. • Vieni įtaiso smilkytuvų, 
žaus oro. Diena pasitaikė graži, tik mig- kiti žibintus, kiti kryžius. Moterys gi su

keltoje Grabnyčių šventėje. ; gausi. Visų pavasarį su jais pats vienas
Skolos nemenkos. Žmonių neperdaug į išvargau; vasarai gavau Nazaretietes tris 

ir tie patys nepripratę prie mokesnių baž- 1 seseris, kurios tuomet gyveno Dievo Ap- 
nyčios išlaikymui. Vos keturios šeimynos | veizdos konvente, jų viena buvo lietuvai-

lota. Pasitikom jo Ekcelenciją pėsti ir perka ir siuva kamžas, albas ir altorių teturėjo savo namus, kiti po svetimus tė ir mokino lietuviškai. Žiemai gavau du 
raiti ir palydėjoin į “klebonijų”. Pada- , uždangalus.
vėm vyskupui ant pargamento surašytus . • Mums Šv. Pijaus koplytėlėj bevargstant, 
šios dienos įvykius ir parapijos titulų: 1 aštuoni kambariai mokyklai ant viršaus,
“Beatae Mariae Virg. Miraculosae Vii- o visa apačia su skiepu po mūru, jau mfl- 
naę” — Our I^adv of Vilna — Jo Ekce- sų laukia įsikraustant. Per grabnyčias, 
lencija perskaitė, pasirašė ir visi kuni- ' (Šv. P. Marijos įvesdinimo dienų), iš ko- 
gai, lietuviai ir svetimtaučiai, eidami su plytelės su procesija slenkame gatve | sa-
didžiausia iškilme nešėme varinę dėžutę, 
kurioj buvo įdėti dokumentai ir auksinis

vųją bažnyčią Sustojame prie durų. N# 
vienam negalima j vidų įeiti tol,, kol su

gyveno. Žmonių maiža, skolų daug, rūpes
nis nemažas.

Antrame namo aukšte, pietą krašte, 
dvi klesos susirinkimams paskirta ketu
rios klesos, po 50 mokinių patalpos, buvo 
mokyklai paliktos. Dvi klesos prie di
džiųjų durų buvo pritaikytos klebonijai.

Tuose metuose pasitaikė labai anks- 
tsvbas pavasaris, taip kad per šv. Kaa-

niokytoju, kuriuodu mokytojauti man pa
dėjo. Antriems metams taip pat gavau iš 
lenkų Nazaretiečių vienuolyno tris sese
ris su viena iš jų lietuvaite, sesere Rai
munda.

(Bus daugiau)

i
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Prašau Į Mano Kampelį

■Rašo prot Kampininkas
Dabar, kai Anierike nedar

bas, kai milionai žmonių ant 
strytų sau “atostogas” lei
džia, kiekvienam reikėtų gal
voti naujų zabovų, kad visi ga 
lėtų linksimai sau pasibovyti. 
Kazumnos galvos čia gali pa
sidaryti milionus dolerių.

Priklodui, Cbieagos gyven
tojus dabar apiponavojo nau
ja zabova — “Yo — Yo”. Tai 
yra toks paprastas tinksas — j 
plokščiai — apskrita medžio 
boliukė su giliu per vidurį ja
veliu; į raveli įvyniota šniūre
lis. Paleidus boliukę žemyn ir 
traukant šniūrelį aukštyn, bo
liukė nuolat sukasi.

Ne (ik maži vaikai, ale ka
valieriai ir mergos, it net se
ni .žmonės, tuos “Yo-Yo” per
ka ir bovijasi: ant porčių sė
dėdami, strytu eidami, gatve- 
kariu važiuodami ir 11: O iš
radėjas to “Yo-Yo”, žinoma, 
pinigus sau į kišenių žeria.

Galvojant kokių nors naujų 
zabovų, visados reikia misly- 
ti, jog Amerike milionai yra 
suaugusių ir pasenusių vaikų, 
o jų kišenėse daugiau pinigų, 
negu galvoje razumo. Jei tik 
zabovų pataikysi jų skoniui, 
tuojau busi bagotas ir ant be
darbės galėsi tik nusispiaut.

Žmogus, svarstydamas savo 
atsinešimus prie Dievo, dasi- 
protėjo, kad priklauso Jam, 
kaipo Aukščiausiųjam jo Vieš
pačiui ir geriausiam Jo Tėvui, 
garbė ir meilė. Toliau žmogus 
sužinojo, kad Dievas yra do
ros ir tvarkos Rėdytojas, kurs 
baudžia tuos, kurie prasikals
ta. Del to tai surandame seno
vėje ir dabar pas įvairias tau
tas kokias nors pamaldas Die
vybės garbei, ypač užsirūsti
nusio Dievo permaldavimui. 
Be to visi gerai suprantame,

save patį, žmogus prieina prie 
supratimo, jog savo sielos dė
lei turi pareigų tikslinti savo 
gyvenimų ir tuo būdu neišeit 
iš doros ribų. Link kūno-gi 
žmogus turi pareigų rūpintis 
jį auklėti ir suderinti taip, kad 
visuomet būti} ne tiktai tinka
mu, bet ir nuolankiu sielos 
įranki7. Apart to, žmogus su
žino, jog jis yra žemės ir vi
sos gyvulijos viešpačiu, kad 
valia jam pajungti juos tin
kamiems ir geriems siekiams.

Šitie visi pavyzdžiai, čia pa-
kad doros tvarka nėra palik- žymėti, yra prieinami žmogaus

KAS YRA DORA?
Beveik visos neprigulmingos 

bei laisvosios ėtikos sistemos 
savyj turi pamatinį nedatek- 
lių; kiekvienas josios pasekė
jų savaip aiškina viskų. Per 
tai nesutinkant nuomonėmis, 
laisvieji nesugeba nustatyti 
principalio etikos uždavinio; 
kuo yra pagrindinis doros tik 
slas?

■ *
Mes gi, katalikai, patenki

nantį atsakymų surandame 
krikščionybės pašaulėžvalgoje. 
Taigi bent trumpai ir pavir
šutiniai pažvelgsime josios pa
žiūras.

Kas gi yra toji dora (mora- 
litas) t

Sulyg krikščionybės mokini
mo Viešpats Dievas apreiškė 
jų mums dvejopu būdu: per 
gamtinį ir antgamtinį apreiš
kimus.

Gamtinis Apreiškimas ir 
Prigimtoji Dora

Kaip iš genialio dailininko 
kūrinių bei veikalų galime spė 
boti ne tiktai apie jo būtinu
mų, bet ir apie jo dvasių ir 
pažvalgas; taip-pat iš prakil
naus pasaulio tvarkos surė
dymo galime pažinti Dievo- 
Kurėjo-Tvėrėjo mintį ir no
rus. Tai yra gamtinis apsirei
škimas arba apreiškimas im
tas platesnėje žodžio prasmė
je. Kiekvienas protingas su
tvėrimas jt. y. žmogus) gali 
tai išskaityti iš niekuomet ne
užsidarančios gamtos knygos 
ir, išvadų pagelba, prieiti prie 
Dievo pažinimo.

Kad ištikrųjų yra taip, mp$ 
tai žinome iš garsiųjų senovės 
filozofų išvadų, kurias jie su
darė filozofiškuose savo vei
kaluose, kaip tai Konfucijus, 
Sukratęs, Plato, Aristotelis ir 
daugylM* kitų. Žmogaus gi pro
tas, geidulių įtekmės nusilp
nintas, vienok nesugebėjo su
prasti pagrindinių tiesų, arti
nančių žmogų prie Dievo; per 
tai senovėje buvo įsibriovį ne
maža klaidų. Krikščionybės gi 
apreiškimas atitaisė tusias 
klaidas ir privedė žmogų prie 
tiesų pažinimo ir supratimo.

Kaip prie Dievo pažinimo, 
taip-j>at ir prie doros dėsnių 
supratimo, žmogus prieina 
prigimtosios proto šviesos ke
liu. Žmogui tarsi yra prigim
ta pirmutinis doros įsakymas;

“Gerai daryk — sergėkis pi
kto!” Tuo pačiu sykiu žmogus 
iš prigimties žino, kad tai y- 
ra Dievo valios reiškimas. To 
principo pagrindu žmogus ga
li spėlioti ir tolimesnes doros : 
įsakymų išvadas.

ta paties žmogaus valiai, ta
čiau žmogaus vertė ir jo liki
mas po mirties priklauso nuo 
to, kokiu buvo jis gyvenant 
šiame pasaulyj.

Sekančiai tyrinėjant savo 
atsinešimų prie artimo, žmo
gus sužino, jog turi jis gyve
nti bendru su juo gyvenimu 
ir privalo sergėtis žmogžudy- 
bės, vagystės ir t.t. Už tatai 
privalo žmogus stengtis, kiek j 

išgalėdamas, kad būtų naudin-! 
gas ir teisingas ir prigelbstųs j 
kitiems.

proto pagelba ir yra niekas 
kitas, kaip tiktai prigimtoji 
arba gamtinė dora.

Antgamtinis Apreiškimas
Viešpats Dievas ne tiktai

pirmųjam žmogui antgamtinę 
laimę, apteikdamas jį antgam
tinėmis malonėmis. Tosios do 
vanos būtų paveldėjimu parė
ję ant visų būsiančių gentkai
čių, jeigu pirmieji mūsų tėvai 
būtų išlaikę įsakytų jiems drau 
smę. Per savo gi nuopuolį jie 
užtraukė nelaimę ant visos 
žmonijos.

Vienok, dėl tosios pi ringi- 
mes nuodėmės Dievas neatme
tė žmonijos nuo savęs. Neapi
mamoje savo meilėje Dievas 
prižadėjo Išgelbėtojų ir išrin
ko Izraelio tautų to prižadė
jimo sargu. Kada laikas išsi
pildė, tuomet .atėjo šin pasau
lin praamžių Dievo Sūnus, kai 
po Žmogus-Dievas, kad savo 
kančia ir mirtim Dievui pada-

mas, tuo pačiu sykiu ir krikš
čionybės apreiškimus.

Dora Krikščionybės 
Pasaulėžiūroje

Tasai krikščionybės apreiš 
kimag turi ištisų eilę pagrin
dinių doros įsakymų, suteiktų

JTęsa ant 4 pusi.)

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Cliic. Apskritys nutarė daryt 
rugp. 16 d. Vytauto Parke Li< 
tuvių Kolegijos naudai dideli 
piknikų. Visi M. K. R. skyrių 
kviečiami dalyvaut ir prisius! 
bent po 2 darbininkus. Visus 
lietuvius kviečia į pikniko. ♦ 
M. K. A. Chic. Aps. Valdyba.
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RADIO ŠILE

Galop, suėmęs viskų ir be

gamtiniu būdu apreiškė, bet]rjus begalinį užgana padarymų
taip-pat ir antgamtiniu būdu 
per Senojo Įstatymo patriar

reikalingų dėl žmonijos nuo
dėmių atleidimo, kad suteikus

kus ir pranašus, pagalios gi ■ žmonijai teisingumų ir priža
dėtųjų malonę. Kuomet Die
vo Sūnus, atpirkęs žmoni jų iš 
nuodėmių vergijos, turėjo su
grįžti dangiškojon savo tėvy
nėn, įsakė savo Apaštalams ir 
jų Įpėdiniams platinti Jo mo
kinimų po visų pasauli. Tame

per vienatini savo Sūnų, kurį 
siuntė šin pasaulin, kaipo Iš
gelbėtojų.

Iš antgamtinio apreiškimo 
sužinome, jog pirmieji mūsų 
tėvai buvo pakelti atntgamti- 
nin rėdan. Iš neapribuojamos

mintydamas apie atsinešimų j širdies gerumo Dievas suteikė i ir yra antgamtinis apreiški-

Vardas Ir Pavarde ............................................................

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

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

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

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

- -------ĮVYKS ---------

Sekmadieny, Rugpiucio (flugust) 30 d., 1931
BIRUTĖS - CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

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

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

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

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

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:

50 Nuošimčių Nuolaidos
Ant Radios Visų Floor Samples 

Visų Žinomų Išdirbysčių:

Pliilco — A. C. Dynamic Radio 
— buvo $95.90 dabar

........... $29.00
Atwater Kent, 7 tūbų — buvo 

$125.00 dabar
už ...........  $35.00

R. C. A. Radiola, kainavo $100.00 
dabar už .... $35,00

Kari Radio, 8 tūbų dynamic, kai
navo $1(X).OO dabar
* $29.00

Boseli Radio, Gražus \Valnut ka
binetas, vertės $150.00, dabar
* $49.00

Music Master Radio ir Victrola krūvoje, vertės $100.90 
dabar už ......... - $39.00

Sonora, 9 tūbų Radio ir Victrola krūvoje, vertės $200.00 
dabar ūž................................ ........... $79.00

Majestic, Superbetrodine, '8 tūbų, vertės $112.00 da
bar už-r....................................................... $4-9.00

Brunswick, Victrola ir Radio krūvoje, vertės $150.00 
dabar už ................................... $49.00

AUGUSI PIANO SALE
Baby Grand Piano, floor sample, vertės $500.00 da- 

bar už -........................\.............. .......... $150.00
Kiti Groįikliai Pianai po ........... $50.00
Naujas Automobilio Radio. įdedamas j automobilių jums

belaukiant. Kainos tiktai   $49.50
,/«.<? fjatite r/crS-tis muzika važiuodami ant vakari fiį.

August Sale Ant
ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIŲ

General Motors Frigidaire, biskį vartotas .
....................................... $49.00

Majestic, floor sample vertės $259.00 dabar

.................................... $150.00
Starr Freezer, vertės $200.00 dabar
"*••••.............. . $135.00

Zerozone, vertės $250.00 dabar už . $95.00
Didelis pasirinkimas Naujų Elektrikinių T.edaunių už 

labai žemų kainų kaip tai: General Motors Frigidaire, 
Starr Frezie, Majestic. Pirkite daluir kol kainos žemos.

Šiame Išpardavime parduodame ant lengvų išmokė
jimų.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 8167

Lietuvių Radio Programai kiekvienų Nedėl lienį iš 
Stoties W. C. F. L., 970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Duodami lėšomis JOSEPH F. BUDRIKI) Krau
tuvės.

I
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KAS YRA DORA?

(Tąsa nuo 3 pusi) 
jau tai per patį Kristų, jav 
tai per Jo Bažnyčių.

Ir kokie gi yra tųjų įsaky
mų santykiai kas link prigim
tosios arba gamtinės d^ros?

Taip, kaip Dievo malonė ne 
naikina žmogaus būdo, tačiau 
sutvirtina ir tobulina; taip-pat 
ir krikščionybės dora nenaiki- 
11a gamtinės doros, tačiau lai
ko jų už savo įrankį, kurį jia- 
matuoja ištverme ir tvirtybe. 
Visą doros įsakymai, kuriuos 
galima logiškai išvesti proto 
pagelba, liekasi galingesniais 
ir naudingesniais krikščiony
bėje. Tai aišku iš Dešimties 
Dievo Įsakymų, kurie tveria 
savyje beveik gamtinės doros 
įsakymus. Apreiškimas ant Si- 
nai kalno, vėliaus gi Kristaus

ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
lai 18 m. ir moterys 16 metų, 
Kentueky vyrai 16 m. ir mo
terys 14 m. ir t. t.

Paduodant Natūralizacijos 
Peticiją.

Kl. — Ką reiškiu “paduo
ti natūralizacijos peticijų”; Paprastai, vyrai turi būt le- 
Kuoniet žmogus, turintis pir-į gališkų metų be tėvų leidimo, 
mas popieras per du metu, ir kuomet moterų amžiaus mai- 
kuris čion išgyvenęs penkis nosi nuo 16 iki 21 m. 30 vals
metus, pasiunčia išpildytų blan 
kų, piniglaiškį ir dvi fotogra
fijas, ar tas reiškia, kad jis pa 
siuntė peticijų? Prašau atsa
kyti, nes mano pirmos popie-|New Yorko Miesto Svetimtau

čiai.

tijos reikalauja, kad nuotaka 
butų 18 m. kuomet tėvai ne
duoda leidimo.

ros neužilgo išsibaigs.
At. — Fonu A-2214 (kurių 

Tamsta mini) yra pavadinta 
“Preliminary Form for Pet- 
ition for Naturalization”, ir 
pasiunciant formų sykiu su pi- 
niglaiškiu, fotografijomis, ir

Kl. — Kokios yra paskuti
nio cenzo skaitlinės New Yor- 
ke?

At. — New Yorko miestas 
balandžio 1, 1930 m. turėjo

t. t. nereišlia peticijos padavi- b,930,446 gyv entojų 62 % gy
niu. Tas padavimas įvyksta 
tik kuomet apiikantas pa

mokinimas, tai patvirtino ir šauktas prie pirmo išklausy-
apreiskė, kaipo tiesas rišai--J nio su jo liudininkais. Kuomet 
čias kiekvienų, Krikščionybė j natūralizacijos egzaminato

rius randa, kad aplikanto po
pieros tvarkoj ir kad jis pri
silaiko prie natūralizacijos įs
tatymo legališkų ir moksliškų 
reikalavimų, jis jį siunčia pas 
natūralizacijos teisino rašti
ninkų, kuris išpildo natūrali
zacijos peticijų, vartojant in
formacijas kurias apiikantas 
pažymėjo formoje A-2214. Du 
iiūdininku turi pasirašyti ir 
prisiekti prie peticijos.

Tavo atsitikime, turi prašy
ti natūralizacijos egzeminato-

ištikrųjų atitaisė klaidas, ku
rios senovėje buvo įsibriovę 
žmonijos vaidentuvėn, kaip 
tai: netikrasis Dievo ir artimo 
supratimas. Bet gi ji neišme
tė iš savo ribų jokios dorinės 
tiesos, kuri įsigyvenusi liko už
tvirtinta sveiku žmogaus pro
tu.

Apart gamtinės doros, krik
ščionybės dora apima daugelį 
įsakymų, kurie turi savyje ar
timesnius ryšius su gamta ir 
tuo juos papildo. Toji tiesa 
turi savyje daug apskritumų. 
Tikrai gamtinė tvarka tiktų 
įsakmesnė, bet gi antgamtinė
je dabartės tvarkoje dalimi 
pats Kristus aiškiai apreiškė 
arba paliepė tai atlikti Baž
nyčiai, kuriai suteikė tikrų ir 
tvirtų įgaliojimų. Dėlto tai 
žmonės privalo būtinai lanky
ti Bažnyčių, naudotis iš Sa
kramentų, Kristau^ Įvykdytų. 
Apie tai, kaip tas viskas pil
doma, Bažnyčia išaiškina ir 
išdėsto bei mokina.

Kristaus ir Bažnyčios san 
tvarka įsakymų, kurie aiškiai 
perstato doros tiesas, vadinas, 
krikščionybės dora, imant ap
skritame supratime, sudaro tų 
krikščionybės doros dėsnį, ku
rs yra ypatingas kiekvienam 
krikščioniui ir, kurs atskiria 
jį nuo kitų tikybų išpažintojų.

Ir suėmus viršui minėtas iš
vadas klausiman: — kas tai 
yra doros norma bei kokie jos 
santykiai? gauname atsaky
mų: — Dievas yra amžinasis 
ir nepakeičiamame doros pa
grindas ir šaltinis ir tikslas; 
dorinė žmogaus elgimosi bei 
gyvenimo vertė priklauso nuo 
jo paties atsinešimo prie Die
vo valios, išreikštos, kaip ga
mtiniame, taip ir antgamtinia
me apreiškimuose-

Taigi, gera ir (tora yra visa 
tai, kas sutinka su Dievo va
lia, o piktu — visa tai, Kas 
yra priešinga Dievo valiai.

Šiandien, 'jeigu pasaulis pi
ldytų Dievo valių ir, pats žmo
gus — žemės viešpats, jeigu 
niekada neatsitoltų nuof X . f
savo Sutvertojo, Kurs jį su
tvėrė Savo paveikslu ir pa 
našumu, tai tautose nebūtų ka
rų, negyvuotų neapykanta ir 
pavydas, išnyktų kerštas, ne 
siplatintų dorinis nuopuolis ir 
nesimatytų ekonominio ar dva

ventojų buvo vietiniai žmonės, 
33.1% svetimtaučiai, 4.7% 
juodi ir 0.2 kitų tautų. Iš vie
linių gyventojų 21 m. amžiaus 
arba daugiau, 28.8% buvo sve
timų arba maišytų tėvų.

Iš 2,293,400 svetimtaučių gy 
ventojų New Yorke, 858,770 
gyveno Brooklyne, 641,618 
Manliattane, 477,342 Bronxe, 
266,150 Queens ir 39,520 Ricli- 
monde.

Imigracija į Kanadų.

i Kl. — Ar man galite pasa
kyti, ar Canada uždarė duris 
imigrantams iš Europos?

Ats. — Ne. Bet įvedė var
liaus, kad tave ir tavo liūdi- žingus sulaikymus dėl dabar- 
ninku kuogreičiausia pašauk-, tūlio nedarbo. Per pereitus du 
tų, nes pirmos popieros bai-; Ul®n* Anglijos imigracija į 
giągj Canadų žymiai mažėja

DRAUGAS

Kuomet Pilietybės Kandida
tas Neišlaiko Egzameno?

Kl. — Kuomet mane pašau
kė egzaminams, aš negalėjau

Šeštadienis, Rugp. 8 d., 1931
man negalite pranešti apie iš- ko moteris nuo prezidentystės, ja neįėmėi rubežinių valstijų, 
gavimų patentų Europoje? Į Ne tik prezidentas, bet ir Se- kur gyveno 832,000 vergų, 

At. Beveik visose sveti- natoyiai ir Atstovai Konstitu--tuos paliuosavo Konstitucijos 
mose sulysę gulima paduoti' cijoje paminėti kaip “jis” priedus, kuris įėjo galėn tik

atsakyti į visus klausimus ir Palenllli prašymų po 12 mėn. bet vistiek yru moterų tarpe gegužės mėn., 1865 m. 
mano peticija atsakyta, Kada 1H) Jungt. Valstijo- abiejų narių,
galiu paduoti kitų peticijų? |be‘

Europoje patento kainaAt. — Natūralizacijos eį ta Kiek Vergų Paleista?

F. L. I. S.

nu pigi, bet yra kitas svarbus
Skaitykite ir platinki-

Kl. — Ar galite man paša-,te lietuvių katalikų die- 
kyli kiek vergu paliuu»uvi,uo nraštį «DRAUGą„ į, 
proklamacija paliuosuota? j ‘

At. — Prezidento Uncoiiio tetukite tuos biznierius 
garsioji proklamacija išleista ir profesionalus, kurie 
sausio 1 d., 1863 m., paliuo
savo net tris milijonus vergų,

zanunatoriaus vestas egzame-i , ..., į i ei kala vimas, ir tas reikalau
nas nėra teismo įsklausymas, • . , . . ....... , . įju, kad po patentu išradimu*tuomet peticijos negalėjo at- L • .... , .. . A ° , Itun veikti po dviejų metų posakyti, bet nedavė priduoti o ,..... .. išgavimui patento, {svetimosepeticijų, nes neišlaikei reika- » , , ......, . r . . salyse, be originališkos paten-lavimus. Jeigu popieros tvar-L .... ,x , to kainos, uždeda dar meti-
koje, tai vistiek bus geros ir •, . »• ,----- —* ......... .7. 1 mus mokesčius, kitais žodžiais, , ». .... .antram išklausymui. Jeigu po ; • . . , . dešimty valstijų. Proklamaci-. .. . J . Jeigu patentas nevartojamas,kelių mėnesių pasimokimnio , • . _____ _______ ____ -.... .. . ! tai perdaug išlaidu reik mo- —----------------- •
tiki, kad gali išlaikyti egza- - .... . ,' . . . . k(-ti. Pirmiausia persitikrink,
minų, tai gali prašyti Distiik- . -v . ..L . r Giad išradimų galima vartoti
to Natūralizacijos Direkto-I » • „ • x •J s užsieny pirm negu prašysi pu
rinus vėl pašaukti. tento.

Al J v 1AJ

A. A. SLAKIS

garsinasi jame.

Apie Pilietybės Literatūrų.

I Kl. — Esu interesuota mo
terų pilietybe. Kur galiu gauti I Kl. — Jungt. Valst. Konsti- 
informacijų apie tai? tucijos Straipsnis Antras vi-

i At. — Knygutė išleista For-1 suomet kalbant apie preziden- 
ieign Language Information j *4 JI vadina “jis” arba “jį ’.

Ar Moteris Gali Tapti Jungt. 
Valst. Prezidentu?

ADVOKATAS
Miesto Ofisaa 77 W. Washlngton St. 
ltoom 1502 Tel. Central 2978

Valundoa; 9 ryto iki 4 pp pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Dafayette 7 337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Service, 222 F’ourtli Avenue, 
New York City, N. Y. “Kaip 
Tapti Suv. Valstijų Piliečiu” 
aprašo pilnai apie moterų pi-

Ar tas reiškia, kad moterys' 
tos vietos negali užimti?

At. — Prezidento kvalil’ika

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

DABAR!Z

Žemiausios Kainos 
SUTAUPYMAI 

DIDŽIAUSI
\ \T

VISOKIŲ NAMAMS 
REIKMENŲ

cijos išdėstytos antrame strai- i
lietybę. Knygutę galima nusi-Įpsny sekančiai: “tik žmogus, 2151 W 22 St 

! pirkti pasiunciant 25 centus. |I ’
| ------------ Į pilietis, kuomet

priimta, sulaukęs 25 metų amSvetimi Patentai.

Telephone Kaodoiph 6727

C iki 9 vak
čiongimęs, arba Jungt. Valst.'

~ ‘ ° į Telephone Roosevell 9090
Konstitucija Name: 8 iki 9 ryte r®l Kepub. 960’

Kl. — Turiu gana svarbų j žiaus ir išgyvenęs 14 metų 
išradimų. Bet tas mano išradi-j kaip .Jungt. Valstijų gyvento- 

Įmas, berods, tinkamesnis Eit-į jas gali tapti prezidentu.” 
ropoję negu Amerikoje. Ar Į Tos kvalifikacijos nesulai-

net 
net

Apsivedimo Metai Jungtinėse 50% ir iš kitų šalių net 94%. 
Valstijose. .Gegužės mėn., 1931 m., 1,693

'anglai įleisti sulyginus su 6,- 
Kl. - Kiek metų sulaukęs 195 mėn > 193# m .

jaunas vaikinas gali verti šio- w2# a„lerikic5iy 6ulyginus su 
je šalyje be tėvų leidimol ' ; t 342# ; kit

S. I., Providence, R. I.

77%, iš Jungt. Valst.

Tt'lephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Docal Office: 1900 S. UNION AV£ 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai . nuo 6 Iki 9 vai. vak.

(Išakirlant Seredas)

Naujausios mados, nauji 
gvarantuoti ir pilnai įreng 
ti Radios verti $5().(X)
P" $22.50

Jus Taipgi 
Patenkinsim

i sulyginus su 7,785
At. — Apsivedimo įstaty- mėn., 1930 m. 

mai mainosi keliose valstijo
se. Rliode Island valstijoj, kur 
vyrai ir moterys, sulaukę 18 
metų gali apsivesti su tėvų 
leidimu, bet turi laukti lega
liškų metų (21 metų) apsivesti 
be .tėvų leidimo. Connecticut,
Pennsylvania, ir Tennessee vy 
rai ir moterys 16 ny amžiaus' 
gali apsivesti su tėvų leidimu:
Illinois, Ohio, Kansas, Massa-- 
eliusetts, Nevada ir Ohio vv-

na avidė,” gyvuojanti Dievu- 
je ir Dievas juose.

Samala.

LABDARIĮI CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Onkley Avė. 
AOITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avo.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3225 Lime Street 
M. Slikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

sinio skurdo; ir, visi, vieno kalais kreiptis į valdybę arba 
Dievo meilės vaikai, būtų “vle agitatorius.

gegužes

GRAŽIAUSIA DOVANA

Ši balta mesh-bag su 
permatomais mėlynais fre- 
mais ir chromium grandi- 
nėlis.

Regulerė kąina 
mesh-bag yra nuo 
iki $5.00. Dabar

tokio
$4.00

KASS IEWELRY
J. A. Kazakauskas, Sav.

2045 WEST 35 STREET

Daugiau kaip 17,000 žmonių turi taupymo 
sųskaitas šiame banke.

Jūsų sųskaita mielai bus priimta ar tai bus 
didelė ar maža lygiu prietelingumu, kaip kad 
minėta didžiulė armija taupintojų.

ŠIS YRA SAUGUS BANKAS JI’SŲ 
TAURINIAMS

Jūsų visi depozitai padaryti prieš Rug
pjūčio 10 d. neš nuošimčius nuo rugpiflčio 1 d.

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

Koom 1701 Tel. RaDdolph 03Si
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak ' 
8241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0C«: 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., ICetv. ir Bubėtos vakare

• 1 « a*

Grojikhai pijanai, grojija 
ir atrodo kaip liauji, pilnai 
gvarantuoti, verti daug sy
kių daugiaus, dabar
p° $55.00

Naujos mados, pilnai par- 
celuoti Console gesiniai pe
čiai, verti iki $80.69
po $39.50

lCENTRAt^Si?BANK|
ATRUSTCOMPANY

1110 We»t 33* Street 
ASUttBaak • • • • AClearingHouieBank.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAORABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Chicago, Ilk 

2314 W. 23M Place 
Telef. Roosevelt 2515

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

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950
ReaJ Eatate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taiki riciiuulmlnkit, net eikit pas 

tik.ri> spcclalistiĮ, ne pas kokį nepa
tyri 1J. Tikrus specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lAegrzaniinnvitno... Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kiti daklarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingom ų.

Alano Radlo — Sc.opo — Raggi 
X-Kuy Roentgeno Aparatas Ir vl- 
.ISk.s htiktcriologlAkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
tas negeroves, ir jeigu aA paimsiu 
lūs gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumus sttgryA Jurus 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 kokių, užslsenėjuslų, jsi- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kuri he 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
BPfiCIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po plet. Vakarais nuo 6 Iki T 
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 po 

plot

P

Aukštos rūšies Moliai r se
klyčiom nauji setai, verti 
iki $125.<M», tik
0° $64.00

Le nįfvūs 1Sm nkė ji m a i

Seni reikmenis imami į 
mainus ant naujų.

2536-40 W. 63rd St.
HemJock 8400

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

T
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MARQUETTE SHUT OUT 
PROVIDENCE AS WttL- 

MAN STRIKES OUT 
18 BATTERS.

Marąuette (2)

Mikužis c f 
Kuzragis 21)
F. \\ilinoiias ss

i » , *
p, s

AB R JI E

ON THE K OF L RIALTO. zations. A plan, remotely re-» 
senibling the general idea of 
degrees, yet effective in ąuite

One oi llie best gailies oL‘ Krivickas If 
tlie season was played in the Cicėnas lb 
K of L circuit lašt Sunday at Stulgis lb 
Mark Wliite Sąuare Park, J. \Yilnionas p 
\vliere tlie leadeifc Marąuette Balskus rf 
council defeated Providence iG.rencius c 
in i closelv contested battle by Poslulka 3b 
a score of 2-0.

Totais
Providence (O)

Joe Wilnian tlie ace ot‘ tlie 
K of L pil"hers, won bis sistli 
league victory by striking out 
18 batters allowing no walks 
and giving būt three (3) liits, Alaitiiitmis cf 
Joe is getting so good tliati^n^s 

tlie fans wliicb seem to paek 
evcrv park svhere lie plays, ta-

32 2 3

AB R U E

Now that tlie annual Fourth 
of July demonstration at 
Whukegan had experienced a 
niodicum of success, let’s turn 
our attention to the forthco- 
ming C’onvention, in Brooklyn 
this month. A raport origina- 
ting from reliable sources, 

telis us that tlie ąuestion of an 
innovation of degrees will be 
\videly discussed there. Novą 

probably a few of us will in- 
ąuire as to tlie relative signi- 
ficance of this method, of ca- 
tegorical iniportance in our 
organization. Statistical proof 
\vill undoubtedly attest to tlie 
feasability of this plan, as it 
has vvorked out in tlie Kniglits 
of Columbus and other organi-

Mitculis p 
Cliernauskas lb 
Šaltiniems 2b 
Guditis e 
Minalga rf 
\Y ii bertas If

ke it for granted that an a- 
verage of t'vo strikeouts per 
iiining is tlie usual thing for 
liim to do, tlierefore you can’t 
liear of anyone getting exci- 
tcd \vhen some five or six ba
tters are retired in sucession 1 
via tlie strikeout route, būt
just let Joe d,„p to only 12 WEST SIDE H0LY NAME
, vs CICERO.strikeouts in any ganie you 11 

liear the fans whispering ~
“Bet be was out late lašt
niglit be is’nt doing so well 
today. ’ ’

Totais 32 0 3 1
Chi. Sportsman.

West Side Holv Name pla-

ying against Cicero today 
afternoon at 12 St. and Cice
ro Avė. VVest Side Holy Na
me playing against Marąuette 
Park, in Marąuette Park 68 
Street and California avė. 
VVest Side is about to stand 

i n second place, and there 
going to sliow every colony in
Chicago, that they are not the 
lošt every time. VVest Side 
Holy Name team is in good 
shape to play baseball.

S. V. S.

[a different phase has been a- 
i dopted by a certain council in 
į Brooklyn of our own organi
zation. A general idea was | 
submitted būt as to its relati
ve uorking powers and essen- 
tialness of execution, we know 

'nothing about, perliaps tlie 
į idea will be more specifically 
explained, by tlie instigators 
of tliis movė, so that the ele- 
ment itself, that niakes up tlie I 
living organ of our organiza
tion, can debate it at lengtli 
before sending its delegates to 
the convention with a vogue 
impression of this concerted 
action.

We have also heard that 
many pertinent reniarks have 
been niade, to the discretion 
of the predominance of either 
Lithuanian or English in the 
printed pages of our semimon- 
tldy joumal, the “Vytis”. No 
doubt, this question deserves 
o. space of significant impor- 
tance in the discussions o f, 
the convention. Neither par-' 
tiality nor vogue patriotism, 
should discriminate to the dis
cretion of the adoption of one 
or the other language. In- 
stead, a broad-minded view of

the practicality of the usage 
of Lithuanian and English, as 
preferred by the majority of 
the menibers, should settle a 
much needed question. There 
is positive assurance that the 
delegates from the various 
councils, will lend a voice to 
the ąuestion, and let’s liope 
that the presiding powers 

wont favor a measure, that 
they t hink practical to the 
exclusion of the voice of the
many.

As can readily be seen dras- 
tie action should be takeli to 
tlie pursuance of future plaus 
for tlie organization. Prinia- 
rely, we see that our organi
zation is lacking a decided 
spirit of progress. We are 
not expanding, and we have 
everything to do, to remain 
intact for tlie present. Upon 
ąuestioning any individua! 
niember, one will always inva 
riablly receive a battery of 
reasons, wby there is no par- 
ticular influence to keep tlieni 
interested in the organization. 
Perliaps, one will reiterate by 
recalling a sense of loyalty 
and patriotism, būt these fac- 
tors alone, can never satiate 
the hearts of tliose, who de- 
niand an attitude of socialbi- 
lity and individual interest, 
which they most justly de- 
serve and should have, in an 
organization which indireetly 
fosters these principles.

We have reached a clirna- 
tic stage, and not promises! 
nor any modified attitude 
will conduce to the essential- 

iness of our purpose, before 
,we start a period of readjust- 
inent. '

These facts and a number 
more, will demand explicit ac
tion, and its up to those who 
are instrumentai in the influ- 
ence gained, to strive eamest- 
ly and sincerely to preserve 
an element, that will be an 
asset to our future posterity.

PETER PAUL GADDY.

M r. Peter Paul Gaddy is a 
\vell kown Lithuanian young 
man he has been instrumentai 
hundreds of Lithuanians in

Pledbemaster of the Lithua- 
nian Youths Pleasure Club of 
Chicago, Maywood and Melro- 
se Park. He is an officer in 
Alliance of Proviso Towrahip, 
in obtaining citizenship for 
the American Political Club, 
Secretary of the Lithuanian 
rector of the Bridgeport Lith
uanian Political club for three 
years. He has attended the 
University of Illinois and is 
now studying law at the Uni
versity of Chicago. Mr Gad
dy is a graduate of Our Lady 
of Vilna Catholic school in 
the West Side, and is a hearty 
and tern catholic. He is also 
a charter niember of the Holy 
Name Society at the Univer
sity of Illipois.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Vartotą Automobilių. Visokių Išdirbysčių. 

Gerai mekaniškai sutaisyti.
1928 CHEVROLET, 4 DOOR SEDAN
1929 CHEVROLET 4 DOOR SEDAN
1928 CHEVROLET. 2 DOOR SEDAN 
1927 HUPMOBILE 4 DOOR SEDAN 
1927 NASH
1926 REO 4 DOOR SEDAN
1927 OLDSMOBILE. SEDAN ’
1925 HCDSON, 4 DOOR SEDAN
1926 PAIGE 4 DOOR SEDAN 
1925 DODOE. 4 DOOR SEDAN
1930 PLYMOUTH. 4 DOOR SEDAN
1927 CADILLAC
1929 CHRYSLER "45” ROADSTER

Nepraleiskite, sunaudokite tą progą. Kainos nuo 
$75.00 iki $700.00. Pirkdamas sutaupysi 50%. Vieta 
pardavime ant tuščios žemės, 3413-15 S. Halsted St.

M. J. KIRAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER & PLYMOUTH 

3207-09 S. Halsted Street, Chicago, Illinois
TELEPHONE f .\H MET 4589

Joe’s record to date is some 
tliing to tell the fplks about, 
he has pitched every inining 
of every ganie played by 1 
Marąuette this season as for 
as tlie league ir concerned, 
(tlnee of tlie gailies were 7 
ininings affairs) Joe has 
struck out 95 batters, and ai- i 
lowed only 4 walks.

Tomorrow So. Chicago at 
Marąuette the only team 
wliich as not met Marąuette 
is So. Chicago, the second pla 
ce team liaving lošt būt one 
eontest (to Nortli Side) tlie 
boys from tlie far South Side 
are prepared to upset the dope 
and trini the leaders.

Tlie ne\vs coines from Mar- 
(piette, that injuries and vaca- 
tions have brouglit Havoc 
with the team and toniorrow 
may see a weak Marąuette 
team take it on the nose. Būt 
tlie fact that the šame erip- 
pled team trampled over 
North Side and Providence in 
tlie lašt two games, leads us 
lo believe that So. Chicago 
vili have there hands full 
just the šame.

Tomorreu’s gante will be 
played at Marąuette Park at 
69 & California avė. at 1:30 
P. M. (time not definate may 
be 3:30 P. M.).

Marąuette team has a cliar.- 
ce to cinch tlie championship, 
bv uinning tomorrow» eontest 
on tlie other linnd So. Chicago 
victory will put them in a 
deadlock with Marąuette for 
I'irat place providing they 
ean beat Providence again the 
follou’ing sunday.

GREEN MILL DUONA
. SURAIKYTA

St

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir j darbą 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
di, — Green Mill Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytę Duoną

Maistas

NBwProcessBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Reaikite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

O visą šalį nuo krašto iki krašto tūkstančiai restaurantininkų ir hotelių 
savininkų žino per metų metus patyrimo, kad Sexton Lėbelis yra svar
bus dalykas vedime pelningos virtuvės.

z

Sexton produktai yra surenkami ir supakuojami tose vietose, kur jie geriau
sia užauga. Sexton produktai yra supakuojami j specijalio didumo indus, 
kurie yra visiems patogiausi ir pelningiausi.

Keturiasdešimt aštuonių metų patyrimo gvarancija sėkmingame teikime reik
menų visuomenei, randasi po SEXTON Lėbelju.

SEXTON PATARNAVIMAS apima visą šalį — naudokis šiuo aiškiai pavy-* 
kusiu maisto teikimu — naudok šiuos pagarsėjusius produktus — ir tai ne 
už brangesnę kainą, negu mokėtum už paprastus produktus.

/
/

%
■j

» dJohn Sexton & Company
OLSEUNIAI GAMINTOJAI GROCERINIŲ DAIKTŲ

CHICAGO

ILLINOIS, ORLEANS & KINGSBURY STS. SUPerior 8400
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Sekmadienyj, Rugpiucio-August 9,1931
BIRUTĖS (buvusiame Chemausko) Darže

79 & Archer Avenue, Justice, Illinois

Nekalto Prasidėjimo Paneles Šv. Par. Brighton Park
PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Pniki muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai.
Visus nuoširdžiai kviečia

KLEBONAS ir KOMITETAI.

LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, WIS.
Žinelės.

X Parapijos didysis pikni
kas bus rūgs. C d. Į jį suva
žiuos keli tūkstančiai žmonių, 
būtent visi tie, kurie turi nu
sipirkę laimės bilietus. Naujas 
Nash Sedan klius vienam jų. 
Tai įvyks Fink’s Grove, Ke- 
nosha, Wis.

X Šv. Petro draugija daro 
savo metinį pikniką, ateinantį 
sekmadienį, rugp. 9 d. parapi
jos salėje. Jei oras bus pato
gus, visas piknikas bus ant 
žalios pievos kieme rp mo
kyklos ir Seserų nan ). Ren
gėjai žada turėti nematytų 
dalykų. Būsianti nepaprasta 
muzika, skaniausi saldainiai, 
šalčiausi ledai, karščiausi hot 
dogs, labai mandagūs patar
nautojai. Visi grožėsis karališ
ku priėmimu. Draugija tikisi 
susilaukti daug svečių.

X Parapijos choras pasiro
dė “Lietuvių Dienoje” Raci-
ne, Wisc. geriausiai išlavin- kee’s kuopos stovį. Pranešė, 
tas. Kenosha pralenkė visas kad kuopa susirinkimų nelai-
kitas Wisconsino parapijas. 
Bet mūs choras nepaliauja la
vintis. Nuolat daro giedojimo 
ir dainavimo praktikas ir nors 
besimokinant reik prakaitas 
braukt, bet kai dailiai suta
ria, tada ir klausytojams ir 
choristams džiaugsmas žybsi 
akyse. Valio chorui.

X Kenoshos veikėjai žada 
daryti rugpiūtyje nepaprastą 
vajų. Jau mobilizuojamos jė
gos iš vyrų, moterų ir mer
ginų tarpo. Per tris savaites 
ketina apeiti visus Kenoshoj 
esančius lietuvius ir svetimtau 
čius ir visiems duot progos 
laimėti piknike naują Nash 
automobilį. Geras sumanymas. 
Jo pavykimas priklauso visiš
kai nuo parapijos darbuotojų. 
Kas tik jaučiasi galėsiąs bent 
Šiek tiek prisidėti prie šių 
planų įvykinimo, kviečiami at
silankyt į parapijos raštinę ir 
pasitart.

X Pas lietuvius į namus daž 
nai užeina įvairių organizaci
jų svetimtaučių pasiuntiniai 
ir gauna paramos. Dabar atė
jo laikas, kad svetimtaučiai 
padėtų šv. Petro parapijai bū
tinąsias bylas apmokėti. Par- 
duokime jiems mūsų pikniko 
bilietus. Turėsim keleriopą 
naudą.

SHEBOYGAN, W1S.
Iš Vyčių 'Apskr. sm 'iiavimo.

Lietuvos Vyčių A seonsino 
Apskrities suvažiavii įas įvy
ko Sheboygan, IVisconsin, lie
pos 19, 1931, Nekalto Prasi
dėjimo Parapijos svetainėj.

Susirinkimą atidarė apsk. 
pirm. P. Marčulaitis paprašy
damas kun. Šliką sukalbėti

ivaukeganiečiai nori Vyčių 
kuopą sutverti ir priklausyti 
prie Wisconsin Apskričio. Su
sirinkimas užgyrė mintį ir į- 
galioje P. Marčulaitį rūpintis 
tuo reikalu.

R. Pocius pakėlė klausimą,

maldą. Po to atgiedota Vyčių 
ir Lietuvos himnai.

Susirinkimą sveikino kun.
Šlikas. Pagyrė Vyčių pasiry
žimus ir pareiškė, kad vieti- it0(jeĮ Apskričio kuopos ne- 
niai \ yčiai pavaišins sv ečius prįsjunįja p0 penkis atstovus 
kiek tik jų išgalės leis. Pietūs 
buvo surengti svečiam, o po 
susirinkimo visi bus nuvežti į 
pikniką. Po pikniko vakare 
bažnytinėj salėj bus lošiama 
“Bunco” ir po to galima bus 
pašokti.

Delegatai dalyvavo iš She- 
boygan, Kenosha, Port Wash- 
ington ir Racine. Mihvaukee 
ne' tisiuntė.

i otokolas pt.'eito suvažia
vimo perskaitytas ir vien bal
siai priimtas.

Raportai nepabaigtų reika
lų.

K. Mažeika pranešė, kad 
Vyčių Dienos, liepos 4 Wau- 
kegane, raportas da nepri- 
ruoštas. Bus išduotas sekan-
eiain suvažiavime.

Aps. pirm. P. Marčulaitis
davė pranešimą apie Mihvau-

ko ir pirmininkas išvažiavęs. 
Aps. Pirm. įgaliotas rūpintis 
kaip nors atgaivinti ir pagel
bėti Milwaukee’s kuopai. 
Nauji reikalai ir sumanymai.

Petras ir Kazimieras Mar- 
čulaičiai pranešė, kad jiedu 
važiuos į Seimą ir galės atsto- 
vautį Wisconsino Apskritį be 
jokio atlyginimo, jeigu Aps
kritys įgalios. Pranešimas 
vienbalsiai užgirtas rankų plo
jimu.

K. Mažeika įnešė, kad Ap
skritys surengtų kitą Vyčių 
Dieną su Chicaga 1932 me
tuose. Nubalsuota rengti. Ko
misija Vyčių Dienai rengti 
palikta išrinkt sekančiame su
važiavime.

P. Marčulaitis pranešė, kad

V AME UNIJA
U

I

ItUCTIJV*,
Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentą, arba: 

SWEDISH AMERICAN I.INE 
181 No. Mlchlgan Avė. 

Chicago, IlL

■ ■■■■■■■■■■■B
jRiumatizmas sausgelėl
■ Nesilankykite sav«s skani- ® 
_ mele, Reumatizmu, Sausgėla, B 
" Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g B — raumenų sukimu: nu ekau-
g dėjimai naikina kūno gyvybe ® 

Ir dažnai ant patalo paguldo. B
■ CAPBICO COMFOUND mo- a 
B stls lengvai praėallna vlrflml-
a ta Ilgas; mums Ilandle dau- ■ 

t bė žmonių siunčia padėka- ■
■ venas pasveikę. Kaina BOo per _
■ paltų ISe arba dvi už $1.81.
B Knyga: “MALTINIS 8VKI- ■ 

KATO8" augalais gydytles. kai- B
■ na lt eentų.

Z Justin Kolis :
B

8288 SO. HALRTEI) ST. B 
B Chicago. III. B
■ BBBBBBBBBBBB

Eugenia Cižauskaitė iš She- 
boygan.

Track ir Field Meet klausi
mą paliko kuopoms savo su
sirinkimo nubalsuoti: ar jos 
nori, ar ne.
Sekantis suvažiavimas įvyks 

Racine, Wisconsin, spalių mė
nesį.

į suvažiavimus. Racino 
Port Washington atstovės pa-1 gerb. kun. Šlikas. 
aiškino tame dalyke. Įnešta iš
rinkti komisija, kad atlankytų 
silpnąsias kuopas. Į komisiją 
išrinkta P. Marčulaitis, Ma
rijona Salvaičiutė ir Kazys 
Mažeika.

Susirinkimas vien balsai 
užgyrė Port AVashington 
kuopos sumanymą, kad Aps
kritys atlošti] visose Apskri
čio kuopose teatrą. Nubal
suota, kad Kenosha kuopa 
pasirūpintų teatra išmokti. I 
komisija bus pakviestas vie
nas narys iš kiek vienos kuo
pos. Jis bus išrinktas per kuo
pos susirinkimą.

Įnešta, kad Apskritys su
rengtų “Prom” 
tą balių rengti Sheboygane ir 
palikta vietinei kuopai tuom 
rūpintis.

Apsk. pirm. pranešė, kad 
Apskričio raštininkė, A. Gen- 
čiauskaitė įteikė jam savo re-

ir

Rap.

Susirinkimą uždarė malda i 65 tūkstančiai būtų žuvę did 
'miesčio banke.

CICERO, ILL
Viešas pareiškimas.

Čia visiems gerai žipomas 
biznerius P. Juknis (1420 W. 
14 St.), kuris gyvena netoli 
30 metų ir visą laiką laikosi 
obalsio savas pas savąjį.

Ir aš da gerai pamenu iš 
1910 metų, kada p. Juknis sa
kė prakalbą dideliam paren
gime. .Jis kalbėjo, kad jei mes, 
lietuvei, turėtume supratimą, 
tai svetimtaučiai nnt kampų ! 
netrurėtų užėmę geriausių vie

Nubalsuota i tų. Tie žodžiai buvo teisingi.
Ciceros lietuvių kolonija di
džiumoj lietuviais apgyventa, 
tik kaip pirma, taip ir dabar 
daugelis yra dideli pavyduo
liai saviems.

P. Juknis, kaipo biznio žmo- Mišias. Labai malonu ją 
signaciją. Jos vieton išrinkta gus, turėjo reikalų su įvairio- skaityti. Prisiųskite dar 10.

Galvok Pats 
Už Save!

Ar tu pasiduodi minios ūpui, ar pats pagalvoji ir nu
sprendi kas daryti?

Birželio 10 dieną pasirodė, kad didžiuma mūsų kostu- 
merių sveikai protauja, nes iš šimto tik du pareikalavo sa
vo depozitų. Šis didelis pasitikėjimo parodymas nėra ste
bėtinas, nes daugybė mūsų depozitorių buvo mūsų rėmė 
jai per metų metus.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS, Prop,
We Call And Dell ver

2408 WEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A, KAZLAUSKAS. Sav.

4426 So. YVestern Avė.

[
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VA

LDŽIA DEPOZITUOJA ŠIA
ME BANKE SAVO SPECIA

LIUS FONDUS.

Peoples .National 'Bank
and ‘Jrust Company 

of Chicago

47th Street and Ashland Avenue

mis firmomis, tad turi patyri
mo. Paskutinėmis dienomis tu 
rėjo reikalą su nuosavybė ver- 
tės $65 tūkstančių. Visą tran
sakciją atliko Universal State 
banka, tarpininkaujant pa
čiam prezidentui p. J. J. 
Elias. Ir drąsiai sakau, jeigu 
ne p. Elias gabumai, tai tie

O kiek daug tų pačių mūsų 
brolių lietuvių turi pasitikėji
mo didmiesčio bankomis?

Aš nuo širdies patariu savo 
tautiečiams įvairiais reikalais 
kreiptis prie lietuvių bankų, 
o tikrai nebūsit apvilti nei jo
kiame reikale.

Čia nėra komplimentai, bet 
tikra tiesa. Ka sakau, tą ga
li paliudyti šimtai kitų apie 
p. Elias.

Dar pakartoju: laikykimės 
obalsio savas pas savąjį.

ŠV. MIŠIŲ AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri 

tik išėjo iš spaudos. Apie tą 
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui: 
“Gavau jūsų knygutę apie šv.

Duosiu kitiems dovanų.”
Kita moteriškė taip rašo: 

“Apturėjau 3 knygutes apie 
šv. Mišias, kurios man labai 
patinka.”

Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama

A. PETKUS
JEWELER

Dlamotids, Watches and Jewelry 
Watcl) Repalring Our Speclalty

4601 So. Hermitage Avė.

Phone Boulevard 0244
Res. Phone Hemlock 6308

Frank Pumputis
Reprezentuoja

Metropolitan Life Insurance Co. 
1649 West 47th Street

Res. 6 803 S. Rockwell Street

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everythlng In Photography

3200 SO. HALSTED ST,

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 \S. HONORE STREET

Tel. Prospect 39 39

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HAbSTED ST.

Phone Roosevelt 2963

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER SHOP 
Halr Bobblng and Shlngllng for 

Ladles Our Speclalty 
2203 West 22nd Street

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occasions

2242 44 WEST 23 PLACE

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVRJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome,

Prosljame Ir Taisome 
4148 ARCHER AVENUE

apie svarbiausia mūsų tikėji
mo tiesa — Šv. Mišių auka.

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

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas- Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res, Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Aslstant superintendent 

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

JULIA'S RESTAURANT
■tulla P<M*lusvan<l Stclla .luskts, Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI

4656 So. YVestern Avė.

Tel. r<a.fuyette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. OERVILIS, Prop. 

EXPERT 1VORKMAKSHIP 
Cleaner and Dyer 

2543 ĮVEST 7lst ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEVVICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgiėius

2342 So. Leavitt St

Phone Lafayette 12 37

VINCENT PAUKŠTYS
Hardvvare, Palnts, Varnieti, Glass. 

Electrical Appllcances. Etc.

2738 West 47th St.

Telephone Grovehlll 2362

YVEST ENGLEYVOOD 
RESTAURANT

CHAS. BRAZAITIS, sav. 
HOME COOKING 

Atdara Dieną Ir Naktj
«24» SO. ASHLAM) AVĖ.

Telephone lafayette 1615

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZA8. Sav. 

Pirmos Klesos Diionkcpykla
4330-34 S. Califomia Avė.

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
C&rpenter and Repairer 
252 YVEST 47 STREET

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WESTF.RX AND 8OITHERN 
LIFE KNKl’RANCE CO. 

Office 1538 WE8T 63rd STREET
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ŽINIU-ŽINELĖSIŠVAŽIAVO Į “SPULKŲ” SEIMĄ.

Jonas P. Evaldas.

Išvažiuoja į Michigan valsty
bę. Ten išbus savaitę ar dau
giau. Kada sugrįš — bus pra- j x JftU buvo raiyta> kad p 
nešta. P-ni Uuraitienė su sū-!,- Adel? Rubiiauskaitė, žino- 
num jau seniau atostogauja. ma Vy(Uų veikėja ištekėjo už j 

adv. St. (įahaliausko. Vestu
vės buvo Palangoj. Jiedu pri-SIDABRINIS JUBILIEJUS.
siuntė ‘•Draugo’’ štabui svei- 
kinimų iš Suomijos, kur lei- ■ 
džia atostogas. Važinėja au-j 
tomobilium.

X Lankėsi redakcijoje kun. į 
dr. A. Bružas, kuris šioniis ' 
dienomis veda seserų Kazį-1 
mieriečių rekolekcijas. Kun. I 

dr. Bružas yra Lasulietis vie
nuolis.

X Chicagoj buvo kun. dr. 
K. Matulaitis, kuris laikinai
pavaduoja Kenosha, \Yis. kle- 

Jubiliantai yra seni Dievo bon"ų

X “Draugo” bendrovės di
rektoriai turėjo svarbų susi-

, rinkimų.

Dievo Apveizdos Parap. —
i Sekmadieny, rugpj. 9 d., 7:30 
Ival. ryte Dievo Apveizdos par. 
bažnyčioj įvyks iškilmės. Juo
zapas ir Morta Maleckiai mi
nės savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo. Palaiminimų su
teiks klebonas kun. P. Vaitu
kaitis. Viskas įvyks prie di
delių iškilmių, dalyvaujant 
jubiliantų giminėms, pažįsta
miems ir kaimynams.

Ii *
Apveizdos par. gyventojai.

1 Rap

NETIKĖTAI RADAU 
LIETUVAITĘ. NAUJAS ŠV. KAZIMIERO 

LRAUGUOS ĮGALIO
TINIO ADRESAS.

DAKTARAI
Tel. Cunal 6764

DR. A. RAČIUS
IK OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO ORE RACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki ii vai. vakaro. 

Ncdėlloinis ir seredomis tik 
iikalno susitarus 

Ofisus, Laboratorija ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

'.Telefonas Grovehill 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQIŲSTTE 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 
Nedėtlomis pagal sutarti

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas ^403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Ganai 2330

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

Tel, Hetulock 8700

Rez. Tel. .Prospect 0610

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6135 South Kedzie 
ltez. 6425 So. California Avė. 

Vai.. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

i Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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

DR. J. P. POŠKA
13133 S. HALSTED STREET4

Šiomis dienomis savo auto- 
niobiliaus reikalais užsukau 

Philadelpliijoj, rugpiučio; kuri randasi po num. 840 W. pas MarveI & Johnson Carbu- 
12 d. prasidės Suvienytų Vals-į 33 st. Bridgeporte ir Lietu- reter Service, 2426 
tijų Skolinimo ir Budavoji- Į vos “spulkų”, kuri randasi 18 avė. Besu labai
nio “Spulkų”
Seimas, kurs tęsis iki rugpj. įkas” seime p. Evaldas atsto- Savo patarnavimu pilnai ma- noy City, Pa., dabar persike- 6venUdlenlais pa®al sutarimu. 

15 d. P-nas Evaldas į tų sei-įvaus pusantro milijono dolerių ne patenkino. Be to sužinojau, Jiau gyventi Paterson, N. J. 
mų išvažiuos pirmadieny ir su Rietuvių kapitalo. Yra prama- kad jų ofise bedirbanti lietu- Todėl šiuo adresu: Rev. S. 
grįž rugpj. 17 d. j tomą, kad p. Evaldas iš seimo vaite. Stonis, 147 Montgomery St.

I (k) j parsiveš gausios medžiagos. Ten buvęs, ! Paterson, N. J., nuo šiol malo-
jdel platinirfio ir didinimo ---------------------- niai prašau visais reikalais!
|“spulkų”, kurioms jis sekre- GRAŽUS LIETUVIŲ RADIO kreiptis

Turiu garbės pi miešti SV. Į Antras ofisas ir Rezidencija 

Prairie Kazimiero draugijos narių ir i 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 
mandagus abelnai visuomenės žiniai, kad ®fi8° Val- Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Susivienijimo g-ves kolonijoj. Per abi spul- žmones ir geri mechanikai, kai kurj laikų gyvenę Maha-i pmt. utam. Jr aubat. Nuo 3-9 vak.

Šiemet sukanka lygiai 
metų nuo įsteigimo Suv. Val
stijose pirmutinės “spulkos”.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ArcUer Avenue

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

Tai minėtame seime p. Eval
das atstovaus seniausių ir di
džiausių Keistaučio “spulkų”,

toriauja per 20 metų.

Laimingos kelionės p-nui E-j 
valdui.

PROGRAMAS NEDEL- 
DIENĮ.

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 
Įgaliotinis Amerikoje.

Nedeliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virglnia 0036

CHICAGOJE

JUOZAPAS MALIUSKA
mirė rugpj. 6, 1931 m. 7:30 v. 
vak. 41 metų amžiaus. Kilo iš 
Švenčionių Apskričio, Kaltinė
nų Parap. Amerikoje išgyveno 
17 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną po tėvais Petri
ką uskaitė, 4 dukteris Antaniną, 
Zofiją, Oną ir Eleną ir sūnų 
Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4224 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės įvyks 
panedėly, rugpj. 10 d. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
l’o pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Suims 
Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203

Ofiso Tel. Victory 6891 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU

Tel. Lafuyette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
-Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Pilone 
Engiewood 6641 
VVentvvurth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet. 7-8 vak. 

Nedėliomia ir šv mtadiemals 10-12

Tel. Canai 0257 Rea. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 6 512

DR. R. C. CUPUER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Caual 1713

Valandos. 2 iki 4 p. p. Panedėllak 
ir Ketvergais vakare

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir chirurgas

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Waahlngtoc
16-12. 1-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
lei. Clcer-o 662 Tel. Kedzie 2450-245>

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tei. Clcreo 2888

Nedėllomu
Susitartu,

A. L DAVIDONIS, M. D.
4916 So. MiCHIoaa aVionUE 

Tel. Kenwood 6167
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ii ketvirtadienio

| Specialiai labai gražus lie-; 
! tuvių radio programas iš sto-' 
' ties WCFL (970 kilocycles),' 
j įvyks nedėldjenį nuo. 1 iki 
2:30 valandos po pietų.

!ekstra pusvalandžiu

SUSTREIKAVO KEPĖJAI
Kaune sustreikavo trijų ke- 

Bus pyklų kepėjai — darbininkai, 
ilgesnis nepakęsdami ilgo, net nakties

Town of Lake. — Pereitų! programas’ kuriame bus labai! nietu darbo. “R,”
.. gražių muzikos, dainelių

SUŽEIDĖ LIETUVAITĘ.

ir! trečiadieni, ryte prie 47 g-ves . . . .. , . ..
. .. , , ... daug kitų ivairenvbių. Pro-: Liepos men. ii d. Manjani-

įr Ashland avė. tapo sunkiai . , . A. . T , . ... ...
„ . . ._ T ,. ta. v 'gramai leidžiami Joseph F. poles apylinkėse iškrito gi.essužeista p-le Juzeta Duobiute. ° , r. ..

,....„ , , r> 'Budnko krautuves, 3417-21 S. didumo ledų. Po lietaus patvo-Ji ėjo i Peoples National Ban-i r ‘ ..
. . , . . ! Halsted Street, telefonas Bou nuošė ledus buvo galima su
kų ir per gatvę einant visu ’

įlevard 4705.smakumu jų užgavo automobi
lius. Buvo nugabenta į South- j 

west General ligoninę, 5701 S. ’ 
į Wood St.
1 P-lė Duobiute yra real estą-'
' tininko John J, Zolpo sekre- j pigiausias 
'tore.

rankomis semti. ■R.’

DR.

Šiandie išvažiuoja 
gų dr. A. Lauraitis,
tas, 2423 W. Marąuett Road.

_______________________________ !—i

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

J. F. EUDEIK1S & CO.K
JŪSŲ GRAB0R1AI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

GKABOR1AL

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Uor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6221 
Rezidencija; 6628 So. Richmond Avė

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Randolph 0993—0994

DR. EDGAR W. CRASS
Gydo lik akis, ausis, nosį ir gerklę

39 So. State St, Chicago
Mentor Bldg., 12-tas aukštas 

Valandos: 9:30—4:30

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2- 

pletų: 7—8:30 vakare 
Nedeliomis 10 iki 12

-4 po

D h iN f 1S I A1
Phone Bouleva.d 7042

DR. C. L VEZELiS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

J. F. BADŽIUS
LIKT GRABO RIU8

CHICAGOJE

LAURAITIS ATOSTO
GOSE.

)
atosto-
dentis-

Laidotuvėse pa
tarnauju feerlausls 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau | 
sau prie grabu lt- 
dirbystės.

OFISAS
<6 8 Weat 18 Street 

'Telef. Canai 617« 
SKYRIUMI: 8238 8
Ualated Street. Tei
Victory 4080

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

x i
Musų patarnavimas 

visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me lilaidų užlaikymui 
■įkyrių

Nauja, graži ko 
plyčia dykai

3307 Aubiirn Avenue

t Z E R S K I
UETUVIh GRAHoRlUe 

O t I e a •

4603 So. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 6877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virglnia 1290 

Yards 1138 
Chicago, HL,

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglaiisla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mane 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 8615 arba 2514

2314 W. 23rd PI., Chicago
z SKYRIUM

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

Tel. Yarda 1829

DR. G. SEKNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas AIidway 2880

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

B ALSA Al UOTO JAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei- j 
narna.
3319 AUBURN AVENUI-;

Chicago, III.

S. M. SKDDAS
LrETUVTH GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel Roorevelt 7688

—"" -

I. J. ZOLP
OHAJBOHIUk IR LAIDOTUVIŲ 

VRDF4AR

1650 West 46t,h 8t.
Kampae 4<tb Ir Paulina Bta. 

Tel. Boulevard 6162 - 841 s

Jlulludlmn valandoje krelpkltše 
•rle man«a patarnauala elmpetll- 
kal. mandagiai gera: ir plgian 
negu kitur KoplyėM <l«i s 
dykaL __

Ofisus Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted st. 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tel. Canai 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTArS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7586
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A S

4712 So. Ashland Aveuue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tol. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartį

ir Tele. Cicero 1260 X-Ray

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 Plttsflcld Bldg., M K. ashlngton St., Chicago, III.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Nedeliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:80-8:30 vai. vak. 

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

NTaH Aliuvi atisifn mis

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedeliomis ir beieuomts .u.iuu us
4847 W. 14 ST.

Vai.:

Cicero, Hl.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235
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KNIKAS ir KERMOŠIUSVisų Šventų Par- Roseland
Nedėlioję Rugpjūčio, Augusi 9 d.

s
VYTAUTO PARKE, 115 Gatve 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 Roselando ir Chieagos Lietuvius.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

CH I C A G O J E
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

R. APSK. SUS-MO.

Mar. Kol. Rem. Apsk. sus
inąs įvyko rugp. 5 d., Aušros 
Vartų parapijos mokykloje.

Gerb. kleb. kun. L. Drauge
lis pranešė, kad nuo liepos 4' 
išvažiavimo Marijonų ūkėje 
pelno liko apie $226.00. Taip
gi perdavė padėkos žodį nuo 
kolegijos vedėjo kun. Navic
ko visiems už prisidėjimų, kuo 
nors minėtam išvažiavime.

Ekskursijos į Thompson, 
Conn., komisijos nariai A. 
Grybas ir A. Peldžius prane
šė, kad važiuotoji) pakanka
mai kol kas neatsirado. Tat 
didesnės ekskursijos suorga
nizavimas paliktas vėlesniam 
laikui. Kun. J. Mačiulionis da
vė pasiūlymą organizuoti ma
žų ekskursijų' iš privačių ma
šinų, kurių Apskritys įgalia- 
vo šventinimo iškilmėse pas
veikinti nuo Mar. Kol. Rem. 
Chieagos Apsk. Kad sveikini
mas nebūtų tuščiu žodžiu, Ap
skritys nutarė surengti pik
nikų , rugpiučio 16 d., Vytau
to darže. Brolis Vladas suor
ganizuos minėto pikniko ko
misijų.

Vajaus reikalu kun. L. 
Draugelis pranešė, kad, dėl 
susidėjusių aplinkybių, neiŠ- 
sijudino taip kaip turėtų. To
liau kalba tuo reikalu kun. J. 
Mačiulionis, L. Šimutis ir ki
ti. Pagalios prieito prie to, 
kad kreiptis į busimąjį L. R.
K. Federacijos kongresų pra
šant tam darbui paramos. At- 
si kreipimo rezoliucijų paga
mins kun. J. Mačiulionis, L. 
Šimutis ir A. Peldžius.

Tartasi apie tradicinį išva
žiavimų į Marijonų ūkį, per 
Jabor Day. Apsk. kviečia sky
rius rengtis prie minėto išva
žiavimo.

Kun. L. Draugelis pranešė, 
kad iš 19 sk. p. J. Šiaulienė, 
p-lė K. Usaitė ir kitos narės 
jau rengias turėti minėtam iš
važiavime stalų. A. Grybas 
pranešė, kad 19 sk. yra pada
ręs serijas.

Mar. Kol. Rem. V. Seimą 
nutarta šaukti lapkričio 29 d. 
Kun. L. Draugelis kvietė sei
mą rengti West Side. Kveti- 
mas priimtas.

Atstovai buvo iš sekančių 
skyrių: Kenosha, Wis., (kun. 
Dr. Matulaitis) iš Marąuette 
Park, Brighton Park, West

Side ir North Side.
V. Petrauskas, stud.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Ant karsto a. a. Marijo
nas Zaurienės buvo sudėti 
dvasiniai bukietai iš šešerių 
giedotinių šv. Mišių ir iš tre- 
jatos skaitytinių. Visa šeimy
nėlė su giminėmis aukojo už 
mirusiųjų šv. Komunijų. Kun. 
Andriušis atlaikė laidotuvių 
pamaldas ir pasakė visus ra
minantį, jautrų pamokslėlį.

X Marijona Saunorienė su 
dukterimis Marijona ir Pran
ciška Aušros Vartuose užsa
kė trejas giedotines šv. Mišias, 
kaipo dvasinius bukietus už 
a. a. Marijonų Žibute

X Marijona Saunoraitė po 
įvykusios N. D. su automobi- 
lium katastrofos, kurioje mirė 
a. a. Marijona Žibaitė, dar 
randasi Chieagos ligoninėje 
Ashland Boulevard Hosp. 800 
So. Ashland Blvd.

X Aušros Vartuose ateinan
čiame sekmadienyje bus susi
rinkimai :

a) Blaivybės draugijos — 
tuojaus po sumos;

b) Aušros Vartų vyrų ir 
moterų draugijos 1 vai. po pie 
tų;

c) Altorių puošimo draugi
jos 3 vai. po pietų.
d) Rūtos parapijos darže ryt 

pavakarėje Westsidės mote
rys visvien parengs gražių 
pramogėlę, kurios pelnų ski
ria parapijos jubiliejaus nau
dai.

X Girdėjome, kad ateinan
čioje savaitėje vėl Westsidėn 
užvažiuos J. E. vyskupas P. 
Būčys, M. I. C., kuris šiuo 
kartu darys kanoniškųjų vi
zitų Chieagos ir Marian Hills 
Marijonų namams.

SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS.

North Side. — Draugijos šv. 
Juozapo įvyksta išvažiavimas 
į Jefferson miškus 9 d. rugp. 
t. y. rytoj, kur visi northsi- 
diečiai kviečiami smagiai lai
kų praleisti. Ši draugija yra ' 
gana didelė ir turtinga. Jai 
priklauso žymiausi North Side 
žmonės, taip sakant, šeimynų 
galvos. Be to, šių draugijų ga
lima pavadinti North Side biz 
nierių draugija, nes jai pri
klauso visi mūsų kolonijos biz 
nieriai, kaip tai V. Nausėda, 
P. Beržinskas, P. Sriubas, J. 
Kaitulis, J. Kupčiūnas, A.1 
Kupris, M. Karečkas ir daug 
kitų, kurie atsilankę į drau-» 
gijos parengimus gražų biznį

padaro ir žymiai įeigas padi
dina.

Todėl rytoj visi northsidie- 
čiai važiuokite į Šv. Juozapo 
draugijos išvažiavimą, kur ga 
lėsite tikrai linksmiai laiką 
praleisti ir pakvėpuosite tyru 
miško oru. Juk miškas, tai lie
tuvio “sostinė”, tai jo širdis, 
anot mūsų dainiaus: miško 
oru pakvėpavęs kelias valan
das jautiesi daug sustiprėjęs.

Tadgi pasinaudokite proga, 
kurių teikia jums draugija 
ruošdama išvažiavimų. Visi 
atvažiuokite o sugrįšite žymiai 
sveikatų sustiprinę. Tųipgi 
nepamirškite kad tam išvažia
vime bus dainų, šokių ir lie
tuviškų žaidimų.

Dainorėlis.
____________________________________________________________________________t

MAROUETTEPARK
Šv. Kazimiero Kar. Dr-ja

" -.f . •
— 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 
į musų metinį piknikų, 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- 
gyte ir gerti, mes už tiek pat 
patamausim 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 organizacijų.

Visiems geriems katalikams 
dabar yra gera proga įstoti į 
musų draugijų 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 pirmų 
sekmadienį, bažnytinėje svetai 
nėję.

Valdyba.

KATALIKIŲ MOTERŲ SĄ
JUNGOS NAUJA CENTRO 

VALDYBA

Moterų Sąjungos 15-sis Sei
mas, Clevelande, Ohio, pasi
baigė pereitų trečiadieni va
kare. Į naujų Centro Valdybą 
ateinantiems dviem metam iš
rinkta sekantieji asmenys; 
Dvasios Vadas — kun. H. Vai
čiūnas (iš Cicero, III.) Pirm.
— dainininkė M. Čižauskįenė 
(iš Detroit, Mieli.), Vice Pirm.
— V. Petrošienė (iš Cicero,
III.), Rašt. — M. Vaičiūnienė 
(iš Cicero, III.), Iždo glob. - 
V. Paurazienė (iš Detroit, Mi
eli) ir J. Čepulienė (iš Chica- 
go, III.), Finansų komisija — 
B. Bitautienė ir O. Kirienė 
(abi iš Chicago, III.), Redak
torė — S. Sakalienė (iš Chi
cago, III.) Direktorės įvairio
ms valstybėms paliko veik tos 
pačios.

Sekantis Šeimas 1933 m. bus 
Pennsylvanijos valstybėj.

Rendon kambariai vyrams su val
giu ar be valgio. įlenda* pigi, kam
bariai geri. Yra Ir garadžius.

2113 So. Halsted st.
Tel. Canal 7055

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa
didintą International Patent 
Kxposition, 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, Man agi n g Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Groc. Ir Del., (steigtas 35 metai, 

reik parduot dėl Ilgos. Gera vieta, 
pigi renda. 3400. 2320 Southport Avė.

Fornlšiuotl 9 kamb. 6 kamb. Iš- 
renduotl, geros furn., geras listas, už 
geriausią pasiul. 1415 Adams St.

Del., kendės, cigarai, nėr kompe- 
tlcljos arti, pelninga vieta, renda 
340. 4 geri kamb. tr maudlnė, >800, 
lšvažluojafn, geros Išlygos, 4225 N. 
Sprlngfleld avė., kamp. Elston.

Del., groa, lce-cream. taboka, 
kendės, senat (steigta. 3350. Oeros 
Išlygos 3759 N. Hermltage, kamp. 
Grace.

PARSIDUODA grocernė ir 
Delicatessen, kontraktorius 
paėmė į mainus, todėl gausite 
didelį bargenų. Kas pirmas, 
tas laimės.

A. JENČIUS
4119 So. Fruncisco Avė. 

Tel. Virginia 1869

! WEST ORANGE, N. J., ru
gp. 7, — Sirguliuojąs išradė
jas Edisonas pranešė, kad jis 
gyvensiąs ligi 100 metų. Jis 
eina 85 metus.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Simano Dau

kanto dr-ja turės pikniką 
sekmadienį, rugpj. 9 d. Ku
činsko Darže priešais tautiš
kas kapines. Visi nariai priva
lo piknike būti. Kviečiami at
silankyti ir svečiai.

Valdyba.

Bridgeport. — Sekmadieny 
rugpj. 9 d. Marąuette Parke 
prie 71 ir So. California įvyks

REAL ESTATE

REIK PINIGŲ? ,
Skollnam Iki $300 blle reikalui že
mais nuoš.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Milwaukee Avenue 

401 Klee Bldg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

t, -O/’ n 
MhETKIEVVICZ&tg'

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

ous priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W, ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET
2 flatų plytų >5.975, geram sto

vy. ąžuolo trlmas Ir asla, lotas 59x 
125, arti "L.'’ mokyklų, did4s barge- 
nns — >5,975. Geros Išlygos. Raktas 
pas 809 So. 5 avė. Maywood, III.

Pigiai nuo sav. 6 kamb. bung., 2 
karų gar., k. v. š., kainavo 312,000. 
Dabar už 39,000. 8848 Eucltd Avė. 
Saginaw 4508.

Pigiai, 9 kamb. plytų rez„ k. v. 
š„ 2 maud., 2 karų gar., puikus lo
tas. 312,500. 1818 So. Austin bul.

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

Pigiai, už geriausią pasiūlymą. equl 
ty 4 flatų plytų Ir med. name 1-mo 
morglėlo 32.200. 1428 N. Campbell
avė. Sav. Pound, 4621 Sheridan Rd.

Pardavimui — plytų namas, 6 
kamb. ir maudlnė, barnė, gar. 34,000. 
(mokėt 31.000, likusi pagal sutartj. 
3415 Hirsch St., 2 blokai ( vak. nuo 
Kedzie.

6 kamb. plytų bung. k. v. S. kai
navo 310.500, už 3T.500. 4734 No. 
Keatlng Avė.

DU LOTU — num. 20, 21, blokas 
3, 3-čias Ir 4-tas nuo k, East »9 ir 
iMassachusetts St. Leroy A. Croyle 
178 7 St Midland, Pa.

Numąž. Iki 312,000, mod. 6 kamb. 
plytų bung. k. v. A, 37 H p. lotas, 
2 karų gar., šat. (v., kanv. sienos 
1644 No. Austin avė. sav. Mer. 7544

, Mainymui ar pard., 20 kamb., vi
si llr., geras listas Nauji rak. 3325 
Inglestde Avė.

Pilnai (rengta, pagerinta R ak. 
nursery, Western avė., arti 142 St. j 
1 mali. | pietų nuo Blue Island. 
Mainų neprllmslm. 320,000. Gero* 
Išlygos Tel. Blue Island 1127.

piknikėlis rengiamas Seserų 
Pranciškiečių rėmėjų skyriaus. 
Yra pakviesta daug svečių. 
Bus juokų ir visokių smagu- 

;mų. Gerb. kun. J. Šąulinskis 
sakė bėgimo lenktynėse nie-

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 Węst 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias ChicagoJ, pl- 

| glal taisys jūsų namuose. Lafayette 
j 1329.
i--------------------------------------

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

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

Tel.
Hemlock 8380

z%

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREE14 VALLET 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tel. Boulevard 1339

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
Į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimu* Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
sntrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, IU.
Tel. Yards 4669

įkam nepasiduosiąs. Už pasi
žymėjimus bus dovanos. Visus 
kviečia

Komisija.

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

1932 So. Union Avenue
2-ros lubos iš užpakalio

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėse 

L i e tni 'i ai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

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.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZ A S
Namų 8tatymo Kontraktorius 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio, 
i Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phons Vlrglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONT RAK

TO rtlU8
4556 S. ROCKWELL ST.

lapo* Telef. 

Hemlock 2887
Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO. 

JOSEPH 8HAGZDA8. Sav. 
Elektros relkmenos tr fikščle-

rlal. įvedame elektrą ) namus tr 
dirbtuvės.
• lt* R. Halsted St. 3 Augštls




