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METAI-VOL X\

Lindbergh’as Iš Alaskos Skrinda Į Siberiją
FRANCIJA PRIEŠINGA NAIKINTI 

KARO SKOLAS, ATPILDYMUS
Kuboje Suimtas Vyriausias 

Revoliucionierių Vadas

TOKIAM BOTE BUS LAIKOMI ŠALIES DOKUMENTAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

feut

DIDELES AUDROS 
PASEKMES

BAŽ fčIĄ UŽDEGE

Žmonėms vargo

Ii

VII-8 d. siautė nepaprastai 
didelė audra, padariusi dide-

FRANCIJA SU MASKVA TARIASI 
PADARYTI POLITINĮ? SUTARTĮ

LINDBERGH I SIBERIJĄ

SAFETY BĄY, Alaska, ru
gp. 14. — Pulk. Lindbergli su 
žmona iš čia išskrido i Kara- 
gin salą, šalę Kamčatkos pu- 
siausalio, Siberijoj.

Tai pavojingiausias skridi
mui plotas šiauriuose — apie 
1,067 mylios.

SUIMTAS REVOLIUCIO
NIERIŲ VADAS

NENORI SKOLŲ PANAI
KINIMO

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Francuos vyriausybė griežtai 
atmeta Britanijos pasiūlymą 
panaikinti visas karo skolas 
ir visus karo atpildymus.

Francijos nusistatymo ne
reikia aiškinti. Ji karo skolas 
moka nemoka, bet iš Vokie
tijos apturi riebų atpildymą. 
Karo atpildymais ji turi su
braklinusi vokiečių tautą. Pa

ŠVENTASIS TĖVAS LAJ- 
HAVANA, rugp. 15. — PreĮ MINA AMERIKOS KATA- 

zidento Machado vyriausybė LIKIŲ DUKTERŲ OR-
paskelbė, jog kariuomenei pa- GANIZACIJĄ
vyko suimti buvusį Kubos pre 1
zidentą ir vyriausiąjį revoliu- NEW YORK. Amerikos 
cionierių vadą M. G. Menocal. Katalikių Dukterų organizaci- 
Kartu su juomi suimtas ir jo nesenai turėjo vyriausiąjį 
padėjėjas C. Mendieta. į tarptautinį suvažiavimą Atla-

Suimtuoju atvežamu į Ha-'ntic City, N. J. Suvažiavimo 
vana ’ metu pasiųsta sveikinimai ir

ištikimybės paraiška Šventą- 
jam Tėvui Pijui XI.

Jo Eminencija kardinolas
FRANCIJOS SU MASKVA 
POLITINIAI SANTIKIAI

liūs nuostolius ūkininkams, 
j Vien Meškučių valse, audra 
sugriovė sekančius trobesius:
St. Stasiuliui nunešė vėjo ma- gesinta, 
lūno viršūnę (nuostolių apie

Perkūnas trenkė į Leliūnų 
bažnyčią. Nugriovė stogą, bo
kštą ir sugriovė varpinę. Ba
žnyčia užsidegė. Iššaukti Uk
mergės, Utenos ir Anykščių
ugniagesiai. Ukmergiškių ug
niagesių pasibaidė arkliai. Su
žeisti 3 žmonės. Bažnyčia už- 

“Uk.”

Tokios išvaizdos būtas bus pastatydintas Washingtone. Jame bus sudėti visi'svar- 600 lt.); Nikančių km. Pr. 
būs ir brangintini vyriausybės dokumentai. Ligšiol visi dokumentai (archivai) yra iš- Smogiui sugriovė klojimą 
sklaidyti visuose vyriausybės departamentuose. Naujam bute bus užtikrinta apsauga.'(nuostolių apie 1500 lt.). To 

“ paties kaimo gyv. B. Mikai-,
CHJCAGOJF

SUNAIKINTA DAUG 
DRABUŽIŲ

Keli galvažudžiai vakar ap- 
vyko net sepjtynias įvairiose 
miesto dalyse Checker Clean- 
ers, Ine., įstaigas ir rūgštimi 
sunaikino parvežtus valyti 
drabužius. Nuostolių būsią a- 
pie 10,000 dolerių..

t ~ ■ C*
Įstaigų prezidentas sako,

DIDELI KARŠČIAI 
ROMOJE

ROMA, rugp. 15. — Čia!

čiui sugriovė daržinę ((nuosto
lių apie 800 lt.); Lupaičių k. 
J. Brašiškiui nuvertė daržinės

Dienos metu, netoli Liepo
jos jūra išmetė į krantą kele
tą Lietuvos žvejų laivų. Jiems 
išsigelbėti padėjo vietiniai gy
ventojai. “R.”

i stogą (nuostolių apie 300 lt.);
prasidėjo dideli vasaros karš-! Misai{i, k K Radionovui
čiai. Nežiūrint to, Šventasis: 
Tėvas Pijus XI nenutraukia

nu

TRYS ŽMOGŽUDŽIAI UŽ
DARYTI VISAM GY

VENIMUI
griovė daržinę (nuostolių a- 
pie 500 lt.); nugriovė ir sulau

savo kasdieninių pareigų. An- gviet Ministerijai prUdau 
dieneijos ka.p ėjo, taip eina, j sančins Misai{ilJ k mokyklos

OPERATORIAI STOVI UŽ jtvart° s‘°«» <nuos‘°li,J 

S„O REIKALAVIMUS

ANN ARBOR, Mich., rugp. 
14. — Greitai apsidirbta su 
trimis išpažinusiais žmogžud
žiais, kurie aną naktį nužudė 
du vaikinu ir dvi merg/riti. 
Šios dvi buvo atvykusiom Į Yp- 
silanti iš Clevelando 
tis pas savo gimines.

Trims žmogžudžiams: Da- 
vid Thomas Blackstone, 33 m., 
negrui, Fred Smith, 23 m., ir 
Frank Martin Oliver, 19 m., 
vakar vakare vietos teisme 
pravesta byla, visi nubausti 
kalėjimu ligi gyvos galvos ir 
nakčia pristatyti į valstybini 
kalėjimą Jacksone, Mich. Mi- 
ehigano valstybėje nėra mir
ties bausmės.

vakar turėjo viešą susirinki- niūnų vienk. gyv. Pr. Žukaus-d a dv^titc Pacelli, valstybinis popiežiaus kad jįs senaį prašęs apsaugos
PARYŽIUS, rugp. 14. sekretorius, dabar atsakė į ig valstybės prokuroro ofiso, 

Francijos vyriausybė visas lai tuos sveikinimus. |bet nieko neatlikta tuo reika.
as užginčijo, kad ji vedanti i Jo Eminencija atsakyme pa- lu.

derybas su Maskva kokiais- -eį§kįa> jOg šventasis Tėvas 
nors politiniais klausimais. labai pradžiugęs šios organi- 

Bet štai dabar į Paiyžių at-'zaeįjog pįinu atsidavimu Baž- 
vyko iš Maskvos sovietų yy-!nyčios Galvai. Tad siunčia a-į Du vyru plėšiku ir viena 
resmosios šalies ekonomijos ' pagtalinį palaiminimą visoms moteriškė dienos metu per at

virą langą įsigavo į vidų na
mų, 7210 So. Westem avė. Šei
mininkę . Mrs. Ross surišo ir

liuosuota nuo karo atpildymų ^ary^os vice-prezidentas V.' organizacijos narėms.
Vokietija gali greitai pasiro
dyti francūzams pavojinga.

Mežlauk ir korespondentams
pranešė, kad Maskva su Fra-TRYS ISPANAI JŠVENTIN- 
ncija sėkmingai veda derybas

ĮSILAUŽĖ I NAMUS

ŠALTAI PASITIKTAS

MADRIDAS, Ispanija, ru
gp. 15. — Čia šaltai pasitik
tas atvykęs Katalonijos kraš
to prezidentas pulk. Macia.

Jis čia atvyko reikalauti 
Katalonijai savyvaldos. Toks 
yra to krašto gyventojų ap 
sisprendimas.

padaryti ekonominę ir politi-į 
nę sutartis.

Jo pareiškimas sukėlė sui
rutes tarpe Francijos valsty-!

TI KUNIGAIS AIRIJOJE apkraustė visus kampus.

DUBLINAS. — Kadangi I- 
spanijoj po politinės pervers-

,. . , , . , , , mės vis dar gyvuoja suirutės,bininkų, kurie nuolat tuos ga-, , , . ... . ,., tad trys Augustijonai khen-
ndus ginčijo ir laikraščiai ykai, baigė teologijos mo-

ma pult. vyriausybę uz tas w La V(.d, at ko į
c* r-t "UI—* n I ry w « z-« X n f* z-x I z-- o 4 /« 4

GAL REIKALAUS DEPO
ZITORIŲ SĄRAŠO

Cook apskrities asesoriai 
planuoja iš bankų reikalauti 
visų depozitorių sąrašų, kad

mą. Susirinkime pareikšta, , . • . . , v. • , . ,
, , v , kui nugriovė daržinę ir kt. tro
kad jie stovi uz du operato- , . , , x. , ,

. , . , . . besius dengtus šiaudų stogais
nu kiekvienam teatrui. , , ,, . ,r.(nuostolių apie 1000 lt.). Viso 

nuostolių apie 6,500 lt. sumai.

Radviliškio v. Monkiškių k. 
apylinkėje kilus vėsului, nu-
griautos J. Lujo ir Baltramai- 

Iš provincijos gryzo Ch.ca- fio daržinės> NiparaTi{ians ir 
go majoras Ccrmak ir tuojaus Ratkaus kIojimas N<10 8vi. 
ėmė darbuotis sudaryt, atati- rnQ nunešta pus5 stogo Apart
nkamus planus šelpti bedar- j. „atėjusių dar kai ku- 
bins ateinančiu žiemų- riema apdraskytt stogai, su-

m,.'naikinti vaisiniai sodai, miš- 
SUSIPEŠĖ UŽ ŠNJuRĄ i ku08e k sodybose įšiaužta da-

7~ . i ug medžių, buvęs nuplautas
Ties 22 gatve vienam kieme x. . , ,. .» x. .. .6 , ., v šienas it dobilai išnešioti į pa-

dvi moteriškės susivaldė uz , <«■»< w »»ištiestu šniūru baltiniams.<^an^eS'____________ M'M'
džiauti. Mrs. M. Kubart pei
liu suraižė Mrs. J. Powell.

GRYŽO MIESTO MA
JORAS

KUBOJE EINA KRUVINOS 
KOVOS

sas paslaptis. Maskvos atsto- : -x ~ .. , . . . i - - •° vas sako, kam reikalinga tai ! - »Sve"tiatl Au^8- tuo būdu patirti, kas kiek ba- Mrs. Kubart areštuota. Teis-
. . e tijonų bažnyčioje Dungarvan,

visa s ep i. Waterford apskrity.

MIESTO BIUDŽETAS BUS 
SU DEFICITU .

nkose turi pinigų ir uždėti as
meninius mokesčius.

SUSIVIENIJO RUMUNIJOS 
BANKOS

BE GANDHI BUSIANTI 
KONFERENCIJA

BUKAREŠTAS, rugp. 15. 
— Finansinis krizis iš Unga- 
rijos persimetė į Rumuniją. 
Didžiosios Rumunijos bankos 
susivienijo, kad bendromis jė
gomis gelbėtis nuo gręsiančio 
pavojaus.

VOKIETIJOS MIESTAI 
NETURI PINIGŲ

BERLYNAS, rugp. 15. — 
Visi didesnieji Vokietijos mie
stai pergyveną didelį finansi
nį persilaužimą. Visiems grę- 
sia aukštas nepriteklius.

Lismore ir Waterford vys- 
į kūpąs atliko šventinimų apei
gas. Iškilmės buvo nepapras
tos, nes Dungarvano bažnyčio
se per 50 metų neįvyko šven-

ŽMOGŽUDIS NEPALEI
DŽIAMAS

LONDONAS, rugp. 15. —
Anglijos vyriausybė begalo
daug nustebo patyrusi, kad tinimų į kunigus iškilmių, 
indiečių vadas Gandhi atsisa
ko atvykti į Londoną konfe- 
rencijon Indijos reikalais.

Vyriausybė pranešė, jog ko
nferencija įvyksianti ir be Ga
ndhi.

KARDINOLAS VADOVAUS 
MALDININK1JAJ

A. Rice, 35 m., kurs sakosi 
netyčiomis nušovęs F. Mercsa- 
nits, 19 m., laikomas kalėjime. 
Koronerio “grand jury” jį 
kaltina žmogžudystėje.

MEKSIKOJ VARŽOMI 
SVETIMŠALIAI

BOS'fON, Mass., rugp. 14. 
— Ateinančiais metais į Tarp
tautinį Eucharistinį Kongresą 
Dubline, Airijoj, vyks skait-

DAUGIAU REKORDŲ

\

linga maldininkija iš šios ar-
------------- kivyskupijos. Maldininkijai va

MEXIC0 MIESTAS, rugp. dovaus Jo Emin. kardinolas

Lakūnas kapit. Hawks iŠ 
Chicago į New Yorką nuskri
do į 3 valandas ir 49 minutes.

14. — Meksikos kongresas pra 
vedė įstatymą, kuriuomi ei
nant kiekvienam “bizny” tu
ri būti mažiausia 90 nuošim
čių meksikonų ar Meksikoj ūa-

O’Connell, Bostono 
kūpąs.

arkivys-
z

TRYS RAUDONIEJI 
“PROFESORIĄI”

TOPEHA, Kas., rugp. 15.
— Iš Merchants National ba
nkos pasiuntėjo plėšikai atė-! turalizuotų tarnautojų ir dar-
mė 17,500 dolerių. bininkų.

BERLYNAS, rugp. 15. — 
Vokietijos prezidentas von Hi- 
ndenburg išvyko į Bavariją 
atostogoms.

lV&ukegane policija arešta
vo tris komunistus iš Chica
go, kurie pasisakė esą “pro
fesoriais” ir rekrfltuoją stu-

y

mas jai paskyrė 1,000 doleriu' Priskynls „aujua ,rajonus 
parankos, kad ji nebūtu ka-1 prfe Rauiio miestOj miestas j8

j to pajamų šiemet turėsiąs lik
50,000 litų, o išlaidų apie 5 >\- 
000 litų. Mat, miestui tekę _i- 
bai neturtingi rajonai, kurių 
tvarkymui reikia daug pinigų 
įdėti, o pajamų iš jų maža. 
Miestas turėtų didesnės paja
mos, jei į jo rajoną įeitų 
“Maistas,” Petrašiūnų elekt
ros stotis ir švedų degtukų 
fabrikas. “R.”

nnga.

PIRMU KARTU IR 
PAPUOLĖ

J. Housner, 19 m., pirmu 
kartu atliko sėkmingą plėši
mą. Praėjus keletai minučių 
jis jau buvo policijos stoty.

HAVANA, rugp. 15. — Va
kar paskelbta, kad Kubos sa
loje kovos nutrauktos ir abi 
pusi darbuojasi padaryti pa
liaubas. 'l 1 !

Paskiau patirta, kad tų pa
liaubų nori tik prezidentas 
Machado. Revoliucionierių va
dai atmeta taikos pasiūlymus. 
Visose alos dalyse išvysto 
kovą.

Revoli .ionierių taikos są
lygos : į ašalinti prezidento 
Machado vyriausybę ir kon
gresą ir įkurti laikiną vyriau
sybę.

BOLŠEVIKAI PALIUOSUOS 
IŠ KALĖJIMŲ 1^08 

VALSTIEČIUS

MASKVA, rugp. 14. — Bo
lševikų komisarai išsprendė iš 
įvairių Maskvos kalėjimų pa- 
liuosuoti 1,508 valstiečius ir 
darbininkus.

Chicagoj miręs įžymus gy
dytojas Dr. J. J. McGrory sa
vo slaugei paliko 250,000 do- 

dentug į raudonąją mokyklą, lerių turtų.

PRAŠOMA LEISTI KLAI
PĖDOS ADVOKATAMS
PRAKTIKUOTIS VYR. 

TRIBUNOLE

Klaipėdos krašto guberna
torius p. Merkys prašo vy
riausią tribunolą, kad būtų 
leista Klaipėdos krašto advo
katams prie tribunolo prakti
kuotis, nežiūrint to, ar moka,

Chicagoj gazoliną atpiginta 
ligi 8 centų galionui.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — šiandie debesiuota 
ir šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.80 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

ar ne lietuvių kalbą. “R.” Vokietijos 100 mark*

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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Ifteina. kasdien, lftskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00. Pu

sei Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
llna. Jei neprašoma tai oadarytl ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

mus, socializmo ir komunizmo propagandos 
kaip bematai imtų nykti.

Kaip Pilniak, taip ir kiti tos rūšies ra
šytojai daug pasitarnauja žmonijai, nurody
dami socializmo ir komunizmo pavojų. Jų 
raštai daugeliui atidaro akis ir ausis ir ver
čia apsidrausti tų nelaimių.

PASTABULĖS.

XX-tojo Amžiaus Laisvamanis.!

(Tema imta iš Prancūzų 
raštijos).

Laisvamaniškas šviesuolis 
tik-kij, užbaigė rašinį j vieną 
bedieviškiausį laikraštį, išei
nantį iš Paryžiaus. Tas lais
vamanis skaitė savo rankraštį

“D R A U G A S”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Six Months 
— *3.60. Three Months — *2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — *7.00. Sis Months — *4.00. 
Copy — .03c.

Advertlsing tn,“DRAUGAS” brlngs best results.

Advertlsing ratee on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

žinoma, kaip) Žolinių šven
tė.”

Tr linksmai šypsojosi, o ei
damas jis vis žiūrėjo į šen ir 
ten einančius žmones iki atsi-! 
dūrė prie Šv. Suplicijaus l>až- 
nvčios. Eilėmis ėjo žmonės; 
vieni į vidų, gi kiti iš vidaus.

-Garsusis rašytojas susimai 1 
šė truputį. Tr, pastovėjęs va
landėlę, jis sau tarė; “Eisiu

APIE KAPITALIZMĄ IR BOLŠEVIZMĄ.

Boris Pilniak, kurs, kaip sakoma, šian
die esųs įžymiausias apysakų rašytojas, ne
senai lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Dabar jis žurnale “Cosmopolitan” rašo, 
jog kapitalizmo griuvimas esųs neišvengia
mas. Amerikoje, anot jo, kapitalizmo gyvavi
mo dienų skaičių trumpina šiandie esamas e- 
konominis slėgimas.

“J. Amerikos Valstybėse kapitalizmo vie
tų užims socializmas, gi šio pastarojo — ko
munizmas”, rašo Pilniak. ‘‘Praeity mes tu
rėjome feudalizmų ir absoliutizmų, gi šian
die turime kapitalizmų. Amerika, regis, bus 
paskutinė pasauly kapitalizmo tvirtuma. Bet’ 
ant galo bus sugriauta ir ši tvirtuma”.

•Kiekvienam protaujančiam ir be Pilnia- 
ko pareiškimo yra žinoma, jog ekonominis 
slėgimas yra puiki proga sociaflkmte ir! ko
munizmui didinti savo eiles. Tad k&ip tas, 
taip kitas tuomi naudojasi. Mulkina tamsuo
lių minias. Bet štai pasekmingiausius vaistus 
raudonųjų agitatorių apsidrausti turi Kata^ 
likų Bažnyčia. Ji negina nelemtojo kapitaliz
mo, kuris išnaudoja darbininkus, bet podraug 
smerkia ir komunizmų, kurs viskų griauja ir 
nieko nanja neduoda žmonėms, išėmus vergi
ją ir baisiausią priespaudą.

Šia? t šaliai ir visam pasauliui nebūtų pa
vojingas socializmas ar komunizmas, jei žmo 
nija, ypač tautų vadai pradėtų rimčiau atsi
nešti į pastarųjų Šventojo Tėvo Pijaus XI en
ciklikų apie darbo sųlygas. Yra baimės, kad 
Amerikos verteivių ir pramonės vadų didžiu
ma nėra nei skaitę sakomos enciklikos. Kad 
jie tų raštų atsidėję perskaitytų ir pasvarsty
tų apie teikiamus jiems išganingus nurody

ų PATYRĖ KAUNE ŽMOGUS MIE
GOJĘ APIE 200 METŲ.

— Taip, čia suprantu —tarė Jonas: 
— į jų staiga paveikė per tų ląikų pasi
keitusi visa aplinkuma, nes, ji, būdama 
kalėjime, bendrame gyvenime visai neda
lyvavo.

— Visai teisingai pastebėjai — tęsė 
Kazys toliau: — Bet tuo tarpu tiems žmo
nėms, kurie pamena ir daugiau, negu 35 
metų laikotarpį, gyvenimo aplinkuma to
kio įspūdžio nedaro, nes visi pasikeitimai 
eina palengva pro jų pažinimų. Taigi tie 
dalykai, kurie vyksta palengva, ne taip 
tnus stebina, negn tie, kurie staigiai įvyk
sta. Kas svarbiausia, kad nei tu, nei aš ne- 
kvėpavoine kitokia atmosfera (oru), kaip* 
tiktai krikščioniška, nes ir gyvename 
krikščioniškoj gadynėj.

Norint gi sužinoti, kokį perversmų 
padarė krikščionybė, reikia gerai žinoti 
senovės tautų bei valstybių gyvenimų. Pe
reikim dabar staiga, ne palaipsniui, iš a- 
nos kultūrinės būklės, kuri buvo’prieš po
ra tūkstančių metų, į šio* dienos kultū

„9* dF. - **- »i
I

j net kelis sykius. “Tiesa,” sau 
Laikraštis “La vie catlioliųųe” rašo apie |tarė iaį8Vamams, “tai bent 

įdomų teismo sprendimų apie tai kas yra laimėjau! Tai gali būti g»- 
bažnyčios šeimininkas. ; riausias raštas, kokį kada nors .

' «mi parašęs. Jame ryškiai' V*1"". ir P^ifirėaiu, kaa ten

sis
Montpellier tribunolas yra nubaudęs ša- 

Action francaise” (kraštutiniuosius tau- atvaizduoju ir aiškiai paro- darosi ar veikiama.” Tik-ką 
įstojęs bažnyčios vidun pama-'

tininkus) narius ir vienų kalvį už tai, kadi^kad tikėjimas jau mirs-tvHagj 
jie savivališkai įsilaužė į varpinyčių ir skani-į*, kunigai beveik išnaikinti; *. klūpojau-1
bino varpais, laidojant vienų savo organiza-kvailių , pratimo at-į..^ laukian(,iag, kuomet J 
cijos narį. Kaip žinoma, “Action francaise” kaitojnnai, jau išėjo ,is ma- -teis jų laikas atlikti išpažintį. 

. Kas kelintų minutę kas nors
buvo įspėti, kad bus ekskomunikuoti, jei po vis jgii8(]avo jg “juodojo ur-
pasmerkinio paskelbimo šioje organizacijoje į Straipsnio rašytojas džiau-|yo„ — -g va(jjn0 nuo_
pasiliks. Mirusis buvo neklusniųjų tarpe, ir £«'*»» P*ts savimi. Iš džiaugs- dėmklausvklas ir po jo kitas, 
dėl to klebonas atsisakė jį laidoti su bažnvt- mo trynė net rankas. Paskui tregįag> ketvirtas ir t.t Stebė- 

ėmęs plunksnų da pridūrė; į fead eilėg negi.
L L• • 1 1 •» 1* V i • • ‘

yra Popiežiaus pasmerkta, ir visi katalikai

tomis apeigomis.

Kaltinamieji įsilaužėliai gynėsi tikrinda
mi, kad jie kaip katalikai, turi teisę naudotis 
bažnyčios įtaisymais, kaip ir kiti tikintieji, 
kurių naudai Separacijos įstatymas paveda 
kulto įstaigas.

i

dos ir niekas nebetiki į Ko-1 i

“Žiaurusis klerikalizme, štai 
tau mirtis ir kapai!” Ir j»a- 
sirašė.

Vieno cilindorio, 1905 m. modelio, automobilius ir jo 
šoferis I)wiglit B. Huss. 1905 Huss tuo automobiliu, lekian
čiu 20 mylių į valandų dalyvavo lenktynėse iš New Yorko 
į Portland, Ore.xKuomet Huss “lėkė” per Chieagų, Mieliigan 
Avė., žmonės subėgo žiūrėti, kaipo nepaprasto daikto, kaip 
anais metais skridusio vokiečių Zepelin’o,

Žmogus, visados gyvenąs 
vienuose ir tuose pačiuose įsi-

• tikinimuose, apsipranta su 
Teisino sprendime sakoma, kad Sepsra-1 jaig> 0 gale ima Inintyti, kad 

cijos įstatymas, pavesdamas kulto įstaigas-vigkag yra taip> kaip jam ro- 
tikintiesiems, norėjo, kad jų atliekami uždą
viniai būtų atliekami, kaip ir prieš Reparaci
jos įstatymų disciplinoje, tvarkoje ir religijos

mažina ir nemažėjo, tačiffu vi
suomet pilnos buvo iki pačiam i _ A! Kų kalbi f Tai vis da 
galui; iš lauko nuolat ateida- atlikinėja?... *
vo daugiau žmcnių ir stodavo; _ vis da?... Gal tamsta ste- 
i el’ps. biesi, kodėl taip vėlai. Papra-

Išpažinties einančiųjų tarpe štai pasibaigia anksčiau. Bet 
buvo daug moterų, buvo taip- gi vakaiais prieš didžiąsias
gi ir vyrų; taip. Ir da kokių? 
Vyrų, kurie buvo aukštos ga
rbės ir kilimo, atsižymėję pi
liečiai : vieni jų dievota išvai-

šventes ne ką darysi. Daug 
žmonių susieina. Šių naktį ku
nigai turės klausyti iki vidur
nakčiai. Jeigu tamsta stotum

lietė pūpsantį kišenių, kuria
me radosi jo rankraštis.

— Tatai parašiau, kaip tik 
atbulai, — susimintijo laisva 
inanis. — Savo rašte prirod- 
žiau, kad žmonės nebeina dau
giau išpažinties. Et, netaisy
siu; skaitytojai įtikės\r gana. 
Kitaip galėtų mane išjuoktu 
Mano rankraštis atsiekia savo

dosi ar kaip pats įsivaizduo
ja. Taigi, neįstabu, kad Pary
žiaus laisvamanis raštininkas

nustatytai ritualais: ta pati disciplina M' apvainikavo savo kurinį.x Jis į zda, gi kiti persiėmę papras- 
tvarka yra reikalinga geriausiai čion kvalifi-j’,nafė katalikybę griuvėsiuose, i tu gailesčiu ir nusižeminimu, 
kuoto asmens, tai,yra kulto tarno — kunigo. |kunigus kabančius ant kartu-' Rašytojas, laisvamanis ir

I _________ vių, gi bedievių masonų tri- bedievis, neapsipažinęs su ka- buvo beužsidegus piktumu, ta-1 su zakristijonu nėra reikalo
kerti su Mohamedo pusmėnu- talikų pareigomis, o aplinky- čiau, susilaikęs, tarė; minėti.

Lietuvos spaudės žiniomis, Latvijos Sei- į ]įu, besidalinant pasaulį. Iš to bių verčiamas į bedievių lai-S — Iki vidurnakčiui?! Argi išėjęs iš bažnyčios laisv;-- 
į nio Komisija, tyrusi lenkų klausima vietoje, džiaugsmo net šūkterėjo:1 kraščius rašyti prieš katalikų tie žmonės lauks iki tokiai ve-; inanjs rašytojas įsimaišė į 

“Koks tai nuopelnas ir gar-Į tikėjimų, savęs užklausė: “Kų lumai? 'žmonių tarpų ir laisvosios jc

dabar eilės gale, tai da gale- tikslų. Taigi yra geras. Da- 
tuin išpažintį atlikti laiku. bar privalau tik nunešti rė

Ijaisvamaniškas rašytojas dakcijon. Apie pasikalbėjimų

pasiūlė radikalius žygius:

l),pavpsti vyriausybei, kadi jį artūiii 
siii UiMu padarytų atitirlka<į)iiS'lvfe.-Mii? 
tyti latvių —lenkų sienų.

gi tie vargšai čia daro taip , — žinoma. O rytoj, taipgi,1
ilgai? Laižvboinis eičiau, kad Į kaip tik durys atsidarys... 
jie eina prie išpažinties?” Į — Išpažinties eiti?

Pamatęs besisukinėjantį za-, — Taip. Ir kas gi? Ar tam-
Z) pavesti vyriausybei kad ji jnrftų ij jsi|iOr5c.iavts, raštininkus'kristijonij, norėjo jj užkalbi-lėtai tat atrodo kas nepaprfts-

konkordat, si, sv. Sostu tok, atraipsn,. P*; t paK„li(18 ,Mnor^o ,,rll oru',,ti. Pasikalbėjimas gali šutei- ? to f • ' ,
gal kuri į parubezinę juostą Imtų skinami :^akv^u()t. Suvyniojęs rank-' kti gražios medžiagos puikiam į — Maniau, kad išpažinties i 

° ten raštį, įdėjo šaliniu švarko ki- straipsniui. Skaitytojai didžiu niekas nebeeina.
šeniun, ties krūtini-: paėmęs1 skaitytų rastą: Pa- žak risti jonas, pamatęs s--,
kepurę ir lazdelę, išėjo redak- sikalbėjimas su Šv. Supilei- kuom kalba, tarė: 
cijon, nešinų* vertingą straT- -iaUs bažnyčios zikristijonu.”, — Esat, kaip kitų daugelis: 
pgnį Taigi, tylomis prisiartinęs prie tikit, kų rašo laisvamanių lai-

m . , , . . i j jo, tarė: kraščiai. Jie da ilgų-ilgų laikų
— Atsiprašau tamsteles! Ar rašys savo laikraščiuose, iki 

s pauuc> ii ,__ , ,__»«»•_■ lx!i
tojai, kurie veikė ar rėmė lenkinimo Garbų, i tai rugpiūčio mėnesyje.

l)ė! koki linksmybė ir. koki lai- 
ista- SV(‘- tai vienas tų

garbingų pasaulio išliųosuoto-
jų!”

nau-

dvasiškiai su vyriausybės sutikimu, 
paskirti dvasiškiai, vyriausybei reikalaujant, 
kad būtų atšaukiami;

3) pavesti vyriausybei, kad ši imtųsi prie
monių, jog skiriami j parubežinę juostų dva
siškiai ir mokytojai mokėlų latvių kalbų ir
būtų lojalūs Latvijos respublikai ir kad tuč- vakare. Paryžiaus gatvėse bu- llx ... .
tuojau būtų atleisti tie dvasiškiai ir mokv- vo nepaprastas judėjimas ir pian pasakyti, ką rasis kvailių žmonių

.............................. ’ tie žmonės daro šičia? tikėti.

Svetimšaliai, nelojaliai -Igęsi kai <W Ubi,,! ~ ' Zakristijonas nneišypsnjo ir; Tai
respublikos, turi būti tuojau išsiųsti. Dm!” sumurmėjo pats atsakė;

pasakęs zakristijonas i 
I paliko laisvamanį bedievi sto

sau. Visai pamiršau, kad ry-! — Aiškiai matoma, inonsi- vėti pas piliorių, stropiai žir 
Šie tardymo komisijos pasiūlymai bus toj tugpiūčio penkiolikta ir, eur, kad eina išpažinties atli- rėti į žmones ir kvosti jų s- 

svarstomi seimo plenumo posėdyje. _ kad toji diena pirmiau buvo kti. ižines. Lyg netyčia ranka p.

rų. Ir pažvelk, koks skirtumas!
— Na taip, suprantama, pasaulis da

bar turi visai kitokį veidų, negu tada — 
tarė Jonas.

Kazys tęsė toliau;
— Ar esi skaitęs Edmundo Boat 

knygų, kuri vadinasi “Žmogus su nulauž
ta ausimi”?

— Ne, tokios knygos nesu skaitęs.
— Tenai kalbama apie vienų pulki

ninkų, kurs buvo chemišku būdu sudžio
vintas, ir kurį iš letargo gaivino drėgmės 
pagalba, kuria sotina jo kūnų. Taigi, 
įsivaizduok sau vietoj ano pulkininko ko
kį nors stabmeldį iš ciesoriaus Augusto 
laikų, arba iš Pompėjos gyventojų, palai
dotu po Vezuvijaus (ugniakainlo) lava. 
kurie pasaulyje gyvendami apie krikščio
nybe nėra visai girdėję ir kurie buvo tada 
aukščiausios kultūros žmonės. Įsivaizduo
kim, kad romėnas atgyja ir čia štai šian
dien prieš mus atsistoja. Užtikrinu, kad 
iškarto pamatys atmainų. O tu pats, nors 
ir mažai tikybos dalykuose nusimanyda
mas, būtum jam didžiausiu apologetu (ti
kybos gynėju) tuoae klausimuose, kuriuos 

jis tau statytų.

Štai įsivaizduok, Jonai, kad aš esu 
tas senovės romėnas, o tu esi mano va
dovas. Jsivaizduok sau, kad vedžioji ma
ne po Kaimų. Pirmiausiai, sakysim, tu 
mane vedi iš septinto forto į Šv. Luko 
ligoninę, paskui į miestą. Na, bet dar 
geriau. įsivaizduok čia pati romėnų, o ' 
ne mane. Tuvo vieton imkim kokį nors 
Petrą. Vadinasi, Petras tegu vedžioja ro
mėnų po Kaunu. i

Po keleto sakinių apie orų, sveikatų, 
romėnas tuojau prabyla:

— Ar gerbiamasis turi daug vergų?
— Vergų?! — šaukia nustebęs Pet

ras: — ne neturiu nė vieno.
— Kaip tai? — Ir padaręs pilnų pa

niekos veido išraiškų toliau klausia: — 
Tai tu pats esi vergas ?

— Ir tai ne — atsako Petras: — 
Vergų jau dabar visai nėra.

— Ar tai galimas daiktas?.. Bet kas 
gi jums tarnauja, kas dirba, kad paga
mintų jums reikalingiausius gyvenime 
daiktus?

— Kas dirba? —t klausia Petras. — 
T>aisvi žmonės, lygūs prieš Dievų ir įs- 
tatymus,-»

— Iš tikrųjų?... Ir to nežiūrint vi
suomenė gyvena, kaip ir seniau?

— Suprantama. Ir visuomenei dėl 
to nebuvo jokios skriaudos, net atbulai, 
viskas išėjo jos naudai.

Nustebęs romėnas patrauko pečiais.
Abu kalba toliau. Ir tas atgaivinta

sis ponas vėl klausia:

— O ar lygybė yra ir šeimynoj?
— Šeimynoje yra pagarba tėvams

— atsako Petras.
— Vadinasi, taip, kaip it mano lai

kais ?
— Ne, visai ne. Jūsų laikais tėvas 

buvo tironas, o dabar šeimynos penė
tojas ir globėjas. Dabar tėvas valdo, bet 
neturi teisės vaiko užmušti, kaip tai da
rydavo jūsų laikais...

Abu nutyla. Po kai kurio laiko Pet
ras prabyla:

— Ar tamsta pažinojai Seneką?
— O kaip gi — šaukia susijaudinęs.

— Tai buvo vienas iš mano artimų drau
gu

— Vadinasi, tamsta žinai ir girdėjai 
tai, kų jis parašė savo knygose?

mintys vėl surado sau kelią 
Jis, beeidamas, pats sau tarė;

!“Aš vien tik sapnavau.”
Ir, užmiršęs savo rankrašti, 

jis ėjo tais šaligatviais, kur 
nebuvo žmonių daug ir tylo
mis kalbėjo pats sau;

— Taigi, žmonės da tebeei
na išpažinties. Ir tai minio
mis! Kur gi sveikas jų pro
tas? Argi negalima būtų pa
naikinti to paiko įpročio ? Pats 
žmogus nekaip jautiesi, jeigu 
tiek dirbdamas viešosios opi
nijos tobulinime ir paskui u- 
žeini toki pasibaisėtinų ir ne
girdėtų dalykų stovį.

Taip beeidamas pasijuto e- 
sųs prie bažnyčios Notre Da- 

(Tųsa 3-čiam pusi.)

— Taipr aš viskų puikiausiai ir šian
dien atsimenu!

— Manau, — sako Petras: — tams 
tai bus žinomas ir šitoks jo posakis:

“Kai užmušinėjam pasiutusius šunis, 
skandinam silpnus ir nesveikus vaikus — 
darom tai protingai, bet ne iš piktumo”

— Taigi, tai taip pat atsimenu ir pri
pažįsta, kad geriau būti vaiku šiandien, 
negu mano laikais... Bet pasakyk man 
tamsta, kaip jūs dabar žiūrit į moterį.’ 
— Na, kas dėl moters, tai vyras taip pat 
yra galva. Bet jis labai maloni galva 
Jis yra tik pirmas tarp dviejų 
lygių... Vadinasi, vyras ir žmona 
yra lygūs. Vyras išlaiko ir 
tvarko šeimynų, o žmona jų auklėja.

— Pas mus buvo visa ikas kita...
— Tamsta turi prisiminti, kad tais 

\isais klausimais rūpinosi Bažnyčia. Ir 
ji laimėjo — tarė Petras.

Tai bekalbėdami jie prieina prie šv. 
Luko ligoninės. Petro draugas, pamatęs 
ties durimis parašų sušunka.

— Kas tai yra ligoninė? Tai tur būt 
kokia šventykla?.,. Užeinam...

(Bus daugiau)
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FEDERACIJOS KONGRE

SUI SUMANYMAI.
Praeitg, trečiadienį rugpiu 

čio 12 d. buvo A. L. R. K. Fe
deracijos Chicagos apskrities 
svarbus susirinkimas, kuriame 
dalyvavo gražus sKvrių atsto
vų būrys. Svarstyta būsimo1 
.Jubiliejinio Kongreso reika^ 
lai. Vienbalsiai nutarta pasių
sti kongresui šie inešai:

I. I
Išnešti Amerikos lietuvių 

katalikų vardu griežtų, nusis 
Intymų, dirbti Katalikų Akci i 
jos darbų ir tarti energingų 
žodį dėl katalikų persekiojimo 
Itaiijoj, Meksikoj, Ispanijoj ir 

-”sti kongresui šie įnešimai:
II.

Išnešti griežtų protestų 
dėl katalikų veikimo laisvės 
varžymo Lietuvoje ir taip pat 
dėl katalikų spaudos persekio- 
jimo.

III.
Ieškoti priemonių Federaci-, 

jos veikimo gaivinimui. Viena 
jų siūlome: surengti katalikų 
veikimo savaitę, neaplenkiant, 
nė tų vietų, kur nėra Federa
cijos apskričių bei skyrių. 
Tuo reikalu Centro Valdyba 
turi pasirūpinti aplankyti 
tuos lietuvių centrus, kuriuose 
neveikia Federacija ir ištirti 
priežastis.

IV.
Kad Centro valdyba la

biau sektų katalikų ir mūsų 
,tautos gyvenimo eigų ir lab- 
jau reagotų į to gyvenimo iš- 
kilančius įvairius aktualius 
klausimus.

V.
Kad Centro RaStinė bent 

kartų į tris mėnesinis inior- Į 
muotų apskričius ir skyrius a-' 
pie Centro veikimų, patiektų 
apskričių bei kuopų veikimui 
planus, parūpintų medžiagos, 
duotų instrukcijų.

VI. I
Kad Centras daugiau publi

kuotų spaudoje Federacijos 
tikslus ir dažniau atsilieptų į 
įvairius mūsų visuomenėje iš
lalančius klausimus.

VII.
Plačiai apsvarsčius spaudo- 

- jc paskelbtųjų A. L. R. K. Fe
deracijos naujųjų projektų, 
jų randa priimtinu su šiomis
pataisomis:

1. I skyriuje — “Tikslas” 
iš 1§ išbraukti žodį “tikybi
nių”.

2. Iš III skyriaus, 9 para- 
grafo, kur kalbama apie na
rius, jų pareigas ir teises iš
braukti visų šį sakinį: “Kata
likiškų laikraščių redakcijos 
tuo pačiu Įaiku sumoka Fede
racijos iždan po $3.00 me
tams.”

Chicagos apskritys yra įsi
tikinęs, kad mūsų laikraščiai, 
kurie tiek daug Federacijų 
remia, visiškai turi būti laisvi 
nuo mokesčių.

3. Iš to paties skyriaus, 10$ 
išhraukti žodžius “ar laikraš
čių redakcijos”.

4. Iš E. skyriaus išbraukti 
“Pastabų”, kuri įdėta tarp 15

LAISVAMANIS. 
XX-TOJO AMŽIAUS

(Tųsa nuo 2 pusi).
me dės Chainps. Žmonės: vie
ni ėjo į vidų, kiti ėjo iš baž
nyčios.

— Niekada netikėjau, kad 
Paryžiuje rastųsi tiek daug 
kvailių, — prasitarė pats sau.

Ir ėjo taip gatvėmis, pats 
nežinodamas, kur beeinųs.

Staiga pamatė gan paprastų 
bokštų. Pažvelgė į jį ir tarė:

— Esu jau Vangirarde. Tai 
Šv. Lamberto bažnyčia!

Čia gi tas pats. Visur žmo
nės. Vieni įeina, kiti išeina. 
Jis irgi inėjo pro šalines du
ris, tardamas:

— kiūrėsiu, ar čia tame 
miesto pakrašty yra tiek fa
natikų, kaip kad Šv. Suplici- 
jaus parapijoje; ji tai žinoma 
visiems, o Šv. Lamberto turi 
būti kitokia.

Bažnyčios viduje maža švie
sa, tačiau nuodėmklausyklos 
apgultos taip, kaip Šv. Supli- 
cijaus bažnyčioje.

— Tai bloga! tas pats ir 
čia! — tarė sau laisvamanis.

Ir pereidamas mintimi pa

ir 16§§. Kadangi didžiuma cen 
tro valdybos susideda iš kuni
gų, dėl to nėra jokio reikalo, 
kad “Kunigų Vienybė” cen
trui dvasios vadų skirtų. Taip 
pat ir visus kitus centro valdy 
bos narius rinkti sulig seno
sios konstitucijos nuostatais.

5. B. skyriuje iš pirmosios 
“Pastabos”, esančios tarp 25§ 
ir antrosios “Pastabos” iš
braukti paskutinį sakinį, o jo 
vietoje įdėti: “Apskričių, sky
rių, kuopų ir draugijų įgalio
jimus užtvirtina klebonas sa
vo parašu”.

6. E. skyriuje, 26§ žodį 
“dvasiškiui” pakeisti “atsto
vui”.

7. Iš V skyriaus visai išbrau 
kti 4 ir 5 §§.

grindines savo rankraščio vie- tamstele, argi pats manai, kad
tas, taip sau kartojo: 

r — Žmogus yra tiesiog be- 
Įprotis, kurs išpažįsta savo 
klaidas ar paikystes kitair 
žmogui... Laisvoji mintis jau 
seniai paliuosavo pasaulį nuo 
viduramžių tiranijos, išpažin
čių... Tas kunigų išradimas 
aiškiai parodo mums, kokių 
galybę jie turėjo anuose lai-

tie žmonės tiki į jų?
— Matai, tamsta, kad jie

tiki. Argi tamsta manai, kad 
juos kas čia botagu atveja? 
Visai ne! Visi patys liuosu 
savo noru ir liuosa savo va
lia sueina.

— Tai keista ! — ištarė lais
vamanis rašytojas.

Zakristijonas pripratęs prie
kuose: kunigija valdė karalių, ivairios rūšies žmonių, širdyj 
sųžines ir diktavo politikų, i ju°kėsi iš nepažįstamo, tačiau| 
Tačiau, prieš juos šiandien i nePar°dč Jam išoriniai, 
valdžia jau nebeklaupia. Ku- ^i laisvamanis rašytojas vėl
nigai prarado visų savo įtek 
mę...

Ir da pridėjo, pakartoda
mas:
. — Viskas, viskas gerai pa
sakyta mano rankraštyj. Ir 
viskas yra tiesa. Privalo būti 
tiesa, nes aš pats jų parašiau, 
nes skaičiau ir buvo daug a- 
pie tai sakyta man. Bet, štai į 
fanatikų krūvos, kurios trokš
ta išpažinties. Kas gi tai? Tu
ri būti kas nors negera!

Tuo protarpiu išėjo tik-kų 
! iš zakristijos jaunas vyrukas.
. Laisvamanis rašytojas gan 
mandagiai tarė jam, užklaus- 

1 damas:
— Klausyki, meldžiamasis, 

ar priklausai prie tų namų?
— Kų? prie tos bažnyčios? 

Taip. Esu zakristijonas.
— Gerai! Su tamsta tik ir 

noriu kalbėtis. Tie žmonės ei- 
nk išpažinties atlikti: argi ne 
tiesa?

— Pats matai, tamsta. Visi 
kunigai nuodėmklausyklose. 
Gerai, jeigu jiems pasiseks 
užbaigti iki vidurnakčiui.

— Ir, jeigu neužbaigtų klau
syti?...

— Kunigai, kurie galės, ne
liaus rytoj klausę, kitiems Mi
šias laikant.

— .Ir, paskui?...
— Paskui eis dalinti Šv. 

Komunijų.
— Tuo, tamsta, nori man 1 

pasakyti, kad tie žmonės eis 
Šv. Komunijos priimtų?...

— Na gi kaip? O, tamsta?...
— O, ne! Visai ne! Tačiau,

I

pradėjo savaip:
— Bet gi kas metai vis ma

žiau ir mažiau žmonių eina i 
prie Šv. Komunijos. Argi ne 
tiesa?

— Kų?! Mažiau prie Šv. Ko 
munijos?... Kaip tik priegin-j 
gai! Aš niekada nemačiau taip 
daugel einančių prie Šv. Ko
munijos, kaip dabar. Dešimts,' 
tūkstančių ostijų neužteks iki 
Kalėdų.

— Dešimts tūkstančių!...
— Na-gi taip. Da mes gy

vename retai apgyventoje Pa 
ryžiaus dalyj. Mūsų parapijo
je yra da keletas koplyčių,

kur taipgi dalinama Šv. Ko
munija.

— Iš kur jų tiek daug atsi
randa tų einančių prie Šv. Ko
munijos? — užklausė smalsiai 
laisvamanių rašytojas.

— Iš kur? Gerai nežinau, 
tačiau, rodosi man, kad tie 
persekiojimai tiesiog skatina 
ir traukia katalikus prie Šv. 
Komunijos; na, o paskui, tai 
Popiežiaus išleistoji enciklika 
apie dažnų bei tankių Šv. Ko
munijų.

— Kokio ji enciklika?... — 
Susidomino laisvamanis.

— Sakau, kad pačio Popie
žiaus enciklika apie dažnų bei 
tankių Šv. Komunijų tiesiog 
pritraukia tūkstančius ir tbi 
vis naujus.

Čia laisvamanių rašytojas 
nejučiomis sugniaužė rankas. 
Tai buvo liepto galas. Ilgiau 
nebegalėjo valdyti savo dirks- 
nių. Tai pasakyta jam ir tai 
jam, kurs tris syk į savaitę 
skelbdavo savo skaitytojams, 
kad “Sarto” panaikino Baž
nyčių. (“Sarto” tai slapvva- 
rdė, kuriųja pasirašydavo po

savo straipsniais tas laisvama 
niškas rašytojas).

Zakristijonas, pastebėjęs jo 
neramumų, jam tarė:

— Nusiraminki tamsta; tai 
tik mažmožis.

Tų ištaręs, zakristijonas 
skubinosi prie savo darbo, gi 
laisvamanių raštininkas likosi 
vienas.

Įniršimas jį apėmė. Jis 
smeigė akis į žmones it prisi
rengęs būtų spiauti jiems į 
veidus. Protas ar baimė su
laikė jį nuo to. Rūstybę laikė 
savyje, bet gi keikte keikė vi
daus gelmėje. Aiškioji tiesa, 
stojusi jam į akis, apkvaitino 
jį. Jis pamatė, kad jo kova 
prieš Bažnyčių yra bergždžias 
darbas. Jo laisvamaniški raš
tai nė nepažeidė tikinčių jų. 

Jis ir jo laikraštis nesuardė 
ir neišgriovė Dievo įstatytos 
Bažnyčios. Nungi, nieko nebe
galėjo jis daryti. Ir visi pir
mieji jo manymai buvo vien
tik tuščias sapnas.

' Tas laisvamanių rašytojas 
išėjo iš bažnyčios lyg nebylis,

dar ėjo bažnyčion. Aukštai d . 
ngus švietė žvaigždučių mi: 
jonais. Ir, nejučiomis, steb 
tinu būdu, netikėtai jo pagi 
ža ir visas piktumas pėrė.,n, 
ūpas išsigiedrino. Kitokiom 
mintims gimus ir jis pats ja 
tesi kitokis: Ir pačiame gal» 
jis, gan padoriai ištarė:

— Tu, Nazarieti 
[pergalėjai!

A. Tam-as

GAISRAS VIDURY 
GATVES

išvargęs, rūstus. O žmonės vis čius.

Apie 19 vai. vežikas . vež~ 
Parodos gatve prisidėjęs pi 
nų vežimų filmų rutuliuk; 
Vienas rutuliukas iš vežimo 
buvo išsikišęs. Kažkoks pilie
tis, gal būt, iš keršto padegė 
iš užpakalio vežimo išsikišusi 
filmos rutuliukų ir bematau' 
vežimų apėmė ugnis. Vežik 
išsigandęs, nupiovė viržius ir 
arklį išgelbėjo, o vežimas ge 

į rokai apdegė. Buvusios veži- 
į me visos filmos sudegė.

Padegęs kažkoks Juškevi-
‘Uk.

į? b' DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

visiems Svarbus Dalykas
I

Nėra pasaulyje žmogaus, kuriam nerūpėtų saugumas 
jo uždirbtų pinigų, ir tas turi visiems rūpėti.

Todėl dėkite pinigus į vienų iš stipriausių bankų — 
METROPOLITAN STATE BANK, kuris yra garbin
gųjų bankų skaičiuje, “ROLL OF HONOR” bank.

Jūsų pinigai padėti METROPOLITAN STATE 
BANK, yra pilniausiai apsaugoti ir užtikrinti.

METROPOLITAN STATE BANKAS turėdamas di
delį atsargos kapitalų, pinigus IŠMOKA ANT KIEK
VIENO PAREIKALAVIMO BE JOKIŲ DUOTŲ 
PRANEŠIMŲ.

Todėl taupykite savo pinigus mūsų banke ir gausite* 
už juos 3% ir pilnų saugumų. /

Kitų bankų knygutes atneškit mums. Mes patys jūsų 
pinigus perkelsime j savo bankų.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

CTIICAGO " >

✓
Bankas atdaras šį vakarų iki 8:30 vai. vakaro.

//j

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

Sekmadieny, Rugpiučio (Angust) 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 Wąr.
(Singeliai prieš Ženočius)

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

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

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

Adrenaa............................................................................

Klek Metų ...................................... Klek SveriIk
Kontesto Skyrius ...................... ............................. .
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DIDELIS PIKNIKAS
BERNAIČIŲ KOLEGIJOS NAUDAI

— Įvyks —

Sekm. Rugp. Aug. 16,1931
VYTAUTO DARŽE

115 g-vė tarp Crawf ord ir 

Cicero Avenue

-Tai pirmas ir vienatinis šių metų piknikas Kolegijos naudai dideliam Darže. 
Piknikų rengia Marijonų Rėmėjų Chieagos Apskritys, dalyvaujant visų Chieagos 
ir apylinkių kolonijų veikėjams. Į talkų rėmėjams eina įvairių organizacijų, kuo 
pos, geri biznieriai ir profesionalai. Laukiame daug svečių iš visų Chieagos ir 
aplinkinių kolonijų. Bus gera muzika,gardūs gėrimai ir užkandžiai, lenktynės, 
dovanos ir visokių pamarginimų.

Visus senus ir jaunus širdingai kviečia

M. K. R. CHIC. APS. VALDYBA

s ?

Visi šie biznieriai, gabus sa
vo šakoje, mielai prisideda 
prie parėmimo naudingų dar
bų. Tai jie teikėsi prisidėti 
prie parėmimo Bernaičių Ko-

' legijos naudai rengiamo pik
niko. Tokie biznieriai užsipel
no visų lietuvių paramos.

Brigliton Parke Marijonų 
Rėmėjų 35 sk., vdovaujant F. 
Gubistai, uoliai ruošiasi pik- 

! nike pasidarbuoti, o ypač prie I 
PASKUTINIS PRANEŠIMAS I saldainių.

t

Pranešame, kad prie Bernai 
čių Kolegijos pikniko jau pa
daryti paskutiniai prisirengi
mai ir viskas yra pilnoje tvar
koje.

Malonu mums paskelbti pla
čiai visuomenei žinių apie tai, 
kad šį piknikų remia biznie
riai įvairių kolonijų. Štai tie 
rėmėjai:

Alex Ališauskas, Marųuette 
Parko expressininkas, 7126 S. 
llockwell st. pasižadėjo savo 
dideliu ir patogiu troku nu
vežti pikniko darbininkus ir 
tiek piknikierių, kek į jo tro- 
kų tilps.

Peoples Furniture Co. patar
naus savo dideliu troku ir nu
gabens reikalingus piknikui 
daiktus.

Metropolitan Wet VVash 
Laundry duoda trokų ir ga
biausių draiverį Povilų Masį 
iš North Sidės.

Trys lietuviai duonkepiai 
pasižadėjo prikepti gardžios 
duonos, baltos ir juodos ir bul 
kūčių. Tų geradėjystę daro 
šie:

Juozas Aleksa, 3339 S. Mor
gan st., duonos ir keiksų ke
pėjas.

New Procesą Bakery, 340L 
So. Morgan st., kurios savi
ninkai yra broliai Kučinskai.

Pr. Miliauskas, 1425 So. 49 
avė. Cicero, Ilk, juodos, ska
nios duonos kepėjas.

Baseballo abu tymai — West 
Sidės ir Marųuette Parko pil
nai prisirengę prie įspūdingų 
ir smarkių imtynių.

Primename, kad Vytauto 
darže yra patogi vieta vai
kams žaisti. Todėl lauksime 
skaitlingo visuomenės atsilan 
kymo į tų. piknikų, kur užtik
riname mažiems ir dideliems 
progų smagiai ir naudingai 
laikų*praleisti.

Rengėjai.

U

Pilone Prospect 7960

AtlasFuelCo.
t

Lietuvių Anglių Ko.
Parduodame tiktai geriausios rūšies anglis. Jūs, 

kaip ir visi mūsų kostumeriai būsite pilnai užganė
dinti mūsų anglimis ir patarnavimu.

4913-19 S. PAULINA ST.
Near 49th Street

Chicago, Illinois
R. F. GAPSZEVVICZ, Sec. and Mgr.

V. GAPSZEVVICZ, Pres.

DRAUGAI

LAIME.

Karalius Adrijonas, vaikš
čiodamas Tiberijaus gatvė
mis, patėmijo žilaplaukį sene
lį, besodinantį fygų medelį ir, 
apsistodamas, į senelį prašne
ko:

— Kam gi besūdini tų fygų 
medelį! Vis vien negyvensi 
sulaukti to medžio vaisių, kad 
ragauti. Ir, jeigu būtum dar
bavęsis tavo jaunystėje, tai 
senatvės sulaukus galėtum 
dabar atsilsėti.

Senelis gi atsiliepė:
— Savo jaunystėje dirbau 

sunkiai; šiandien irgi netin
giniauju. Ir, jeigu Dievas pa
velys, tai galėsiu to medžio 
vaisių da ragauti; esu Jo ran
kose.

— O kelintus metus varai! 
— užklausė karalius.

— Išgyvenau jau šimtelį.
— Išgyvenęs šimtų metų ir 

da tu manai ragauti to medžio 
vaisių ?

— Jeigu Dievas pavelys, — 
atkartojo senelis. — Tačiau, 
jeigu nesulauksiu tos malonės, 
tai paliksiu savo sūnui, kaip 
man kad paliko mano tėvas.

— Na-gi, gęrai, — tarė ka
ralius. — Ir, jeigu pats gy
vensi iki to laiko, kada me
džio vaisiai —: tos fygos bus 
jau priėję — nunoks, tai mel
džiu man pranešti.

Senelis gi gyveno, kad raPaslėptas Turtas Pelno Neneša
Saugiausia vieta piniganis — jūsų pi

nigams — yra banke. Ten jie ne vien jie yra 
saugūs, bet dar-gi neša 3% kas valanda die
nų, naktį, šventų ir prastą dieną.

Šis bankas turi pilną paramų iš Central 
Manufacturing District. Jūsų taupmenos yra 

saugios šiame stipriame banke.

Pradėk savo sųskitų šiandie.

Centrat^’ĖS^Bank
ATRUST COMPANY 

UWWest35AStreet
IteBnk* * * • AClearingHouMBaak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2515

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE ,
52 E. 107 St. Kampai Michigan Avenue

Telefonus Pullinan 5950
Real Katate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

gauti to medžio vaisių — fy
gų ir, atmindamas karaliaus 
žodžius, sumanė jį aplankyti. 
Ir, paėmęs kabinaitę, pripil
dė gražiausiomis lygomis ir 
vyko pas karalių. Savo tiks
lų pasakęs palociaus sargams, 
buvo įleistas ir atvestas prieš 
karaliaus asmenį.

— Sveikas! Ir kų gi gero pa 
sakysi? — paklausė karalius.

O senelis atsakė:
— Esu gi. tas pats senelis, 

kuriam kitados pasakini: 
“jeigu gyvensi iki to laiko, 
kada medžio vaisiai -— tos fy
gos bus jau priėję — nunoks, 
tai meldžiu man pranešti.’’ 
Štai, pribūnu, sykiu atnešda
mas ir vaisių, kad galėtum po 
draug ragauti.

Karalius Adrijonas buvo 
patenkintas ir džiaugėsi sene
lio apsilankymu: fygas priėmė 
ir davė įsakymų jo karbinai- 
tę pripildyti auksiniais pini
gais.

Ir, kuomet senelis prasiša
lino, tai karaliaus artimiau
sieji užklausė:

— Del ko taip numylėjai tą 
senelį ?

— Viešpats Dievas jį myli; 
tadgi dėl ko ir aš jo nemylė
čiau? — atsakė karalius.

Nepasisekimas.
Greta senelio triobos gyve

no viena sena moteris, kuri

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

\ •
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išgirdusi josios kaimyno lai- raminti ir džiaugtis, kad fygų 
mę, užsigeidė, kad senis, jo-1 vieton negavai kokosinių Tie
sios vyras, išmėgintų panašų šutų, nes tuomet būtų da bu- 
laimikį. Taigi, fygomis pripil- vę daug skaudžiau... 
dė didžiulę karbinę ir, išleis
dama, uždėjo ant vyro pečių 
ir tarė:

— Nuneški karaliui. Jis' 
myli fygas. Už tai pačio kar
binę pripildys aukso pinigais.

Ir, kuomet josios vyras pri
siartino ties palociaus vartais, 
tuo jaus sargams išsipažino:

5,000 kiaulių rusai pirks 
Klaipėdos krąšte ir tiek pat 
nori pirkti Didž. Lietuvoje.

— Tas fygas atnešiau kara- Kiaulių pirkimo reikalu suda- 
liui, kurs įsakė tam seniui sto-! ryta sutartis. Kiaulės kaip pa- 
vėti palociaus priebutyj ir, prastai bus perkamos bekonui, 
visi, kurie turėjo eiti pro jo ša Į 0 rusai iš jų išsirinks pačias 
lį, kad svaidytų į jį fygomis. geriausias. Už veislines kiau

les bus mokama tiek pat, kiek 
ir už bekonines. Rusai kiaules

nęs ir apdaužytas, apsakė vi- labai renkasi ir 80 proc. su
sų nepasisekimų ir išmetinėjo, Pirktų kiaulių atmeta. Kiau- 
kam ji gundė jį eiti pas kara- rusams bus pradėtos supi
ltų ir nunešti tų fygų, kurio- rk*»>^ti rugpjūčio pabaigoje, 
mis svaidyta į jį karaliaus įsa- nes dabartiniu metu dėl barš
kynių ir nuo kurių kenčia da- čių <‘ia supirkinėti ir gabenti 
bar lyg bausmę už kokį tai i BUSUU negalima. “R.”
prasikaltimų. I *

— Tai niekis, — atsakė jo Atydžiai skaitykite biznie- 
žmona. — Pats privalai nusi- rių garsinamus bargenus

Tas senis valiau sugrįžęs 
pas savo žmonų, visas nusimi-

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Ilašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

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

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street

' M. Šlikas
( 10555 S. State St.
> Visokiais Labdarybės rei- 
j balais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius

Jus. F. Birto
KRAUTUVE

Electrikinai Ledo 
Šaldytuvai

Radios, Pianai, 
Rakandai

Didelis Pasirinkimas

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3417-21 S. Halsted st.
Tel. BOULEVARD 4705

Programas iš stoties VVOFL
970 k. Nedėliomis nuo 

1 iki 2 vai. įk> pietų.

A. Matutis.

KOKIU BŪDU RUSAI 
PIRKS VEISLINES 

KIAULES LIETUVOJE?

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 

j po pilno išegzaminavima. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
I kitę daktarų negalėjo pagelbėt jums 
i deito, kad jie neturi reikalingo pa
nyrinto. su rady m ui žmogaus kenks
mingumų.

Mana Radio — Scopo — Raggi 
X-Ray Hoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juaų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, (at
kerėjusią, chronišką ilgą, kuri ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIAUSTAS 

Inėjimas Kūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 iki T
Nedėliomis nuo 18 ryto iki 1 po 

piet

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
R o am 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

414 5 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
t John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Kandolph 6T17

2151 W. 22 St. F iki 9 vak.1
Telephone Roosevelt 9UU4 

Narna: > Iki 9 ryte Tel. Repub. 96««

Telephone Dearborn 0057

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 14X1

Nuo 9:80 Iki 6 vai. vak.

Local Office: 1900 8. UNION AVC. 
Tel. Hooeevelt 8710 

Tat. nuo 4 iki s vai. vak. 
(Išskiriant Se rėdąs)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Ralio Street

Rooro 1701 Tel Randolph 018

Valandos neo 9 ryto iki 5 vai. nal 
8841 8. Halated 8t Tel. Vlctory 056 

Valandos — 7 Iki » vakare 
Utarn., Ketv. Ir Hubatos vakare
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SO. CHICAGO WINS ELE 
VEN INNING GAME 7 TO 5.

Championship Undecided.
So. Chicago eaine to Mar- 

quette lašt Sunday with its 
baseball team and its rooters, 
prepared to beat Joe \Vilinan, 
the umpire, or any one else 
if neeessary in order to win. 
Well Joe wasn*t tbe’re and as 
soon as the game began bis 
absenee was notioeable by the, 
ragged piaying of the home 
teani — eight errors being 
niade. The visitors began sne- 
ering and wondered liow their 

- young opponents ever’ inana- 
' ged to reach first^place.

With conteinpt for Marque- 
tte beeause the main cog in 
their baseball unit was ab- 
sent, So. Chicago became 
quite eonfident and eased up 
on its enthusiasni and conse- 
(piently upon its piaying abi- 
lity likevvise. The sixty-niners, 
always alert and able to take 
advantage of opportunities as 
tliey presented theinselves, 
gavę evidence of their capa- 
bility and surprised the visi
tors in the ninth inning by 
shoving three runa across the 
plate to tie the score at five 
alk The situation looked se- 
rious. So. Chicago realized 
that the home tegin really did 
have pluck and that it wasn’t 
going to lie down and give up. 
Unfornately for Marxuette 
two runs weje made against 
tliem in the next inning, these , 
being sufficient to inflict de- 
feat.

t

draugas

j
ii

WEST SIDE DEFEATED 
CICERO.

Šileikis p 
Stankus*

mation look up J. Juozaitis in 
the phone book.

be lieki on Saturday afternoon 
‘Aug. 22 and Sunday Aug. 23.

This years Tournament pro- 
mises to be one of the largest 
in the history of the K of L 
Athletic Assoeiation, Mens en- 
tries are coming in fast. The 

I leidies are slower in sending 
in their entries, and are urged 

! to do so, for their 'will be no 
seperate dafbs for Ladies Tour 

, nanient.
The entree fee of Twenty 

fice eents mušt aocompany all 
Hegisterations.

Thropies for winners in all 
events will be awarded inedals 
for second and tliird places.

Events mens singles and 
doubles. s

Ladies singles and doubles.
Mixed doubles.
Time and place will appear 

soon in Draugas and Vytis, 
watch every issue.

A seperate tournanient for 
i teams only will be held Sat. 
' and Sun.- Aug. 29, 30.

All entrees mušt be sent to 
t Jack Juozaitis 6822 So. Rock- 
‘well St. Phone Repuhlie 4631.

J. L. J.

The West Side Holy Name 
team finally broke the Cicero 
jinx by defeating six (6) to 
two (2).
Kari Kains stopped Cicero’s 

team by some beautiful pitoh- 
ing. The victory was the tliird 
for Kari. The star for Cicero 
was Šileikis offensively and 
defensively. lle scored one of 
Cicero’s two runs and gat hitu 
self five assists.

West Side put the game 
on ice i n the fifth inning by 
scoring 4 runs on 4 hits and 
three errors. Joe G ėdžius star- 
red defensively around se
cond for TVest Side.

EDUCATIONAL DEP’T.
Gentlenien tlius far there are 

three teams entered in the K 
of L Golf tournanient. North 
Side, Marquette and Provi- 
dence are there. Alayhap Bri- 
gliton Park will enter. Are 
there any more councils with 
four golf players?

The tennis nieet is to be 
held as scheduled. For infor-

Our dead councils better 
liven up when the basketball 
season comes around or 
tliey’ll whither away to no- 
thing, We’re deterniined to 
have a very successful season. 
You bring your friend, tell 
her to bring her friend, etc. 
Result, success!

kate bulletin: Providence 
beat Cicero in a debate lašt 
Alonday. The subject was;

Resolved — that the K*of L’s 
should be an organization for 
men only. This word slinging 
is to l|e carried on with re- 
(ioubled energy during ' the 
winter.

' Kanaie.

SPLASH, SPLASH, 
SPLASH!

“Be&ch Party”.
Rengia Ix Vyčių 4 kuopa ši 

vakarų, 5 vai., Wlhiting, India
na, beach. Kviečiami taipgi 

ir kitų kuopi) nariai dalyvauti

šiame išvažiavime. Prašomi 
atvažiuoti savo automobiliais 
prie Dievo Apveizdos parap. 
svet., 18 ir Union. Iš čia visi 
važiuosime į Whitney beach.

Kurie važiuos, prašomi pra
nešti pirm. P. Šaltimierui, nes 
užkandžio bus imama sulig 
dalyvių skaičiaus. Iki šiam lai 
kui jau turime dešimts auto
mobilių, kurie vež narius. Au
tomobiliams tvarkyti komisi
joj yra: P. Šaltiinieras, C. Me
čioms, B. Wilbert

Povilo Šaltimiero adresas y- 
ra: 3146 So. Union Avė.,’

WJEST SIDE 
j J. Žostautas lb 
Kiaurakis ss 

ĮZickus 3b 
j F. Jenkevičius lf 
T. Paukštis rf 

j J. dėdžius 2bI
Dačiolas c 
Phillips cf 
Kairis p

CICERO

(
Kaikeris cf 
Maquire ss 
AVoveris 3b 

! Statkus o 
Skupas lf 
iZugaitis 2b 
Yuskaitis lb 
Jurgel rf

AB B h 
4 11

AB B II 
4 1 1 
4 0 0

GREEN MILL DUONA
S M *

SURAIKYTA

r*'#.- k ft ’*'*'?*
” * •,</>■ h # - > •; <i• *

Metine Atskaita
Šv. Antano Lietuvių Parapijos Būdavojimo 

Ir Paskolos Bendrove,
CICERO, 1LL.

9-nių METŲ ATSKAITA LIG 
BIRŽELIO-JUNE 29 D.

1931

Šv. Antano Lietuvių Parapijos Būdavojimo 
Ir Paskolos Bendrovė, Gcero, III. 

BIRŽELIO-JUNE 30 D., 1931 M.

Most likely if the Marque- i 
tte boys had the šame confi- i 
dence in Frankie Wilman that 
thev have in his brother Joe, ’ 
the result may have been 
otherwise. As a matter of j 
fact, the vounger brother has 
more dope on the bąli būt he 
lacks the other’s experience. 
As to confidence, the younger 
AVilma^ has more than he 
needs. AVhether the regulai- 
piteher is present at the game 
or not makos no difference as 
far as the league is concerned. 
To .the vietors helong the 
spoils, say we, and So. Chi
cago deserved the fruits of 
its conųuest. Now the two 
teams \vill have to meet a- 
gain hefore the chanipionship 
is definitelv decided.

/' ■ < L /V

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

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytą Duoną

Skaityk, pamąstyk ir prisirašyki

Žmonijos svajonė — surasti turtą ir laimę.

Sumaningi žmonės nuo jaunu dienų su didele energija grie
biasi už darbo ir tau{x> turtą, kad rasti laimę. Tie žmonės pas
kiau darosi pasturinčiais ir gerbiamais, senatvėje nemato bado 
ir skurdo ir baigia savo amžių laimingai. Kas mano, kad jam 
turtas atskris iš kur ir neieško laimės ir turto, tam prastai 
šiandie, o kas bus toliau senatvėje?

Brangį(jiecrie&ai, seni, senos .—- jauni, jaunus taupyki
me visi, o Sv. Antano Spulka jums patarnaus.

Susirinkimai laikomi kiekvieno pirmadienio vakarų 7 vai. 
vak. Šv. Antano mokyklos kambaryje nuo gatvelės. Jei pir
madienyje pripuola šventė, tai susirinkimai keliami į antra
dienį .

PELNAS PADALINTAS IR AKCIJŲ STOVIS

STANDING OF THE CLUBS

Marųuette 
So. Chicago 
North Side 
Providence 
Gary

W. L. 
6 1

K OF L CHICAGO DISTRICT 
TENNIS TOURNAMENT 

AUG. 92, 23, 29, 30,

The Annual Chicago Dis- 
triet Tennis Tournament will

i «
New ProcessBaking 

Company
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Licturiai Remsite hietuvirį Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard KM8

Įsteigta 1893 metais
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11H 52 20 32 30,81.25 19.501100.75 2,6OO.OO| 624.00
12 41 87 81.25 19.50 100.75 3.331.25 799.50
13 1 85 35 78.00 18.01 96.01 2,730.00 630.35
15 37 71.50 15.14 86.64 2.645.50 666.18
16 140 140 68.25 13.79 82.04 9.556.0O 689.50
17 118 118 65.00 12.51 77.51 7.670.00 1.476.1 8
19 40 40 30 58.50 10.13 68.63 2.340.00 405.20
21 35 35 52.00 8.001 60.00 1.820.00 280.00
22 20 55 55 48.75 7.08, 55.78 2.681.25 386.26
23 30 15 1 5,45.50 6.13 51.63 682.50, 91.95
24 25 11 10 42.25 5.28 47.53 464.75 58.08
25 125 65 15 39.00 4.50 43.50 2.145.00 247.50
26 20 39 25 35.75 3.78 39.23 1,394.25 147.42
28 60 60 29.25 2.53 31.78 1,755.00 151.80
29 20 35 25 26.00 2.00 28.00 910.00 70.00
30 5 20 22.75 1.53 24.28 455.00 30.60
31 30 19 19.50 1.12 20.62 685.00 33.60
32 173 173 16.25 78 17.03 2,811.25 134.94
33 25 25 24 13.00 .50 13.50 325.00 12.50 -
34 14 14 14 9.75 .28 10.03 136.50 3.92
35 97 97 61 6.50 .12 6.62 630.50 11.64
36 93 93 37 3.25 .03 3.28 302.25 2.79
23A 62 15 88.25 11.75!10l).00 1,323.75 176.25
24 10 20 4 84.50 10.571 95.07 1,690.00 211.40
25 20 35 3 78.00 9.00, 87.00 6.630 00 765.00
26 20 176 22 71.50 7.59 79.09 12,584.00 1.335.84
27 47 93 3 66.00 6.25| 71.25 

5.06 6J.56
6,045.00 581.25

28 15 41 58.50 2.398.50 207.46
29 30 115 52.00 4.00 56.00 5.980.00 460.00
30 72 70 45.60 3.06 48.56 3.185.00 214 20
31 60 73 1 39.00 2.25 41.25 2.847.00 164.25
32 13 72 32.50 1.56 34.06 2.34O.OOI 112.32
33 142 60 82 2 26.00 1.00 27.00 2.1 32.00 82.00
34 55 10 45 19.50 .51 20.01 877.50 22.95
35 67 5 52 13.00 .26 13.25 676.00 13.00
36 65 5 60 6.50 .06 6 56 39 0.00 3.6 0
6c 60 60 50.37 1 1.95 62.32 f 3.022.50 717.00
12 70 70 40.62U 9.72 50.34% 2.843 75 680.40
15 30 180 160 35.75 7.57 43 32 5.720.00 1.211.20
16 60 60 34.12V. 6.90 1 41.02% | 2.U47.5O 4 14.00
17 60 50 32.60 6.25 38.75 1.625.00 312.60
26 30 30117.87 U 1.89 | 19.76% 536.26 56.70
28 60 60 14 62 1.27 15.89% 731.25 63.60

29 45 45 13.00 1.00, 14.00 585.00 45.00
30 40 |

612.60 32.0082 100 100 X. 12 .39 8 51 %
33 116 110 110 6.50 .25 Į 6.75 715.00 27.50
35 86 35 35 3.26 .06 3.31 113.75 2.10
86 82 32 82 1.63H .03 | 1.64% 52.00 .64

|72B|805!J0018|1795| ,115,872.2Si 14,766 96

Turtas (A&sets)

Paskola ant nuosa
vybių .......... $176,459.00

Paskola ant kny
gučių ................ 4,165.00

Padotkų nedamo-
kėta ................... 5,953.02

Bankus moi-tgage .. 35,700.00
Įrengimai .................... 477.95
Prie iždininko.......... 1,254.41

Iš viso .............. 224,009.38

Pajotuos (Receipts)

Balansas mio praei
ti) metų ........ 3,062.37

Padotkų .............. 46,040.581/2
Iškalno atmokėtos ak

cijos ................. 36,600.00
Nuošimčiai ........ 12,433.64
Komisino ...................... 228.50
Įstojimo ...................... 223.88
Pabaudos...................... 207.00
Knygutės ...................... 10.20
Paskolų atmokėta ant

nuosavybių .... 42,890.00
Paskolos ..................... 2,000.00
Bankos mortgage ... 5,000.00 
Contingent Fund .. 1,000.90

jš viso ............. $148,696.17

A.tsukomijbė, (Liabilities)
Pajamų am padot

kų ................ $110,02033
Iš kalno padotkai už

mokėta ......... ... 1,190.97
Užsilikę padotkų .. 5,953.02 
Iš kalno apmokėtų ak

cijų .................. 84.310.00
Neišmokėti nuošimčiai

už akcijas .... 2,298.47
Atsarga ....................... 3,170.00
Padalintas turtas.. 14,766.96 
Nedalintas turtas.... 2,299.73

Iš viso.................$224,009.38

Išlaidos (I)isbursemcnts)

Paskolos ant nuosa
vybių .............. 28,800.00

Paskolos ant knygu
čių ....................  4,975.00

Ištrauktų akcijų .. 56,428.78 
Iškalno atmokėta ak

cijų ..................  31,740.00
Nuošimtis ant ištrauk

ti) akcijų .... 11,307.68
Paskolos .................. 2,600.00
Bankos mortgage .. 10,000.00 
Nuošimčiai už pas

kolų ...................... 190.00
Išlaidos ...................... 355.30
Algos ........................ 1,045.00
Prie iždininko .... 1,254.41
Atsarga .................. 1,000.90

Iš viso .......... $148,696.17

SERIJŲ PRADŽIA

Pirmų pirmadienio vakarų Liepos-July 
Pirmų pirmadienio vakarų Spalio-October 
Pirmų pirmadienio vakarą Sausio-January 
Pirmų pirmadienio vakarų Balandžio-April

Šėnininkų metinis susirinkimas antrų antradienio vakarą 
Liepos mėnesyje.

AKCIJOS:
A 50c įmoka 1,000.00 per 3 metus ir 5 mėnesius 
B 25e išmoka 1,000.00 per 6 metus ir 3 mėnesius 
C. I2%e. išmoka 1,000.00 per 12 metų

Apmokėtoms akėjoms už 3 mėnesių laikų mokoma * 
4%, o už pilnus metus 5%.

VALDYBA:
1

Joseph A/ockus — Pirmininkas, 
i'rttnk Hakarauskas — Pagelbininkas,
Adamus Bcritadišius — Iždininkas,
Pdix Strclčiūnas — Raštinikas.

DIREKTORIAI APKAINUOTOJAI NUOSAVYBIŲ:

Frank Zakarauskas, Joscph Gribauskas,, Matas Sriubas, 
Adonius Stulginskas, Alex Zaremba, Martin Urba.

DIREKTORIAI KANDIDATAI:
Joseph Mockus Jr., Joseph Strelčiūnas, Peter Žičkus.

TURTŲ PATIKRINTOJ AI:

Peter Žičkus, Joseph Mockus, Joseph Strelčiūnas, Plo- 
eeda Mažionis.

Advokatas, pagelbininkas prokuroro, Visuomenei žino
mas, Balys Mastauskas (Alias Frank B. Mast).

Pinigus skoliname ant 6%

Cinas B. 6 m. 3 mėneaių le. komiso 
Clasa C. 12 metų 1 */jC. komiso.

Raštininkas — Felix Strtlčiūnas,
1511 So. 48 Ct.,Cicero, III.

s
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LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G O J E
LIETUVOS VYČIŲ SEIMO 

PARENGIMAI. BR0GK1YN. H. Y.

6. m. rugpiučio 18, 19 ir 20 
r. įvyksta Lietuvos Vyčių 
visuotinas seimas Brooklyne. 
Kadangi jau laikas trumpėja 
prieš seimą, tai 41 Vytauto 
kuopa dirba išsijuosus prisi
rengdama prie seiniOi

“Consilium Faeultatis”
Jau daugiau trys mėnesiai, 

kaip Apreiškimo clidras, ku
rio daugumą sudaro vyčiai, 
mokinasi puikią operetę “Con 
silium Faeultatis”. Ji bus su
vaidinta antradienį, rugpiučio

P-ni Mačiulienė, žinomo vei
kėjo ir Federacijos centro 
valdybos nario Juozo Mačiulio 
žmona, šiomis dienomis susi
laukė sveikos ir gražios duk
relės, kuriai prie krikšto bus 
duota Virginija — Marija var
das.

OETROIT. MIGH.

IŠ NORTH SIDE PADAlf- i ir garbės narius, kurie nėra 
GĖS. j ėmę pašelpos per 10 metų. Bus

------------- ' duodama dovanos. Išvažiavi-
Dr-jos Motinos Dievo Auš- mas bus 16 d. rugpiučio Polo-

ros Vartų susirinkimas buvo 
9 d. rugpiučio. Perskaičius 
nutarimus ir išklausius prane 
Šimus, pasirodė, kad viskas 
dr-joj eina kuopuikiausiai.

Buvo svarstoma kas link 
kontesto, arba vajaus padidi
nimui drjos nariais. Nutarta, 
kad kas prirašys naujų narių, 
gaus iš draugijos dovaną. Ži
noma, kas daugiau prirašys,

n įjos daržas randasi pne Hig- 
gins Road ir 61 St. Įžangos m*

angas” ir sako, kad “Drau
gas jiems yra mylimiausias 
laikraštis.

Sis išvažiavimas rengiamus 
tikslu, kad sukėlus fondą Šila
lės bažnyčios pataisymui. Baž 
nyčią per karą vokiečiai ap
daužė.

Rytoj Ciceroj

DR. BIEŽIS PADARĖ OPE- aptiekininkui p. Bielskiui. 0- 
RACIJA BIELSKIUI. iperacija gražiai pavyko, ligo- 

------------inis šuoliais sveiksta. Ir dak-
Žinomas chirurgas dr. S. j taro ir ligoninės priežiūra yra

Biežis praeitą pirmadienį, šv. labai patenkintas.
Kryžiaus Lietuvių ligoninėj, -----------------
padarė apendiko operaciją.. PLATYN b iTE “DRAUGĄ’

... - - prie ^n*
bus. 1 iskas bus veltui, laigi tano parapijos svetainės sto-i 
draugija kviečia visus atsilan-!vės trokas su iškaba apie šilą- , 
kyti ir gražiai laiką praleisti, j HSkių išvažiavimą. Kurie no-i 

Nepamirškitel6 d. rugpiučio rėš važiuoti, ateikite prie sve-
išvažiavimo! tumės.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHEIt AVENVE

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

AVESTERN AND SOrTHERN 
LIFE EN8URANCE CO. 

Office 1 538 WEST 63rd STREET

Rap.

ŠILALIŠKIŲ PIKNIKAS.
Mirties auka.

„ , . i-r „„ tas gaus didesnę dovaną.Po trumpos ir sunkios ligos ' T , , . ,
Grace Hospital pasimirė a. a.

18 d., 8 vai. vakare Transfigu-' Pranas Bendoraitis. '
ration salėje, Hooper St. ir 
Marcy Avė. kampas. Po vai
dinimo bus koncertas, pager
bimui seimo atstovų.

Trečiadienį, rugpiučio 19 d. 
8 v. v. 41 kuopa rengia iškil
mingą vakarienę, pagerbimui 
seimo atstovų, Klasčiaus sa
lėje, Maspeth’e, L I., N. Y.

likę vakarienės kalbės daug 
svarbių asmenų. Po vakarie
nės seks šokiai ten pat.

Ketvirtadienį, rugpiučio 20 
d., 8 vai. vakare Klasčiaus sa
lėje yra rengiama puikūs šo
kiai su visokiais pamargini- 
mais, taipogi pagerbimui sei
mo atstovų.

Šiuos visus 41 kuopos pa
rengimus remia visas N. Y. ir 
N. J. apskritis atsilankydami 
i juos.

Seimas prasidės antradienį,

Velionis buvo pavyzdingas 
katalikas, vienas pirmųjų šv. 
Antano parapijos organizato
rių ir buvęs parapijos komi
tetu. Priklausė prie šv. Anta
no dr-jos ir SLRKA 265 kp.

Palaidotas rugp. 1 d. iškil
mingas trims kunigams lai
kant, šv. Mišias už velionio 
sielą; dar kleb. kuu. I. F. Bo- 
reišis pasakė pritaikintą pa
mokslą. Palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse. Kaip bažny
čioje, taip ir kapinėse dalyva
vo skaitlinga minia žmonių.

Laidotuvėse graborius D. B. 
Brazis labai gražiai patarna
vo.

Turiu pastebėti, kad grab. 
Ik B. Brazis jau gavo leidimą 
graboriauti, kaipo pilnas gra- 
1 orius.

Todel-gi linkėtina gero pa

jau teko girdėti, kad prasi
deda didelės lenktynės,’ nes 
kiekvienas varosi ant didesnės 
dovanos. Tuo tikslu draugija 
rengia išvažiavimą į Poloni jos 
daržą. Prie to sykiu pagerbs

rugpiučio 18 d. 41 kuopos kam įsisekimo gabiam jaunikaičiui 
bariuose. Seimo reikalais krei- sėkmingai patarnauti liūdnose

tis sekančiu adresu: 259 No. 
5tli St., Brooklvn, N. Y.

A. J. M.

žmonių valandose. Lietuviai 
žinokime, kad pas savo tautie- 
:į visados rasime širdingą pa
tarnavimą.
Todelgi reikale visados kreip 

bitės pas grab. D. B. Brazį, 
kaipo pavyzdingą kataliką, 
gerą darbuotoją.

Draugas.

Čia matote senai pagarsė
jusi kupčių. Jisai truputį nu
vargęs. Mat šiemet jis turi 
langiau darbo, negu bile kada 
Širmiu.

Šiemet rengiama daug pik- 
likų, o jis visur nori būt ir 
risur gešeftą varyt. Rytoj ji

sai pirmiausia vyks į Vytauto 
)aržą, kur bus Kolegijos Rė

mėjų piknikas. Paskui dums
Birutės daržą, kur bus šv. 

siaus par. ppiknikas. To
liau jis vyks į šilališkių išva- 
iavimą Dambrauskienės far- 

moj. Ten turės svarbų pasi
kalbėjimą su lietuviška veng
ru. Vakare orui atvėsus kup
lius pardums į West Sidę ir 
tiesiai į Rūtos daržą, kur bus

įtras parapijos piknikas.
Pasilsėjęs, kupčius darys 

pienus ir paskui prisirengimus 
keliauti į “Draugo” pikniką, 
.kurs bus bus rugpj. 30 d. 
Birutės Darže.

A. PETKUS
JF.WEL.ER

Dlamonds, Watches and Jewelry 
Watcb ltcpairlng Our Specialty

4601 So. Hermitage Avė.

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.
PIRKITE
DABAR!

Žemiausios Kainos 
SUTAUPYMAI 

DIDŽIAUSI
ANT

VISOKIŲ NAMAMS 
REIKMENŲ

Išvažiavimas Įvyksta rytoj, 
16 d. rugp., į Willow Springs, 
Ilk, į Jono Dambrausko ūki.

Komisija kviečia visus šila
liškius ir kaimynus atsilanky
ti piknikam Visi bus patenkin
ti ir galės linksmai laiką pra
leisti, ir prie puikios muzikos. 
Be to, dar bus įvairių štukii 
ir taipgi bus gerų užkandžių 
ir visokios rūšies gėrimėlio.

Dar reikia pažymėti, kad ši- 
“ Draugą”

ir paremti jų gailestingus dar 
bus, nes daugiau bus narių, 
daugiau bus galima nuveikt ir 
pagelbėt vargšams, kurie dė
kingi bus ant visados. O išė-.’, r. .®. _ . . ••laliskiai dienraštįję iš bėdų, darbuosis su mumis 
Labdarybės srity. Lai gyvuojat 
Labdarybė!

J. Lapinskas,
Gyvenamoji vieta — 1337 

So. 49 Ct., Laiškams — 1301 
50 Ct., Cicero, UI.So

remia. Kaikurie yra užsimokė-1 
ję iš anksto už kelis metus. Į 
Pav. Jonas Brazauskas už 3 
metus. Jisai yra šis išvažiavi
mo renginio komisijos narys. ■ 

Lietuvoje, Šilalės parapijoj Į 
kuodaugiausiai skaitoma “Dr-

Pranešimas.
Draugija Lietuvos Kareivių j 

laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny po pietų, pirmą 
valandą, L. L. svetainėj.

Nariai visi dalyvaukite, yra 
svarbių reikalų, o ypatingai 
nepamirškite tie, kurie esate 
pasilikę su mokesčiais.

Norintieji įstoti draugijon, 
būkite laiku. Visiems svei
kiems vyrams durys atdaros. 
O be to ir įstojimas tik $1.

Kurie mėgstate uniformą, 
yra pora liuosų.

A. P. Deveikis, rast.

bbbbbbbbbbbbv

-Reumatizmas sausgyslė-■ ■g Neslkankykita savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, B

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g
■ — raumenų sukimu: nes skau-
_ dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
H Ir dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stls lengvai prašalina vtršml-
_ n ė ta ligas; mums šiandie dau- “ 

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 60c per g 
g paštą. 55c arba dvi už $1.05.
_ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 

KATOS” augalais gydyties. kai- ■
B na 60 centų.

" dustin Kulis Z
* 3259 SO. HALSTED ST. B
* Chicago, III. B
Sbbbbbbbbbbbb

Phone lioulevard 0244
Res. Phone Hemlock 6308

Frank Pumputis
Reprezentuoja

Metropolitan Life Insurance Co. 
1549 West 47th Street

Res. 6803 S. Roekwell Street

Tel. Prospect 0815
Res, Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Asistant Superintendent 

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1338 \VEST 63rd STREET

Tel. Calumet 6794

Naujausios mados, nauji 
gvarauiuoti ir pilnai įreng 
ti Gadios verti $50.00 
P" ................

(Jrojikliai pijamu, groji ja 
ir atrodo kaip nauji, pilnai 
gvaiantuoti, verti daug sy
kių dauginus, dabar
p° $55.00

BANIS STUDIO
Everything In Photograpby

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 
MA R-K ET

4441 S. IIONOĘE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet

Wash Lsundrvz
Lietuvių Skalbykla 

6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47tli Street

JULIA'S RESTAURANT
lulla Pocius and Stclla Juskte, Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI

4656 So. Westem Avė.

Tcl. Lafayette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

I’iion0 Prospt ei 0964

GASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, Prop. 

KLPERT WORKMANSHIP 
f" aner and. Dyer 

2313 ĮVEST 71st ST.

CICERO, IIL
- I

Į Labdarių kp. sus-mą!
Šioj gražioj kolonijoj ran

dasi visokių draugijų ir orga
nizacijų, kurios šelpia narius 
lig laikui bėdoje.

Bet paliegėliais, seneliais ir 
našlaičias mažai kas rūpinas. 
Tat, nelaimingieji, neturėdami 
kur dingt, nei iš kur pagelbos 
gaut, glaudžiasi, kaip prie tė
vo ir motinos, prie vietinės 
Labdarių 3 kuopos, kuri tuos 
nelaimingus ima į savo globą, 
jais rūpinas ir, kiek galėda
ma, šelpia, jų gyvastį palaiko.

Tai didelis mielaširdystės 
darbas!

Dėlto visi šios apielinkės lie- 
tuviai-vės, katalikai ir geros 
valios žmonės, kviečiami ateiti 
šį sekmadienį, 16 d. rugp. 1 
valandą po pietų, į šv. Antano 
parap. mokyklos kambarį į 
Labd. susirinkimą, prisirašyti

Tel. Vlctory 7261

J. S, Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper

3147 SO. HALSTED ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morglčlus

2342 So. Leavitt St

Naujos mados, pilnai par 
celuoti Console gesiniai pc 
čiai, verti iki $80.00
i*> $39.50

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS, Prop.
We Call And Dellvetr

2408 ĮVEST 63rd STREET

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardvvare, Palnts, Varnlsh, Glass 

Electrlcal Applicances. Etc.

2738 West 47th St.

Ų AMERIKOS 
UNIJA

U

MURiTO»»4
Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentą arba: 

8WEDI8H AMERICAN LINE 
181 No. Mlchlgan Avė. 

Cblcago, IIL

Stiprus Kaip 
Uola

UNIVERSAL STATE BANKAS 
daro paskolas ant atsakančių 

nuosavybių.

Parduoda laivakortes ant visų linijų jūromis. 
Inšiurina-apsaugoja namus nuo ugnies.
Parduoda pirmus niorgičius su 6-tu nuošimčiu. 
Moka 3-čią nuošimtį už padėtus pinigus ant

taupymo.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Aukštos rūšies Aviliai r se
klyčiom nauji setai, verti 
iki $125.00. tik
e............ $64.00

Lenf/viis Išmokėjimai
Seni reikmenis imami j 

mainus ant naujų.

Peoples
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St.

Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

relepbone lafayette 8227

KAZ HEAT 1NTENSIFIER 
C0MPANY

A. KAZLAUSKAS, Sav.

4426 So. Westem Avė.

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CI.ASS BARBER SHOP 
Hair Bobblng and Sblngllng for 

Uiilles Our Specialty 
2203 Wcst 22nd Street

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242 44 WEST 23 PLACE

Office' Tel. Calumet 3399
z Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furnlture A Plano Movlng 

Izical & Ix>ng Dlstance Removal

3244 S. HALSTED ST.

Tel. Yarda 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Brldgeporte

3457 SO. HALSTED ST.

Telephone Grovehilt 2362

WEST ENGLEVVOOD 
RESTAURANT

CHAS. BRAZAITIS, Sav. 
HOME COOKING 

Atdara Dieną Ir NaktJ
0219 SO. ASHIJ1M) AVĖ.

Telephone lafayette 1515

MAROŽA’S RAKĖ SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav.

Pinuos Klesos Duonkepykla

4330-34 S. Callfomla Avė.

Tcl. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Tel. Orovehlll 2952

J. BALTIKAUSKIS
OENERALIS KONTRAKTORIVH 

Statau vlsokloa rušlea namus.
Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Vlctory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.



I

Šeštadienis, Rugp. 15, 1931 DRAUGAS

CHICAGOJE
GARNYS REDAKTORIAUS 

ŠEIMYNOJ.
SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ.

Garnvs šv. Kryžiaus Lietu-; 
vių Ligoninėj yra dažnas sve
čias. Beveik nėra tos dienos, 
kurioj neatneštų šin pasaulin 
naujos gyvybės. Dr. S. Biežio 
patariama ir prižiūrima pate
ko šv. Kryžiaus ligoninėn ir 
Angelė Simutienė, “Draugo’’ 
redaktoriaus žmona. Tai buvo 
rugpiučio 13 d. Nors dienos 
numeris ir ne taip jau drųsi-

i
liautis, bet vis dėl to, burtus, 
atmetus į šalį, jis buvo laimin
gas Šimučių šeimynai, kuri t“

c*
dienų, 11:49 vai. naktį, padi
dėjo sveiku, virš devynių sva
rų sūnumi. Tai bue trečias iš 
eilės redaktoriaus sūnus. Šie 
trys Šimutukai turi ir keturių 
metų sesutę Būtų.

Pasikalbėjus su motina, ku
ri džiaugias nauju sūnumi ir 
gerai jaučiasi, patyrėme, kad 
ji labai yra patenkinta Dr. S. 
Biežio patarnavimu ir labai 
įvertina jo širdingų rūpestin
gumų.

VARGONININKŲ SEIMAS 
PUIKIAI PAVYKO.

PRANEŠIMAS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

Turiu Garbės Pranešti, Kad 
Atidariau Ofisą

ant
1446 South 49th Court CICERO, ILL. 

TELEPHONE CICERO 6756 
Vai.: 9—12 ryto; 2—6 ir 7—9 vak.

hiliais grįžo namon noprivažia- tu dalyvauti ir pasiimti savus
užkandžius.vę parko. Tad dabar visų pra-

, šonie atsilankyti šiame pilcni- 
1 ke, net ir lietus užėjus niekam 
'nebus pavojaus sušlapti, nes 
(mūsų daržas turi didelę pa<to- 
,'gę i rerdvia fhrapijos svetai
nę. Atsilankykite visi ir parėtu 
į kitę parapijos reikalus, 
j X Julius Jacunskis šiomis 
j dienomis savo
muro namus išmainė ant dide-

Valdyba.

R JŲ DR JOS CENTRO 
SUS MAS.

Tel. Canal 6764

A K T A R A

(Telefonas Grovehlll 3262,

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

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kusdlenų nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nodėliomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus

i Ofisus, Laboratorija Ir X-Ray

1 2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —

4 ir 6:30 Iki S vai. vakar. 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryt. 

Nedėliomls pagal sutarti

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2403 \VEST 63 STREET 
Kertė So. VVeatern Avenue 

Tel. Prospect 102 8
Rezidencija 2369 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2 3 30
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect

DR. B. ARON
0610

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
Ofisus 6158 South Kedzie 

Rez. 6425 So. Culifornia Avė.

Dr-jos Į Val-: 2-<-

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
* Lietuvis Gydytojas ir Chi- VttL 

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

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

I

7-9 v. v. Išskiriant Ket.Šv. K. A. Rėmėjų
Centro sus-mas įvyks sekma- {
dienyj, rugp. 16 dienų, Vienuo r01180 Tel- Victory 3687 

i, ,Į Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
trijų aukštų lyne.

Šis sus-mas paskutinis prieš 
les pusketvirto šimto akrij far'Panikų. Visų skyrių atstovės

prašomos dalyvauti.
Valdyba.

DR. J. P. POŠKA
S. HALSTED STREET

Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

'mos, kuri randasi New Rome 
j \Vis. Didelė jo šeimyna džiau- 
Jgiasi, kad visi užtektinai tu- 
! rėsia darbo.i . ;

X Šiandien vakare Aušros
Adv. Borden sūnus — Jonas V artų svetainėje VVestsidės 

; Jaunas vyras 15 metų am-'moterys rengia bunco parly 
žiaus bet kaip seniems, taip ir'- Diakono Viktoro Černausko 
jauniems yra reikalingas po-Į P^ėmimui ir jo primicijų mg

A. t A.

Antras ofisas Ir Rezidencija 

6504 S. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
; piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
i Šventadieniais pagal sutarimų.

Oflao Tel. Victory <891 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šv jntadlenials 10-12

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

ŪR.*A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Newark, N. J. — Rugpiučio 
2 d. įvyko bažnytinis ir svie-i.j^ jr perniaina nuo kasdje. *ėjo 20 dienų parengimui. Tai 1 
tiskas Vargon. S. Seimo kon-1 nin-s rutjnos jaunasįs Borden/,bus antrasis iš Westsidės ki-j 
ceitas. Kaip vienas taip ir ki- buVo išvažįavęs penkių savai- kunigas; nes pirmasis yra; 
tas pavyko puikiausiai. ch°- tttostogoms į yOung Men’s įkaitomas Marijonas kuri. J.
įistų bu\o pei 200, tik publi- (j|irįgĮįan Association vasarinį Mačiulionis. j

kos visai maža susirinko. Ry- , . • »< , u- 1 i w &• r , « , 1J kurortų prie Muskegon, Mieli., X Šiandien po pietų 4 vai.: 
tojaus dienų, rugpiučio 3, po tĮg]įaį paįisį0 jr fizinio pasila-.Aušros Vartuose bus šliubas I
iškilmingų pamaldų, kurios vįnjlno tyram ore. Šį rudenį, Vlado Žalimo su Marijona Ta-i
buvo laikomos už mirusius na-’ ., ... . . „ , , 1 ,• t, - ivel gI'is 1 bmdblom Migli mala.
nūs, kūnų laike pačių vargon. c, , . . , ... * 1 ... . School pradėti ten trecius ---------------
skaitlingas choras giažiai nioksio metus. Baigdamas pral X Moterų Sąjungos 55 kuo-
dojo mišias. dinę mokyklų 1929 metais, pos šeiminiškas išvažiavimas

BARBORA DUDON1ENĖ
(Po tėvais Steponaitė) 

mirė rugp. 12 d., 4:55 vai. po 
piet, 1931 m. sulaukusi 36 m. 
amžiaus, gimusi Kačių kaime. 
Gruzdžių parap., Šiaulių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Jurgį, seserį Heleną, bro
lį Rokų, dėdę Mikolaitį — A- 
merikoj: brolį Vincentų — rie
tu Amerikoj; o Lietuvoj — 
motinėlę, hrolį kun. Stanislo
vų Steponaitį, brolį Juozapų, 
seserį Antoninų Adomaitienę, 
gimines ir draugas. Buvo narė 
Šv. Cecilijos dr-jos. Kūnas pa
šarvotas, randasi 162 7 So. 49 
Avė., Cicero.

laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugp. 17 d., 8:30 vai. ryte iš 
namų į šv. Antano par. baž
nyčių, kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o Iš 
ten bus nulydėta J šv. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, « ra u gal Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
viinų.

Nuliūdę liekame:
Vyras. Sesuo, Brolis ir Gimines 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Lachavich, Roosevett 2515

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginla 0036

Tel. Canal 0267 Rea. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas Ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteeian Av< 
Valandos 11 ^-yto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nekėliomis
Susitarus

Kaip susitarta, į šį jubilie- jaunas Borden aplaikė Julius įvyks nedėlioję, rugpiučio' 16 
jinį 20 metų Vargon. S. sei- Rosenvaldo medalį už gabumų d., 2 valandų po pietų, arti 
mų suvažiavo ir 20 vargoni-1 moksle. Tais pačiais metais Swallow Cliff, Palos Park, Pa- 
ninkų. Seimas praėjo tvarkin- jis tapo išrinktas pietvakari-! los, III. Visos narės malonė- 
gai ir ramiai. Nauja Centro nės dalies miesto viešųjų mo- kitę skaitlingai dalyvauti.
Valdyba kitiems metams iš- kvklų atstovu į “Boys Week” Taipogi, kviečiam svečius kar-
rinkta sekanti: Pirm. — A. konferencijų, laimėdamas kom-------------------------— 1 ----- -
Aleksis, vice-pirm. — A. Stan- peticijoj prieš septynių moky-1 G R A B O R I A L
šauskas, sekretorius — J. klų rinktinus mokinius.
Brundza, iždininkas — J. Stul
gaitis, knygius — S. Simona- 
vičius.

Vakarienės laiku, kurių pa-'

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijos

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

gamino darbščios vietinės sų- antrasis piknikas rytojuje sa- 
jungietės, buvo pasakyta daug i ame Rūtos darže. Pirmasis 
gražių ir patrijotingų kalbų, piknikas buvo Vytauto parke.

Lauksim, kas kas plačiau a- bet tuomet užėjus lietus jį 
pie šias taip brangias sukak- žymiai mums sutrukdė, nes 
tuves parašytų. Ten buvęs, dauguma važiavusiųjų auloino

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
<r ptglau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystės

OFISAS
666 Weat 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIU8: 8288 8. 
Hale tad Street. Tel. 
Victory 4088

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago
8KYRIU8

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

ar* f

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

I skyrių L
Nauju, graži ko 

plyčiu dykai.

3307 Auburn Avenue
H

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN^ ir-NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 

i patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

f. F. EUDEIK1S & CO.
JOS1Į GRAB0R1AI 

Didysis Ofisas
‘4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARD8 1741 ir 1742

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginla 1290 

Yards 1138
Chicago, TU,

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAI. IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 A 7 — 8 vai. vak

Nedėlloj pagal sutartį

Rez, Tel. Midway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergais vakare

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

D E N T I S T A I

Tel. Itandolph 0993—0994

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po Į Tel. Canal 6222 

. pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomls 10 Iki 12

Phone Bouleva.d 7042

DR. C. L VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

ArU 47 Street

Telefonas Midway 2880

..d

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomls: nuo 10 Iki 12.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVft 
Tel. Yards 0994

RtzidencIJos Tel. Piaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Ik. 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. G. I. BLOŽIS .
DENTISTAS

2201 ĮVEST 22nd STREjET
(Kampas Leavltt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Central 7079 
Ilez., Longbeach 9458

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

Tele. Cicero 1260 X-Ray

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisai 1447-49 Pittsflcld Bldg., 55 E. UaMUngton St., Chicago, III.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo. 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare

Nedėliomls h Stiudumis sumturus
4847 VV. 14 ST. Cicero, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIR GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel Roosevelt 7688

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina 8ta 

Tel. Boulevard 6208-84J8

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

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

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

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6914

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

Nedėlloj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vskars 

Nedėlloj susitarus

DR, P, P, ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0858 
Garas. X- Ray, eto.

DR, A. W, JACOBS
(JOKL'BAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

j-a l’Hd. "Ui. v -
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Šv. Kryžiaus Par,

C H I C A G O
PIKNIKAS NAU/OS KOLE

GIJOS NAUDAI.
RENGIASI PRIE IŠVAŽIA 

VIMO.

t

DRAUGAS

Nedėlioję,

Rugpjūčio-Aug. 16,1931
BIRUTES (Cherniausko) Darže

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

Kryžiaus ligonbutyje taipgi 
Dr. J. Poškos priežiūroje.

X Mrs. Rodlie yra labai pa
tenkinta šv. Kryžiaus ligoni
ne ir Dr. Poškos patarnavimu. 
Mrs. Rodlie buvo sulaužyta ko

Marijonų Kolegijos Rėmėjų! Bridgeport. — Musų 5 kuo-j ja, stropiu Dr. Poškos rūpes-
CliicagosApskritys rengia pik- pa rugpiučio 9 d. laikytam su ciu ligonis sveiksta.

Šeštadienis, Rugp. 15, 1931

PRADŽIA 11 V AL. RYTE 

Įžanga 50c. Ypatai

Maloniai užprašome visus mūsų parapijomis, kaimynus ir 
prietelius j musij parapijos pikniką. Tai puikiausia proga jau
niems ir seniems linksmai praleisti dienelę tyrame ore.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

nikę, naujos Kolegijos naudai, 
Vytauto darže,rugpiučio 16 d.

sirinkime nutarė ir išrinko ko
misijų išanksto prisiruošti

Rengėjų užmanytas tikslas P^e paskutinio Labdarių išva- 
yra labai kilnus ir vertas kiek žiavimo. Valgiams ir gėri- 
vieno susipratusio kątaliko niams pienas sudarytas. Dar- 
lietuvio paramos. Tai yra pri- bininkai organizuojami. Tro- 
sidėjimas prie apšvietos dar- ^as nusamdytas. Žodžiu, visi 
bo, nes tas daug prigelbės sus- darbai varomi pirmyn. Tad 
tiprinimui vienintelės mūsų kviečiam visus, kurie manot 
lietuvių bernaičiams aukštes- važiuoti į minėtų išvažiavimų 
nes
Thompson, Coun. Gudienę, 901 W. 33 Str., jeigu

P. Antanas Grybas, įvertin- matysime, kad daug randasi 
damas kilnų darbų, duoda orinčių važiuoti, tai galėsime'
dovanų auksinį laikrodi Ko- Paimti ir antr{* trok^ Meb 
legijos naudai ir, be to, da džiame ^sivėluoti su užsira- 
skiria $100 vertės deimantini šymu> kad P° talR nerūgotu- 
žiedų tam, kuris daugiausiai n,gt’ kuomet Pritrdks vietos, 
išplatins tikietų. Ryt per pik- Nuvažiavimas, įžanga ir at- 
nikų bus galima užsiregistruo- -al tik 50c- P^iai Pa‘
ti ir pradėti platinti tuos ti- dargmg> kad visiems duoti Pro' 
kietus. Malonu būtų ir dau- Pamatyti Labdarių puikų 
giau susilaukti tokių gerašir- akP
džių, kaip p. A. Grybas. j Raštininke.

Todėl malonu būtų matyti1-------------------
ryt Vytauto darže kiekvienų 1 GRAŽUS LIETUVIŲ RADIO

Cicero, III. — Šv. Antano 
par. jaunųjų choras turės iš
važiavimų į Sand Dunes, Ind. 
traukiniu ateinantį sekmadie-

AMERIKIEČIU IŠVARDINA 
ŠNIPAIS

WASHINGlTON, rugp. 14. 
— Kaikurie japonų laikraščiai 
sulaikytu amerikiečiu lakūnu 
Pangborn ir Herndon vadina 
Amerikos šnipais.

J. Am. Valstybių valstybės 
icpartamentas tai aštriai už-

I gina.

laidotuvių metu.
Vyskupas nurodo, jog mirę

geri žmonės nereikalingi išgy- 
rimų ir aukštinimų, kaip ne
reikalingi to ir mirę visi kiti. 
Tad atatinkamiausias nusista
tymas panaikin# tos rūšies 
praktikų.

IŠSPRENDĖ NEDALYVAU
TI KONFERENCIJOJE

NENORI NAIKINTI 
MEDVILNĘ

nimo pašalino negrų šeimynų 
už nuomos nemokėjimų.

7 riaušininkai areštuoti, gi

das M. Gandhi išsprendė ne
dalyvauti Lopdono konferen
cijoje Indijos reikalais. Jis 
pareiškia, kad Anglija sulau
žė paliaubas. Indijai gręsia kfiholika pakliuvo į ligonines.
sukilimai. .

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 

DETROITE

DETROIT, Mich., rugp. 15. 
_ Į— Vakar čia komunistų suku-

BOMBAJUS, Indija, rugp. rstyta minia sukėlė riaušes, 
kada policija iš vieno pagyve-14. — Indijos tautininkų va-

A3L^TA’ Ga'-’ rugp‘ 14’ ĮVAIRUS pardavimai
AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper

tas lietuvis, seniausias Chicagroj, pi-m rugp. 16 d. Visi choristai ~ Medv,iln48 augintojai pie
. ... , ,. . , v v. tinese valstybėse atsisako nai- . R T,|H°T 5 ki*nb- 8L taisys Jūsų namuose. Lafayetteprivalo atsilankyti į bažnyčių ♦ . netoli salės. bėg. v. galim ren- 1329.

ų auivovco- • is^iov.o-o*; oTibo+'trkiTJii čv kmti medvilnės derliaus vienų duoti 2757 Madison st,
įstaigos, Mariampoly, užsirašykit išanksto pas U. 11 1 1 a Y trečdalį, kaip pataria federa- Įrengta bekemė, pigiai. Priežas-

“ - - —----- Mišių. 7:30 vai. ryto VISI turi . " . tls Ilga. 2522 No. Laramie, Capltol. : , ,. . / v y. .y One ūkių komisija (boardas)siiisirinkti nrip nnznvp.ins. iš 7susirinkti prie bažnyčios, iš **“'1 nss.__________________________
kur sykiu iškeliausime. ’ IS 14'°8 £ubernatorl1* tlk tryS Roomlng house. 21 geras kamb..

Choristė.

Brighton Park. — Labdarių 
Sąjungos 8 kp. laikys ’ extra

A

palankūs šiam naikinimui.

PANAIKINTI PAMOKSLAI 
LAIDOTUVIŲ METU

/ \
R. ANDRELIUNAS '

(Marąaette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

1 Irls-Iri8 12 (vairių su prisiuntlmu, ! glau bus dykai nufotografuoti. 
ĮU.OO. W. S. Allison * Sons. Oardner. į 2650 West 63 St., ChicagO, UI. 
I___________ I Tel.

gera vieta, už gerlausiy pas. 820 No.
, Wabash. i

I»:

susirinkimų rugpiučio 16 d.J AVRANCHES, Francija.—j PARSIDUODA eeverykų Į 
tuojau po pamaldų, iš priežas- Vietos vyskupas ganytojiniu 
to Labdarių Centro išvažiavi- laišku visoj Vakarų Norman- 
mo, kuris įvyks rugsėjo 6 d. dD°j uždraudė bažnyčiose sa- 
į Labdarių ūkį. Į ky ti pamokslus , < egįogijas) Į

Prašome kuodaugiausia na-' _ Jį L; _ 1 REAL ĖST ATE

taisymo šapa. Labai pigiai.

4829 No. Talman Avė.

Hemlock 8380

FLATAS RENDON
Išsirenduoja 5 kamb. flatas. 

Renda pigi, Bridgeporto apy
linkėj, 2 augstis, su visais pa
togumais. Atsišaukit pas sav.

3341 S. Halsted St.
Tel. Prospect 3938

rių susirinkti.
Valdyba SKOLOSE?

lietuvį prisidėjusį savo dalimi 
steigimui naujos kolegijos.

Rėmėjas.

PROGRAMAS ĮVYKS 
NEDELDIENĮ.

Skolinkis iki $300 ir mokėk bilascash. 
nr^T/^T T'K a * Mums atsilyginsi per 25 mėnesius.

‘Dainos” choro BRIGHTON PARKE’ PUBLIC LOAN OORP.
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

TXT -r-, I 4013 Mllwaukee Avenue Gerai visiems žinomas KLE- f

KĄ PASAKĖ DVI MOTE
RYS.

Rugpiučio 16 d. iš radio sto
ties WCFL (970 kilocycles), iHoyne Avė.

L. Vyčių 
solistų susirinkimas įvyksta 
rugp. 17 d., 8 vai. vakare, L. 
Krekščiuno namuose, 2317 S. MENTAS KALAINIS, kuris 

turi GESOLINO STOTĮ jau'

401 Klee Bldg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųStes 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

' įvyks labai įdomus ir gražus1 
j lietuvių radio programas, ku-

“ Draugo”7fi^"la„kčsi Do- ris prasidSs pirm’ valand» p0 
mieeiė Bartkiene ii Joliet, III. p";tų ir ‘«sis iki 2 valandos.
su sat giminaite chicagiete Sis «ražus radio Pr0Sralnas 
Agota Anšriene. .duodamas lėšomis Joseph F.

P-nia Aušrienė priminė, kad Budrik° rnuzikos krautuvės,
pereiti žiemą pirko «‘Drauge” 3417’21 So' HaIsted Stre<!t
i “n ii ” Tzac T7VI.,,; (telefonas Boulevard 8167). knygų “Ben Hur”. Jos vyrui '

i * • vi i „j Meldžiame atsukti savo ra- ta knyga taip patikus, kad jis

Visų solistų atsilankymas y- Per daug metų ant Archer A- 
ra būtinai, nes labai svarbv įvenue ir 39 PI. Mandagus pa
yra pasitarti pirm pradesiant t tarnavimas tiems, kurie apsi-
ketvirtųjį sezonų. lanko automobilių reikalais.

L. Krekščiunas, Dabar ATIDARO AUTOMO-
Biznio mened. BILIŲ AGENTŪRĄ labai gra

_____________jžioj ir patogioj vietoj, — savo
TOLEDO, O., rugp. 14. —'name prie GAS STOTIES, 

Swan upelin įkrito automobi 
bus. Žuvo 4 žmonės. 3962-66 Archer Avė.

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus numun ir se 

uuh priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

u, skaitydamas, negirdėda- dijuš» ant 8io b «*-
v«o nei vaikų alaso, nei kito- rt“8 «ražia muzika ir daine- 
kio lermo, užmiršdavęs ir apie
valgį. Šių vasarų, vykdama 
vakacijų į Wisconsino valsti
jų, p-nia Aušrienė turėjus 
‘‘Ben Hur” su savim, perskai
čius jų ir turėjus didelio ma
lonumo.

lėmis.

ŽINIU-ŽINELĖS
d

X P-nui Jenioniui padary
ta apendiko operacija šv. Kry 

P-nia Bartkienė priminė, žiaus ligoninėje. Ligonis ran- 
kad ji seniau buvo nusipirkus dasi Dr. J. Poškos globoje ir 
knygų “Dieviškasis Išganyto- žymiai stiprėja.
jas”. Bet tuoj jos nepradėjus X Marąuettcparkiečiai pp. 
skaityti ir taip mėtėsi tarp ki- Vaišvilai susilaukė sūnelio, 
tų knygų. Bet paskui “Drau- P-nia Vaišvilienė randasi šv. 
ge” perskaičius tos knygos
skelbimų ir po to taip susiin- 
domavo, kad negaišuodama jų 
susirado ir ėmė skaityti. Tai 
sako, kad beskaitant tų kny
gų širdy kįlęs toks džiaugs
mas, malonumas ir lengvumas, 
kad viskų pamirštanti.

Kas mėgsta knygas ir moka 
geras pasirinkti, tas iš to tu
ri didžiausių' džiaugsmų.

i nruDiol

tai bus automobiliai: CHRY- 
iSLER išdirbystės, DE SOTO 
į ir PLYMOUTH. Taigi prašau 
visus savo kostumerius ir pa
žįstamus apsilankyti ŠEŠTA
DIENĮ, RUGPIŪCIO 15 DIE- 

! NĄ, tai bus atidarymo BA- 
|LIUS. Bus minkštų gėrynių ir 
gera muzika. ĮŽANGA DY
KAI. '

J. W. ZACHAREWIGZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEB
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PATENTAI
Parduok savo patentų arba 

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

ĮVAIRUS KONTRAKTCRIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6896

PLATINKITE “DRAUGĄ »» »

5 kamb. mod. namelis, elek., mau
dynė. gar. pigiai 3431 N. Plalnfleld. 
Lack. 6403.

PIGIAI NUO SAVININKO 
Nauja 6 kamb. rez. visi patogumai.

k. v. S., plelsterluotas belzm. ugnlav., 
taillų maud., gar., 3 bl. ) N. W. 
gelžk. A Elekt 1721 Broadvlew avė., 
Highland Pk. po 5 v. v. Ir ned.

D. GRICIUS

Darome "slgns” ir komercljlnlus pie
ninius dėl visokių biznių. Talp-gl duo
dame pleSImo pamokas pradiniams.

P. K. KAČERAUSKAS
Chlcagos I.letuvlų Auditorijoje
3133 So. Halsted St

WEST SIOĖS LIETUVIAI

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiai

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

• Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

Pigiai dėl Ilgos parsiduoda ui 2s 
mln. vnžlavlmo nuo Chlcagos, netojl 
didžiausio pasauly Zoo. 9 kamb. na
mas. 2 maud., didelis llld. porėtus, k. 

Iv. S„ Porest Preserve, lotas 60x325,
J Jei jūsų automobillUS reika-ĮvlsI pag., reik matyt kad (vestyt, vals- 

. . . , . medžiai, 2 karų gar. IStlrk. $16,000,
lauja pataisymo, tai atvežkite vert„ |20 000 ,.mų morw,člų ,g.Ooo.

2-rų $5,000. 3531 Arden Avė. Holly- 
wood, III. Lengvus ISmokSJImat.jį pas mus. Mes išanksto ga

lime pasakyti, kiek jums afc- 
seis. Geriausia s darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos.
Spešelas — 5 gal. 100% Penu 
Oil $2.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE T. DIR2IUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

„Namą Tel. Cicero 6372 ,

' it?' -š-.

Sav. pigiai parduos dtdelj mod. 5 
kamb. bung. 9709 Vanderpoel avė. 
Beverly 7844.

FARMA. Parsiduoda farma, 
40 akerių su namais. Gera že
mė, viskas auga. Prie gerų 
vandenų, netoli ežero ir pačioj 
farmoj ežeras. Parduodu už 
pusę to, ko ji verta, ba noriu 
greit parduot. Atsišaukti

E. URBAN 
Box 11 No. 1 

Fountain, Mich.

PINIGįl SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nustunčlams pinigus Lietu

von paltu J dvi savaites, tele
gramų i dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvg.

Turima skyrių Lietuvoj.
Daroma Įgaliojimus ir visus 

legallikus dokumentus pirkimą 
ir pardavime.

Daroma paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnedo; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patarimu Ir nuoSIrdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST.

Chicago, UI.
» Tel. Yards 4669

GENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

Pbone Vlrglnla (054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

Ra.pos Tslef. 
Hssnlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory
D O UOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH BHAGZDA8, Sav. 
Elektros retkmenos Ir flklčle- 

rlaL Įvedama elektrų ( namus Ir 
dirbtuvė*
>196 8. Halsted St. a Aiigžtls

.<■ v- r.




