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Dukart Kesintasi Prieš V era Cruz V y skupą
ATNAUJINTA LIETUVOS SU MASKVA 

NEPUOLIMO SUTARTIS
Turkestane Revoliucija

Šventojo Sosto Su Italija Susitaikymas; Sovietų 
Rusija Nepatenkina Lenkų Noro; Kinija 
Grasina Nutraukti Santikius Su Meksika

ATNAUJINTA LIETUVOS 
SU MASKVA SUTARTIS

BOLŠEVIKAI KOVOJA 
REVOLIUCIJĄ

RYGA, rugp. 31. — Lietu
vos užsienių ministeris ir so
vietų Rusijos ministeris pra
eitų šeštadienį pasikeitė dar 
kitiems penkerienis metams a- 
tnaujintos nepuolimo (nekaria 
vimo) sutarties nuorašais.

Lietuva, kuri oficialiniai ne
panaikinusi karo su Lenkija 
dėl Vilniaus užgrobimo, iš
sprendė ir toliaus pasilikti są
jungoje su sovietų Rusija, ka
dangi tik viena sovietų vyriau 
sybė yra pripažinus Vilnių 
prigulintį Lietuvai.
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GRAFAS — ŪKY DARBININKAS CHICAGOJE

PERDIDIS PINIGŲ EIK
VOJIMAS

J. J. Mangan, nekilnojamų 
savasčių pirklys, 9114 So.

LONDONAS, rūgs. 1. - 
Rusijos bolševikų valdomame Į 
Turkestane eina revoliucija.
Bolševikai ėmėsi ten griauti Ūia atvaizduojamas vokietis grafas Joakimas von 
gyventojų mahometonų malti-i Bernstorff’ 2? me,«' Išėjęs aukštuosius, mokslus Vokieti-

. __ , , f ... • ! joj atvyko i Ameriką asmeniškai susipažinti su šios šalies
lr eme Tna1'i ūkininkavimu. Vienam ūky Texase jis dirba paprastus . 

sytis j pačius jų papročius. • darbus. Jo tėvas Vokietijoj turi 10,000 akrų žemės plotus. vlenas renkamas Chicagos vi 
Eina kruvinos kovos Amu'

upės pakraščiais.

ŠVENTOJO SOSTO SU 
ITALIJA TAIKA

IŠALKĘ BEDARBIAI VAL
GYDINAMI ŠVENTORIUJE

KINIJOS PROTESTAS 
MEKSIKAI

MASKVA PRIEŠINGA 
VARŠAVOS REI

KALAVIMAMS

RYGA, rugp. 31. — Lenki
ja su sovietų Rusija nori at
naujinti nepuolimo sutartį. 
Šiuokart lenkai reikalauja, 
kad šių prailginamų sutartį 
bendrai su Lenkija ir sovietų 
Rusija pasirašytų dar ir Pa
baltos valstybės, išėmus Lie- 
tuvų, ir Rumunija.

Iš Maskvos praneša, kad 
tas lenkų noras nepildytinas. 
Sov. Rusija nori ir gali turėti 
atskiras su tomis valstybėmis 
nepuolimo sutartis.

NORI PATIRTI SMULK
MENŲ

TALINAS, Estija, rugp. 31. 
— Kaip čia, taip Rygoje sve
timų šalių karo laivynų at
stovai darbuojasi patirti smu
lkmenų apie bolševikų su Vo
kietija padarytų slaptų sutar
tį, kuriųja einant, Petrapily

KUONE VISOS BAŽNYČIOS UŽDARY
TOS VERA CRUZ VALSTIJOI

MEXICO MIESTAS
Ashland avė., paskelbė kny-.P^tą)* Bu sykiu kesintasi 
gėlę, kurioje nurodo nepapra- prieš Vera Cruz vyskupo Va- 
stų Chicagos valdyboje iSlai- leucia gyvybę. Bet vyskupui 
durnų. , pavyko išsisukti nuo žmogžu-

Jis skaitlinėmis įrodo, jog džių ir pasislėpti tikinčiųjų 
praeitu 15-os metų laikotar- pjppe
piu Chieagoj gyventojų akai- Vy;kupas Va|encia Ktn0. 
mus nepadidėjo ne, tnmm mef *
nuošimčiais, kad tuotarpu iš-1 __________
laidos — 278 nuošiųičiais.

Štai 1910 m. miesto vald
žioje buvo 22,500 apmokamų 
tarnautojų, gi 1929 m. jau vi
rš 41,000.

Pradėjus 1920 metais nei

LOS ANGELES, Cal., ru
gp. 31. — Neustra Senora La 

ROMA, rūgs. 1. — Paskel-: Reiną bažnyčios šventoriuje 
Ma, kad tarp šventojo Sosto kunigai kasdien pavalgydina 
ir Italijos jau padaryta taika.! ir suramina apie 700 bedar- 
Sųlygas patvirtino Šventasis bių.
Tėvas Pijus XI ir ministeris j Pirm 142 metų tame pačia- 
pirmininkas Mussolini. .me šventoriuje kunigai Pran-

Sakoma, susitaikymo sųly-’ciškonai il«ok^ laik* maitin0
išalkusių ir baimės apimtoj in- 
dionų būrį.

Kas galėjo žinoti, kad šra- 
AMERIKOS ATSTOVAS IŠ ndie baltieB žmonės atsidur- 

LIETUVOS NUKELTAS anų laikV indionų likimam

gas paskelbsianti tik viena I- 
talijos vyriausybė.

MEXIC0 MIESTAS, rugp. 
31. — Sonora valstijos vyre
snybė 12 šimtų kiniečių parė- 
dė tomis dienotais apleisti va
lstijų. Jie negeistini ypač or
ganizuotam radikalų darbui.

Kinijos vyriausybė per sa
vo atstovų Meksikai griežtai 
užprotestavo. Atstovas sako, 
kad jei protestas bus be sėk
mių, Kinija su Meksika nu
trauks diplomatinius santikius.

Tame gailestingame darbe 
šiandie kunigams gelbsti šio 

AVASHINGTON, rugp. 31. j miesto turtingieji verteiviai. 
— J. A. Valstybių atstovas!
Lietuvai, Latvijai ir Estijai,! STATYDINS PAMINKLĄ 
F. W. B. Coleman iš Detroi- KARALIENEI IZABELAI 
to, nukeltas į Danijų atstovu.

DANIJON
KINIEČIAI APLEIDŽIA 

SONORĄ

MEXICO MIESTAS, rugp. 
31. — Kiniečiai būriais ap
leidžia Sonora valstijų, iš kur 
jiems parėdyta išsikraustyti.

Pabaltijos valstybėms atsto 
vu paskirtas R. P. Skinner,

WASHINGTON, rugp. 31. 
Karalienės Izabelos Duk-

iandieninis atstovas Graiki-įten* organizacija išsprendė 
| pastatydinti čia tos Ispanijos 
i karalienės atminimui pamink
lų. Bus sukeltas 100,000 dole-

jai.

T. S. TARYBOS SUVA
ŽIAVIMAS

GENEVA, rūgs. 1. — Šian
die čia atidaromas Tautų Są
jungos Tarybos suvažiavimas.

Svarbiausias suvažiavime
klausimas — tai Europos val- 

vokiečiai karo laivų inžinie- stybių muitų unija, 
riai karininkai tvarko narda
nčių laivų statymo darbus.
Sako, tenai dirbu apie 600 vo
kiečių inžinierių.

PORTUGALIJOJ ŽUVĘ 
80 ŽMONIŲ

NUŽUDYTAS LENKŲ 
SEIMO ATSTOVAS

TRUSKAWICE, Lenkija, 
rugp. 31. — Vietos viešbuty 
nežinomi trys jauni vyrai nu
šovė lenkų seimo atstovų T.( TALINAS, Estija, rugp. 31. 
Holowko, prigulintį vyriausy- — Sovietų Rusija pirmu kar- 
bės blokui. tu turi didelius siavo laivyno

• Policija aiškina, jog tas at- manebrus Baltijos jūroj, ties 
likta politiniais sumetimais. Suomijos užlaja.

(per , siūlė savo gyvybę aukoti už 
katalikų persekiojimų nutrau
kimų Vera Cruz valstijoj.

Kuone visos bažnyčios už
darytos šioj valstijoj. Užda
rytos ir tos, kurių klebonai 
gavo iš teismų draudimus, kad! 
valstybė nekliūdytij jų bažny
tinėse pareigose. Kunigai iš
sislapstę.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SUŽVĖRĖJĘ ŽMONES 

PRAŠĖSI PASIGAILĖTI

Respublikos Prezidentas at-
ršininkas nesidarbavo už iš- i me^ė malonės prašymus: bu- 
laidų mažinimų. Tuo visu lai- • VU8^° Telšių geležinkelio sto- 
kotarpiu nukentėjo nekilnoja- ^es viršininko padėjėjo Pet-
nrųjįj savasčių savininkai.

NETYČIOMIS UŽTIKO 
PLĖŠIKĄ

Pirm vienerių metų nežino
mas plėšikas apiplėšė pieno

ronio Miko, geležinkelio vyre
sniojo policininko Sčiuko Bro
niaus ir Vaidylos Jono, kurie 
geležinkelio stoty, įsivedę į vi
ršininko padėjėjo kambarį, vie 
nas paskui kito, mušdami ku
mštimis, išgėdino Žarėnų kle-

išvežiotoje W. Servin. Sį se- bono P- Naikausko giminaitę, 
kmadienį nukentėjęs išėjo ša- Naikauskaitę EI™,, iki ji nu- 
ligatviais pasivaikščioti ir ties st°j° *»"><»>&>. » vėliau susir- 
vienais namais rado žmogų, 8° psichiniai; Siaul.ų apyga-
taisantį automobiliaus lankų.

Jį pažino, kad tai tas pat 
plėšikas. Pranešė policijai. A- 
reštuotas yra N. -Gescke, 38 
m., buvusia pieno išvežioto- 
jas. Jis išpažino.

SAUGOJA UŽDARYTŲ 
BANKŲ TURTUS

PERSPEJA STREIKI
NINKUS

Chicagos viešųjų darbų ko- 
misionierius Sprague perspė
ja streikuojančius atmatų iš
vežioto jus. Jis nurodo, kad 
streikininkai turi gryžti į sa
vo darbus arba bus pašalinti 
iš civilinės tarnybos.

Kun. Alb. Drazdys, Prienų 
vikaras gavo šaukimų iš Prie
nų nuovados taikos teisėjo 
stoti rugpiūčio mėn. 12 d. tei
sman už pasakytų pamokslų 
Barbieriškio bažnyčioje.

“M. L.”

GAL PASIDUOSIĄS 
BEPROČIU

rdos teismas nubaudė juos: 
Petronį Mikų ir Ščiukų Bro
nių pe dešimtį metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir Vaidylų Jo
nų aštuoneriems metams ir vi
siems atėmė teises. Be to, pri
teisė iš jų solidariai Naikau- 
skaitės Elenos naudai, jos iš
laikymui po devynias dešimts 
litų mėnesiui per dešimtį me
tų arba iki jai ištekėsiant ir 
penkis šimtus litų gydymo iš
laidoms padengti. “D. N.”

CLARKSBURG, W. Va., 
rugp. 31. — C. Powers (iPier- 
son) penkis asmenis nužudęs. 
Be Mrs. Eicber su 3 vaikais, 
jis nužudė dar ir Mrs. P. Le- 
mke iš Nortbboro, Mass. Poli- 
cija rado žemėje ir šios lavo
ną. i

Aplink garadžių kasinėjimai 
vedami. Spėjama, kad jis dau
giau moterų bus nužudęs jei 
ne ten, tai gal kur kitur.

t' ■

Savo ražu kalbama, kad! gal 
žmogžudis pasiduosiųs bepro
čiu, kada bus pašauktas teis
man. Vienas garsus psycho- 
patas jį tyrinėjo. Jis rado, 
kad Powers yra sveiko proto, 
kad atskiria gerų nuo blogo, 
bet jis galįs virsti bepročiu.

.t . ' ,' ' \ f
Jo žmona pranešė, kad tei-

Uždarytų Cook apskrity ba
nkų turtų apsaugai veikia “U- 

Inited' Depositors Association”
________ i (organizacija). Ši organizaci-

DETROIT, Mich., rugp. 31.''ja darbuojasi, kad bankų lik- 
— Fordo automobilių dirbtu-' viduotojai bankų turtų nepa- 
vėse River Rouge prasideda vestų pusdykiai kokiems spe

kuliantams. Šios organizacijos 
tikslas yra siekti to, kad visi 
depozitoriai atgautų savo pi
nigus.

FORDO DIRBTUVĖJE 
PRASIDEDA DARBAI

“ŠALIN LIETUVIŠKI 
AGURKAI”

rių fondas. Tuo reikalu bus (]ar|jaį
kreiptasi Kongresan gauti lei-i Pakviesta apie 15,-

po keletos savaičių

dimų.

200,000 KINIEČIŲ ŽUVĘ 
NAUJAM POTVINY

SHANGHAI, rugp. 31. — 
Yangtze upės ir Didžiojo per
kaso sąjungoje tomis dieno
mis vanduo išvertė apie 15 už
tvankų. Vanduo užliejo dide
lius plotus šiauriuose nuo Ya- 
ngčov.

Apskaičiuojama, nuskendę

000 darbininkų į rugsėjo 8 
dienų. Sakoma, po to į porų 
savaičių būsiu priimta dau
giau. YRA VILTIES ATŠAUKTI 

STREIKĄ
IŽDO DEPARTAMENTAS 
IŠLEIDŽIA 1,100 MILIŪ

NŲ DOL. BONUS

Vištyčio žydas iG. nusinešė 
Vokietijon keletu kapų agur
kų ir juos ten pardavinėjo po 
10 centų štukų. (Vokietijoj ke
letu kartų brangesni). Paste
bėję tai keletą vokietukų (var
dan Hitlerio) sušuko: “šalin 
lietuviški agurkai!” — ir iš
barstė žydui agurkus gatvėje

MADRIDAS, Ispanija, ru
gp. 31. — Pastarojoj Portu
galijos sostinėj nepavykusioj'apie 200,000 žmonių, gi pas- 
revoliucijoj prieš diktatorių j togės ir mantos netekę — a- 
Carmona žuvę virš 80 žmonių, pie 6 milionai žmonių, 
anot apturėtų žinių. i ____________

LONDONAS, rugp. 31. — 
Iš Indijos čia jau atvyko 24 
indiečiai delegatai dalyvauti 

konferencijoje Indijos reikale. 
, Atvyksta ir žinomas indie- 
čių vadas M. Gandbi.

WASHINGTON, rugp. 31. 
— Iždo departamentas paske
lbė visuomenei parduodųs 1,- 
100 milionų dolerių bonus. Iš 
to 800 milionų dolerių bonų 
24 metams po 3 nuoš., gi 300 
milionų dolerių vieneriems 
metams po pusantro nuoš.

Praneša, jog esama vilties, 
kad atmatų vežėjų streikas 
būsiųs veikiai atšauktas. Strei
kininkai įtikrinami, kad jei jie 
dirbsiu penkias dienas savai
tėje, daugeliui visai nebūsiu 
darbo.

ATĖMĖ 400 DOLERIŲ

Kada žydas pakėlė lermų, ga-' gme jinai stovėsianti už savo 
vo dar su keliais agurkais nu- yyj-ą. 
garon ir turėjo pasišalinti.

“D. N.”

ŠIAULIAI PUOŠIASI

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. —■ Nepastovus oras; 
pramatomas lietus, griausmai

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kieti j a, rugp. 31. — Dirižab
lis “Graf Zeppelin” išskrido 
į Brazilijų, Pietoj Amerikoj.

Plėšikai užpuolė saldainių 
krautuvę, 1082 Armitage a- 
ve., ir savininkui grųsino svi
linti kojų padus, jei neatiduo
siąs sutaupytų pinigų, plėši
kai laimėjo 400 dol.

Šiauliuose plečiami šaligat
viai, gatvės, dažomi namai bei 
tvoros. Stotis remontuoti dar 
nebaigiama tik įpusėta. Kitais 
metais nuo Zoknių pusės yra 
numatyta pailginti stotį dar 
15 metrų. Rudenį Šiauliai bus 
daug gražesni ir puošnesni.

X “D. N.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.96 
Šveicarijos 100 fr. 19.48 
Vokietijos 100 mark. 23.70

y
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A. L. R. K. FEDERACIJOS JUBILIEJINIO 
KONGRESO REZOLIUCIJOS.

(Pabaiga)

Sušelptųjų Moksleivių Reikalu.
Federacija, žinodama, kad daugelis jos su

šelptųjų moksleivių yra pasiekę tokias gyve
nimo pozicijas, kad turi pilnos galimybės grų- 
žinti suteiktųjų jiems paskolų, gražumu juos 
prašo atsiteisti, kad ji galėtų toliau vary
ti moksleivių šelpimo darbut Jei skolingieji 
moksleiviai jokiu būdu nenorės paskolos grų- 
žinti, Federacija bus priversta imtis griežtes
nių priemonių ir skolininkų pavardes spaudoj 
paskelbti-

’ Centralinių Ogranizacijų Valdybos.
Fed. Kongresas nutaria, kad centrą i Inių 

organizacijų valdybų nariai priklausytų prie 
Federacijos.

Mūsų Jaunimas,
A. L. R. K. Federacijos Kongresas, iš

klausęs p. Pr. dalinio referatų jaunimo rei
kale, pastebi jame gražias mintis, užgiriu jį, 
nutaria tų referatų paskelbti spaudoje ir pra
šo visuomenės atkreipti dėmesį j referato min 
tis. Taipgi nutaria prašyti Amerikos lietuvių 
katalikų redakcijas dažnai spaudoje įvairiais 
būdais nurodyti žalingumų anglų kalbos žo
džių vartojimų lietuvių kalboje.

Mūsų Vienuolynai.
Am. L. R. K. F. Kongresas širdingai re

mia ir užgiria Seserų Pranciškiečių, Šv. Ka
zimiero ir Jėzaus Nukryžiuotojo darbuotę, 
taipgi nutaria paskelbti spaudoje atsišauki
mų, prašant visuomenės remti tų trijų vie
nuolynų reikalus ir pasižada padėti joms su
rengti jų reikalams vajų.

A. L R. K. Federacijos Kongresas nutarė

MylMems Dien Viskas 
m.

reikalauti Lietuvos valdžios, kad Lietuvos 
paštas neplėštų amerikiečių laiškus ir įleistų 
nekliudomai visus Amerikos katalikų laik- 
įaščius. , i > '

Priešingai elgiantis, būsime priversti 
kreiptis j Amerikos Valstybių paštų, reikalau
dami savo teisių.

POPEŽIŲ ENCIKLIKOS — PASAULIO 
VILTIS.

Antradienis, Rūgs. 1 d., 1931
————

Sveikata - Laimės Šaltinis
------------Rašo Dr. A. G. Rakauskas-----------------

ČHPIJIMA&

Už kelių 
dienų atsi
daro mokyk
lų durys ir 
priaugančio
ji karta - 

vaikučiaiIškilusius pasauly didžiuosius socialinius 
ir ekonominius klausimus galima išspręsti pradės 
\ien tik nurodytais popežių enciklikose “Rė- 
rum Novarum” ir Ųuadragesinio Anno” dės
niais. Tik tuos dėsnius pritaikius gyveniman I nuolatos vie- 
yra vienatinė pasaulio viltis pagerinti žmoni, 
jai būvį.

jas
lankyti. Ten 
jiems tenka Ur. A. G. Rakauskas 

2415 W. Marųuette 
Rd. Grovehlll 8262

tas. Žmogus, kurs to nepada
ro, ne tik save bet ir kitu A, ku
rie nėra čiepyti išstato puvo 
jun. Ypač. tėvams reiktų pa
sirūpinti, kad jų sūnelis: ar 
dukrelė butų apsaugoti nuo 
rauplių. Padarytas geras dar
bas link savo vaikų laiku, ne 
vienam sutaupins karčių aša
rų liejimų ir dideles išlaidas, 
o vaikučiams — gyvybę, grožį 
ir sveikatų.

nam su kitu susidurti ir net Atsakymai į Kla-n gimus, 
tų patį paišelį kramtyti ar

Taip paskelbė nesenai į Mulhouse, Alza-, Ka*(^a*ni čiulpti. O tas kaip 
Lorraine, suvažiavę verteiviai, teologai, i duoda progos įvairiomse— Lorraine, suvažiavę verteiviai, teologai, | ;

professoriai, pramoninkai, sociologai ir par., dgoms plėstis. Užtenka vieno
lamentarai. Suvyko jie į Mulhouse minėti su- vaikučio bent kokios nors už
muštų Socialinę Savaitę. Buvo atstovaujamos krečiamos ligos perų nešiotojo,
astuonios Europos valstybės. Viso buvo apie 
2,000 atstovų. Tarp jų buvo Paryžiaus kar
dinolas, vienas arkivyskupas ir septyni vys
kupai.

kad vaikus dešimtimis užkrė
sti.

Ciepijimo priemonė duoda 
progos apsisaugoti nuo pavo
jingos rauplių ligos, ši liga y- 
ra staigi, užkrečiama (lim
panti). Rauplėmis susirgusio 
oda išberiama spuogučiais, ku

Socialinės Savaitės sesijų atidarė kun.
Ducatilion, dominikonas. Kalbėdamas jisai 
pareiškė, jog viso pasaulio žmonių, net ne
krikščionių mintys yra atkreiptos į socialinę 
krikščionybę. Nes tik krikščionybės pagalba: pus]jukes> vejiau fvotukes ir, 
yra galima išspręsti šiandieninius sunkiausius I pagaiiau> §ašus, kuriems nu- 
ir painiausius klausimus.

ATSAKYMAS. — J. L. Per
maina laiko kaikcirioms mote
rims nedaro didelių nemalonu-

Mūsų Inteligentija.
___________ /

Balys F. Mastauskas, anuo- šinėdamas tautosakų. Tai ne- 
met pagarsėjęs juriskonsultas lengvas, dalbas. Tačiau tauto- 
Lietuvos Atstovybėje, Wa- sakos rinkimo praktikoje jis 
sbington, D. C., ir daug pasi- yra gerai prityręs. Jis pažįs- 
darbavęs dėl Lietuvos Lais- ta sodietį ir žino, kaip išgau- 
vės atgavimo ir paskui dėjęs ti žodį iš tylaus ir paslaptin 
daug pastangų ir gražių žy-1 go sodiečio lūpų ir užsitikėji 
gių, kad Jungtinės Valstybės mų tavim, kad nepasiųstų pas 
pripažintų Lietuvos jaunų seniūnų. Kai sodiečiai patyt 
Respublikų de jure; šiandien įsidrąsinę {lakiausia: “Kokiais 
IChicagoje yra jau Mr. Frank reikalais vaikščiojat?” Tada, 
Mast, Asistant .State ’s Attor- pasakoja mok. J. Dovydaitis, 
ney, kurs prieš valstybini tei pamažu jiems reiki* pasakyti, 
sėjų stipriai smerkia visus kad dabar žmonės, skaitydami 
kriminalistų darbus ir neigia laikraščius, knygas ir lauky 
piktus jų užmanymus. Jokiu darni mokyklas, pamiršta tų,
būdu negalima jo nutverti, 
kad valandėlei būtų laisvas, 

mų, bet yra tokių, kurios ir la-]Jis visada užsiėmęs neatidėlio 
bai daug kankinasi. Panašiai | jamais svarbiais reikalais, 
yra ir su Tamsta, bet ta.-, darytai ir vasara jau baigiasi ir 
nėra ženklu, kad jūsų abelna Solfas neužilgo baigs savo se- 
sveikata yra pavojuje. Patar- zonQ ir a8 palosiu šiemet nė
riau atsikreipti prie gydytojo, 
kurs priskirs jums atatinka
mus vaistus ir tuo budu gau
site palengvinimo.

ATSAKYMAS. — Z. M. Y- 
ra daug priežasčių dėl kurių

ką moka iš senovės senieji žino 
nes. Reikia, jiems pasakyti, 
kad seneliai mirdami negali 
nusinešti į kapus to, kų jie 
moka. Reikia tuos senus daly
kus užrašinėti, ir prisakyti, 
kad atkeliauta rinkti tu be

matęs valstybės pagelbinio inų pasakų ir dainų. Sodiečiai
prokuroro pliekiant kituosius 
golfininkus. Tiek jau to. Ta~ 
čiau, ateinantį mėnesį, prasi
dedant mokslo metams, kų gi

r i e, bėgy ligos, pasikeičia į

žmogui priseina eiti ant šia- i 7 ** 7*.* ~ .. . droš erudicmgai ir moksliškai
pumo dažnai ir su skausmu.'., ,,.................. •f; ... . . įsguldinejo ir aiškino senovės

Įgijus ir nukritus, jeigu iigopis lokiuose atsitikimuose reikia Į Romėni} teises t...
Pirmoje sesijoje buvo skaitomas buvusio pasveiksta, palieka rauplių Ii- nuodugniai ištirti ligos eigų, 

socialisto A. Tliomas laiškas. Jis reiškė susi- '<ymes visam žmogaus am- j»»ų abelnų sveikatų ir išeg-
linkimui aukštos pagarbos už rūpinimusi žino 
nijos reikalais. Taip pat nurodė, kad Pijaus

žiui. Įzaminuoti šlapumų. Patariu

iš to tik pasijuoks ir nurodys
tuos, kurie dainuoti moka. Tie %
visuomet sakysis, kad įiemo 
kų nei dainų nei pasakų. Rei

darys Loyolos Universitetas i kia nesigailėti padrąsinimų, 
be profesoriaus, kurs iš kate- (jeigu tas negelbėtų, tai pri

tyręs tautosakininkas iš savo

Muzikas Antanas Pocius, į- 
kurėjas Beethoveno Lietuvių

visaturinčio kelionės krepšio 
turi išsitraukti saldaini:) ji 
pavaišinti. Jeigu ir tas negel
bėtų, tai tada reikia išsiimti 
pusbutelį dažyto ar gryno 
“trunko” ir pavaišinti, kad 
įgautų drąsos. (Pats tautosa

. . , - i Iš v*’s^ u^kiečiamų ligų rau- atsikreipti prie gydytojo, ne- muzjj{os konservatorijos Chi-
XI enciklika apie darbo sųlygas žmonijai tik- yra viena iš smarkiausių.'Sa^iant brangaus laiko. . cagoje, sako, kad “mano dar
iai išganinga. Žmogui susidūrus su šios ligos ATSAKYMAS. — P. B. Tam- buotg ■ nebus sumažinta, ta- kininkas yra visiškai drųsus ir

i perais, jeigu nėra čiepytas i Moe pasigyrimas, kad kavos gįau padidinta, nežiūrint į be vaišinimo; jis turi vaišinti 
prieš rauples, beveik visados į 1 imas tamstai nekenkia >ia'hendrųjį laikų pablogėjimų”, tik kitus). Tada atsiranda drų 
šia liga susirgs. Rauplėmis į be pamato. Kas siekia raudo- gių diemj nedarbėje girdime 
gali susirgti visokios amžiaus nos geležies, tas visuomet nu- . nusiskundžiant. kad

Socialinės savaitės obalsis buvo: “Krikš
čioniška Dorovė Visuose Versluose”. Šį obal- 
sį pirmojoj sesijoj pakartojo Socialinės Sa
vaitės prezidentas Duthoit. Kas iš tų žmo
nių, sakė jis, kurie yra stipriai nusistatę na
mie, ar bažnyčioje, kurie vienur ir kitur pil
do Dievo ir Bažnyčios įsakymus, bet savo ve
damose dirbtuvėse jie neturi reikalingos stip
rios valios. Kristus ir Jo mokinimai turi ras
tis visose vietose ir visar turėti pirmenybę.

žmonės, bet vaikams iš mirtin
gumo atžvilgio ji yra pavojin
giausia.

Šios ligos plėtimąsi eina ne
paprastai greitai. Užtenka 
vieno ligonio, kad kitų ligos e- 
pidemija.

dega rankas..

MARIJONį) MISIJA 
TVARKOS PAKEITIMAS.

sos ir prisimina pirmoji dai
žmones nusiskundžiant, kad na, o tautosakininkas rašo 
nėra darbų, o muzikas ir kom 
pozitorius Pocius sakosi padi- 

idinsiųs savo darbuotę. Pagy
vensime, pamatysime. O rude
nio sulaukus gal teks išgirsti

Socialinė Savaitė pradėta šv. Mjšioniis 
Paryžiaus kardinolo akyvaizdoj. Ir kasdien; be laiko nuvariusi Į kapus 
rytmečiais buvo laikomos šv. Mišios, gi vaka- Į tūkstančius vaikučių ir suati

rais — priedinės pamaldos. Gauta Šventojo 
Tėvo sveikinimai ir palaiminimas.

O kai aš gėriau 
dienų ir naktį, 
dar savo galvelėj 
nejaučiu nieko.

Bučiau pragėręs 
šimtų šeštokų, 
ristas žirgelis 
nenustovėjo — ir t. t.

Kai pradžia padaryta, žino-, 
nia, tada prasideda iv darbas.

GAR Y, IND. Misijos prasi-j lnUziko virtuozo iš už septynių 
dės sekmadienyje, rugsėjo 13upįų naujų kompozicijų, iš 

Rauplių liga savo laiku yra <L, ir truks ligi sekmadienio, po kurios mistro piršti} plauks 
rugsėjo 20 dienos. giesmė tiesiog į širdį ir iš a-

CICERt), ILL. Šv. Pranciš- kių trikš džiaugsmo ašaros,— 
kaus Asyžiečio Novena prasi- žavėdamas visų širdis ir ž įvė- Į So(įiečiai dainuoja, o tautosa-

onlzPo Jioniria rnnrcAin __ __ •__1__ _ Z^.__ I
gūsių, nekalbant apie tuos,
kurių gražumas ir abelna svei- dės penktadienyje, rugsėjo 25 tinos visos bus jam atsidavę, i kininkas užrašinėja. Vienų

Socialinė Savaitė baidės «ekmadienLDe/katalilt<,8"gad““i-Bettail"1'd'’,.r sekmadienyir'i«««« bukame tijrudena!^ dainaojania tt piaeil0
i y y 1 k - v° laikai, kada nebuvo prie-! 4 dienų. vakarų; gal ir sulauksime,karo da kita iš “JaDonu vai-
1 šhntys tūkstančių žmonių suvyk© dalyvauti Į hr,TaTv pnvv ■ ■ - karo, aa kitų įa Japonų \ai-

- - - •• • o. ' monių šių baisių ligų kovoti— BKlTAIN, LONN. jeigu gyvensime. Lu»» Daskui seka Dunoiėlispamaldose .r .sk.inungojc pr»«W Stati- prieS Misijos prasid6s sekmadieny-: ----------- “ i ' Ga r t
bagu »uS.nnk,m« buvo pa,,..arta popea.an-. |wip|ps |>ikaw ga|,nm spa|iŲ u d > ir Irnks ,igi,............... - ................... y

kiekvienam žmogui apsisaugo- spalių 20 dienos, 
ti nuo šios ilgos. Tik reikia Tolimesnę Misijų 
įsičiepyti ir pavojus pašali n- paskelbsime vėliau.

Leono XIII enciklikos “Rerum Novarum” 40 
metų sukaktuvės.

bni sulopytais drabužėliais. Vaikai jį ap
spinta, ima iš jo tyčiotis ir juoktis, ba
dydami pirštais, kaip kas gal ir užgavo. 
Vaikelis, nejausdamas galįs visiems pasi- 
priešyt, apsikniaubia pasienyje ir verkia. 
J tų tarpų ateina mokytojas. Patyręs sn-

ga yra pavaldiniams, žodžiu, gera ir blo
ga žmonių lūpose neturi vienodos reikš
mės, liet priklauso nuo žmogaus ūpo, ar- 

I^AUSO I CaFO akies, kaip Išganytojas sako,
IvUIIhI I Uulua 1 k,l,U) žibwryf), tai tavo akis. Jei tavo aki*

» j nepafįedaft, vi&a« tavo kūnas bns šviesus;
bet jei tavo akis netikusi, visas tavo kū- ( mišinio priežastį šiaip į mokyklos vaikus

Rašo Kiin. J. Vaitkevičius, M. I. V. , uas fn,‘s tamsus.-' (Mato 6, 22). prakalbėjo: “Vaikučiai, nesityčiokite nei
Vienus daiktus mes vadiname gerais, į Ištiesų, jeigu tik imsi žiūrėti tamsio- iš drabužėlio, nei iš vaikelio, tasai dra

kitus blogais, vienų trokštame, laukiame, 
nuliūstame netekę, d džiaugiame^ atradę; 
kitų priešingai nekenčiame, bėgame nuo

mis arba piktomis akimis į pasaulį, į žino- bužėlis yra begalo brangus, nes nieks ue 
nes, į savo pareigas, į savo luomų, p išau- j jokius pinigus nenorėtų įdėti tiek darbo 
kimų, net į patį Dievų, viskas ims tau ta.- i į drabužėlį, kiek miego valandų toji moti

nėlė, kuri šį drabužėlį taisė, turėjo saujų, su skausmu juos pasitinkame, o džinu- nisiai, piktai ir blogai rodytis. Pasaulis 
giamės jų nusikratę. I ištvirkęs, žmonės paklydę, pareigos sua-

Ar ištiesų tas yra gera kas mums nt- ; kios, turbūt pragaras išmislijo luomus, 
rodo gera ir bloga, kas mums atrodo bio- kad žmogų labiau nukankintų, kažkur din- i tų tų drabužėlį išpirkti ir pakabinti mu 
gn. žodžiu, kur yra blogumo šaltinis ar go tnnno pašaukimas, visai jo nejaučiu, ir ! zėjuje po stiklu, kaip nepaprastų motlnis- 
daiktuos*', su kuriais tenka mums susi- Dievas negeras, apleid’o mane, neišklauso i kos meilės ženklų.” Vaikai nutyla, nu
tikti, ar žmoguje, kuris žiuri pikta ar ge- mano maldų, kam aš čia gyvenu šiame pa- i stoja tyčiojasi, prideda žiūrėti kitokiomis 
ra akimi j tuos daiktus? Jeigu gera ir -šaulyje, gerinu pastsknadyt. ’ akimis į drabuž/dį, brangus ir gražus pra-
bloga butų vieiv daikttląse, reiškia, jeigu Jeigu gi priešingai šviesiomis akimis ( deda jiems atrodyti, iyjs j minėjų ar po 
patys daiktai būtų pasidalinę j gerus ir imsi žiūsėti į visų, visai kitaip pradės ’ stiklu prastų daiktų nededama.

atrodyti tie patys dalykai. Ir pasauili ' Kas gi dabar sudaro žmoguje tų gerų. 
gražus, ir žmonė/geri, ir pareigos leng- I ar blogų ūpų, tų šviesių ar tamsių akį? 
vos, Dievulis geras, nes jiašaukė mane į Ugi jo meilė. Meilė yra tasai karalius, 
šį luomų, ka<l Jo garbei dirbčiau, ačiū 
Jam užtai, noriu ir vertai gyventi.

nutraukti, kad galėti! savo vaikelį šiaip 
taip aprėdyti ir išleisti į mokyklų, reikė

Mok. J. Dovydaitis iš Lie- j.ja pažVmėti, kad mok. J. 
tuvos praleidžia vasaros atos-'J)ovvdait‘i5, jftU ne,H. pirmi 

tvarkų togas Tėvynės sodžiuose bei
kaimuose. rinkdamas ir užra i (Tąsa 5-ųjam pu>4 t

įsakynitK Jeigu mes kų nors tikrai myli
me, tai priešingo daikto nekenčiame. Kas 
myli Dievų, nekenčia bedievybės, neken
čia nuodėmės, kuri atitolina jį nuo Dievo, 
Priešingai, kas myli bedievybę, nekenčia 
Dievo, tikybų ir tikinčiųjų. Panašiai, kas 
myli dorų nekenčia nedorybės, ka« myli 
blaivybę, nekenčia girtybės ir 1.1. JCeapy

Džiaugsmas, reiškia, ir nuliūdimas yra 
ankštai surišti su žmogaus meile; nesi- - 
džiaugtų gavęs, nenuliūstų praradęs. Iš 
džiaugsmo ir nuliūdimo galima spėt ap?; 
meilę. Kas nori sužinoti, prie ko jo šir
dis yra palinkus, kokių meilę, turi, te
skaito savo džiaugsmus ir nuliūdimus, o 
greitai suras tų džiaugsmų ir nuliūdimų

kanta, tad, plaukia iš meilės ir su ja yra f priežastį. Bus tai ar daiktas, ar darbas, 
ankštai surišta. Iš to, ko kas nekenčia, j ar asmuo, kurio meilė ar nekentimus su- 
galima spėti apie jo meilę nors jis ir jos i kelia jo džiaugsmus ar nuliūdimus, 
nepareikštų. ' Jeigu dabar daiktas, kurį mylime ir

Meilė nepasitenkina vien mėginiu ge- ' branginame, yra sunkiai pasiekiamas, no
rų daiktų ir nekentimu priešingi} bet nori ' pradėsime jo siekti, jeigu mums atrodys 
pasiekti, turėti ir naudotis tuom, kas ge- negalimu pasiekti, siektame tik daiktus 
ra, tuo būdu sukelia norų ieškoti, arba galimus pasiekti. Ūkininkas nebertų nei

blogus, tuomet visi žmonės l>e nuomonių 
skirtumo vienbalsiai ir vienodai vienus 
vadintų gerais, kilus blogais. Teeinu kas
dieninis gyvenimas moko mus visai ko 
kito. Tas pats daiktas be jokios atmaiims 
vienam rodosi geras, kitam blogas. Kas 
vilkui yra gera, tas avelei yra labai skau
du, kas yra gera darbdaviui, tas bloga 
darbininkui, kas gera mokytojui, labai 
bloga mokiniui, kas gera valdytojams, blo

kinio apgynimui kareiviai — geiduliai — 
griebiasi ginklų ir guldo galvų kovodami.

Kaip šviesi ar tamsi akis atmaino 1 Vienuolika yra žmoguje geidulių, ku- 
žmogaas pažiūras į tų patį daiktų gal pa- ! rie Visi yra susirišę meilėje taip ankštai, 
aiškins šis pavvzdis, kurį skaičiau paa kaip kad kūno sųnariai su ,gaiwa, vienas 
prof. Foeraterį, nežinau kuriame jo veika- ! iš jų nekrusteli be galvos leidimo, taip 
lų. Į mokyklų ateina vaikelis su labai, la- nei vienas neatsilieps geidulys be meilės

troškimų to kas gera, o norų bėgti, šalin
tis arba bjaurėtis tuom kas yra priešinga.
Kas trokšta Dievo malonės, tas bjaurisi 
nuodėme, kuri atima Dievo malonę; kas 
trokšta Dievo malonės, tas InaurėstH vi
sokiais nešvarumais, šlykštynėmis, nešva
riais paveikslais, kalbomis. .Kas tokio pa- 
sibiaurėjimo neturėtų, duotų ženklų, kad 
nemyli skaistyliės ir jos netrokšta.

Meilė sukelia džiaugsmo ir malonumo, 
kuomet dalykas yra atsiektas, o skatinau 
ir nuliūdimo, kuomet yra prarastas. Tuo
būdu džiaugiasi žmogus turtų suradęs, o 1 nebūtų meilės,
nuliūsta praradęs, nes myli turtų o ne
kenčia neturto. Taip pat džiaugiasi gir
tuoklis degtinės gavęs, nuliūsta negavęs.

vieno grūdo į žemę, jeigu neturėtų vil
ties, kari sulauks sėjos vaisių. Jteirbo pa
baigoje, pastebėję nekartų, kad nieko ne
bus, kad jokiu būdu nepasiHcskne ko tro
kštame pasidueilame nebvilčiai arba des
peracijai ir nustojame dirbę. Taip nepa
sisekimai sustabdo nevieno žmogaus ge
rus siekimus ir veda į desperacijų. \'iltis 
tad ir nebviltis arba desperacija yra su
rištos su meile, nes siekiame su viltimi, 
o kuomet jos nebetenkame, sustojame sie
kę; nei vilties nei desperacijos nebūtų,

(Bus daugiau)
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(miltų, medaus, pieno, sūrio. 
Taipgi gyvų paršiukų, veršiu- 

I kų, kalakutų, žųsų, ančių, viš
tų ir t. t.

BUS NEPAPRASTAS RUDE

NINIS IŠVAŽIAVIMAS.
Farmoje bus galima gaut 

nusipirkt įvairiausių valgomų 
daiktų: lašinių, kumpių, dešrų,

Du trokai gabens 
nuo Clarendon 
j farmų veltui.

Iš Chicagos yra pasirengę 
vykti trokais Mraąuette Par- 
kiečiai, Brightonparkieeiai ir 
Town of Lakieeiai, VVest Si- 
dieeiai. Kiti važiuos automo
biliais ir traukiniais.

cevieius, p. Urmonienė ir J. organizacijų 
Smilgis. pijų

Maršalkos — S. Kavolius' ir 
K. Rainys.

Kongresų žodžiu sveikino 
Hills stoties1 Kunigų Vienybės pirm. kun.

N. Pakalnis, vietos klebonas 
kun. Virmauskis, kun. H. Vai
čiūnas — Chicagos Federaci
jos apskrities, Šv. Kryžiaus 
ligoninės ir kitų organizacijų 
vardu, kun. J. J. Jakaitis —
Marijonų vardu, kun. K. Ur-1

kuopų ir para- džiai. Priešpietinio posėdžio |kyti apie visų referatų, o tiki tais su savo darbais,

žmones

Visas pelnas skiriamas šiai 
mokslo įstaigai.

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas-

LINKSMA CILMOKRA- 
TAMS NA VYNĄ.

Lietuviškų cilmokratų tėvas 
kuris gyvena Bostone ir su- 
mulkintų žmonių centais pasi
statytam dvare sau cukrinę 
verda, savo suaugusius vai
kus — cilmokratus mokina, 
jog neverta Dievas garbinti 
vien už* tai, kad Jis davė žmo
nėms razumo.
Sulig jo išeina aiškį rokunda, 

kad visiems lietuviškiems cil- 
mokratams visais Žvilgsniai 
patogiau yra vadintis gyvu
liais, o ne žmonėmis. Reikia 
tik pasirinkti rūšis.

Anų dien iš vieno tavorščio 
girdėjau tokį anekdotų:

Kai bolševikų tėvas Leninas 
kojas Rusijos “rojuj” užver
tė, tuojau nudrožė tiesiai į 
pragarų. Pabarškinus duris, 
atėjo Liuciperis ir, pažinęs 
Leninų, prabilo:

— Drauge, ko tau čia* rei
kia! Juk žemėj pragarų įtai
sei, taigi mano karalystėj tau 
nėra vietos. -Įsileidus tave pra 
garan, aš pats su savo paval
diniais turėčiau mokytis bai
sesnės pragaro statybos. Tai
gi, tavorščiau, niufinkis atgal 
į Rusijų ir ten gyvenk. Nie
kur geriau nerasi.

Trenkė Liuciperis duris ir 
nuėjo.

Krapšto Leninas pakauši ir 
nebežino, kų daryti.

Bet, štai, grįžta iš darbo 
velniūkštis, kuris visų laikų 
padėjo Leninui Rusijoj praga 
rų budavoti.

—Drauge, ko taip nuliūdęs? 
klausia velniūkštis.

— Liuciperis nenori manęs 
pragaran įsileisti, — atsakė 
Leninas.

—’ Pala, — sako jam vel
niūkštis, — aš pafyksvsiu. 
Eik šia.

Paėjęs toliau nuo pragaro, 
velniūkštis paėmė bolševikų 
carų, įbruko į maišų, užsime
tė ant pečių ir, susikūprinęs, 
priėjo prie pragaro vartų.

— Kas čia? — paklausė 
Liuciperis, kai velniūkštis pa
barškino duris.

— Aš, tavo nuolankus tar
nas grįžtu nuo darbo iš Ru
sijos. \

— Ar daug šiandie uždir
bai ?—atidaręs duris rūsčiai 
paklausė Liuciperis:

— Labai daug, viešpatie; 
šiandie pavyko man į maišų 
sudėti ir tau atnešti visų Mar
kso “Kapitale/” procentų.

Tokiu būdu i Leniną^ ir įsi
gavo Į pragarų.

LIET. KAT. FEDERACIJOS KONGRESAS 
GRAŽIAI PAVYKO.

SO. BOSTON, MASS. 
Liet. Kat. Federacijos Jubilie
jinis Kongresas prasidėjo šį 
pirmadienį, rugpiučio 24 d., 9 
vai. rytų šv. Petro bažnyčioje 
iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias atlaikė Federacijos dva 
sios vadas kun. J. Ambotas. 
Asistavo dijakonu kun. Dr. J. 
Koncevičius, subdijakonu — 
kun. J. J. Jakaitis. Pamokslų 
pasakė J. E Vysk. Petras Bū
čys. Tuoj po pamaldų visi bu
vusieji bažnyčioje su Vvsku- 
ptt priešaky nusifotografavo. 
Bažnyčia buvo perpildyta. Mi
šių metu giedojo jaunųjų cho
ras.

Posėdį pradėjo Federacijos 
vice-pirm. kun. J. Švagždys. 
Maldų atkalbėjo Federacijos 
dvasios vadas kun. J. Ambo
tas.

Tuojaus pasiųsta delegacija 
pasveikinti Jo Eminencijų

svarbiausia dalis buvo tai j galįs kiek plačiau išaiškinti 
Priėmus delegatų mandatus kun. K. Urbonavičiaus ir kun. apie Federacijos ir katalikų 

ir išklausius Centro Valdybos'.J. J. Jakaičio referatai. Pi r- darbuotojus ir vadus. J. 
'raportus eiti prie svarbiau- inasis skaitė referatų: Fedeia- Vyskupas savo gražioje kalbo-
siojo dienotvarkės punkto, bū- cijos artimiausieji uždaviniai, 
tent: naujų konstitucijos pro- Vedėjas kun. J. Švagždys pa- 
jektų svarstyti ir priimti ar kvietė J. B. Vyskupų Būč.į, 
atmesti. kuris atydžiai klausėsi refera-

Kun. N. Pakalnis, Federaci- to, tarti keletu žodžių apie re-

je pažymėjo, kad katalikai ne
gali laikyti savo tarpe tokių 
vadų ir darbininkų, kurie kaip 
t r pariziejai Kristaus laikais, 
griauna organizuotų katalikų

organizacijas, kad jas gi 
Tokie žmoifės yra kad 

E. j auksuoti grabai.
(Bus duugiau)

r

jos iždininkas ir Kunigų Vie- feratų'ir Federacijų. J. E. Vv-į Bažnyčios užgirtų darbų. Jis
. nybės pirmininkas pakviestai 
konstitucijos projektų referuo-

bonavičius — “Darbininko” 
štabo, J. B. Laučka — Lietu
vos Pavasarininkų ir Ateiti
ninkų, V. Čeplinskas — Bal- 
timorės katalikų organizacijų 
ir kit. Gauta nemažai sveiki
nimų raštu.

Po sveikinimų tuoj prasidė 
jo valdybos raportai. Nesant 
pirmininkui kun. Ig. Albavi- 
čiui, kurio vardu pranešė kun. 
H. Vaičunas. Toliau raportus 
išdavė vice-pirm. kun . J. 
Švagždys, ižd. kun. N. Pakal
nis ir Federacijos sekretorius

Skaity kite ir plai 
te lietuvių kata likta 
nraštį “DRAUGĄ] 

remkite tuos bis
skupas pareiškė, kad taip [ sako, kad yra žmonių, kurie1 profesionalus,

ti. Jis labai gyvai, padaręs greit negal^tų dauS pa®a-' gražiais žodžiais, nesuderin- garsinasi jame.

įžanginę kalbų, skaitė naujos 
konstitucijos projektų, kuris 
su mažomis pataisomis vien
balsiai priimtas.

i

Tai buvo didelis darbas, 
bet dėka naujos konstitucijos 
projekto redaktoriui kun. A.'
Šmulkščiui, referentui kun.
N. Pakalniui ir delegatams, 
jis buvo atliktas į porų va-, 
landų.

Tuo ir užsibaigė pirmos' 
dienos posėdžiai. .

Antra Federacijos Kongreso

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

K. Krušinskas. P. Krušinskas |diena 25, prasidė-
suglaustai pranešė apie visą N0 Sv- šiomis iv. Petro baž- 
Federacijos judėjimu per 25 n;vTJe' PamoksI« Pasak5 J. 
metus. Kongreso dalyviai, iš
reikšdami p. Krušinskui gilių 1

E. Vyskupas Būčys.

Tuoj po pamaldų, bažnytinė j

ATLIEKAME

padėkų už turiningų praneši
mų', atsistojo ir griausmingai 
paplojo.

Į kongresų delegatai yra 
suvažiavę iš Illinois, Connecti- 
eut, Rliode Island, Maine, 
Pennsylvania, Massachusetts, 
Maryland ir kitur. Kongreso 
rytmetiniame posėdyje dalyva 
vo šie kunigai: N. Pakalnis, 
J. Ambotas, Dr. J. Koncevi
čius, A. Petraitis, K. Vasys, S. 
Kneižis, S. Kavaliauskas, J. J. 
Jakaitis, U- Vaičunas, Puido
kas (nesenai iš Lietuvos at
vykęs), kun. F. Juškaitis, kun. 
Pr. Virmauskis.

Pirmų dienų, suregistra
vus delegatus, paaiškėjo, kad 
dalyvauja 69 delegatai nuo į- 
vairių katalikiškų draugijų,

je svetainėje, prasidėjo posė-

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA
Maliau Nefū 5 Dienai? Ant Vandentt 
per Cherbourg—8 dienos per Bremen

Specialu trūkis 1S Bremerhaven

TIK 7 DIENOS 1 I.IKTUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos i abį pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietinį agentą arba 
130 W. Randolph St 

Chicago, III.

N O R T B O B R M A N

LLOYD

PRANEŠIMAS

Kardinolų O’Connell. Kardino 
lų sveikino kun. J. Ambotas, 
kun. Pr. Virmauskis, kun. Pr. 
Juškaitis ir Juozas P. Mačiu
lis. Kardinolas delegacijų la
bai maloniai priėmė ir pareiš
kė didelio pasitenkinimo lietu
viais. • '

Pas Kardinolų buvo apsilan 
kęs ir J. E. Vyskupas Būčys, 
kurs turėjo ilgokų pasikalbė
jimų su Kardinolu.

Į Kongreso prezidiumų iš 
rinkta: pirmininku — kun. 
Jonas Švagždys, padėjėjais — 
Juozas P. Mačiulis ir A. F. 
Kneižys: sekretoriais — U. 
Jokubaitė ir J. K. Žemaitis.

Į sveikinimų, rezoliucijų ir 
spaudos komisijų išrinkta kun. 
K. Urbonavičius, Pranas Ga-! 
linis, kun. K. Vasys, kun S.į 
Kneižis ir A. Avižinis; į man- j 
datų ir, knygų peržiūrėjimo 
komisijų — kun. Dr. J. Kon-

i J '

Tebūna visidms žinoma, kad Juozas A. Rizgiu 
(Jeweler) laikrodininkas, kurs turėjo savo, krautuvę 
po nuhi. 3313 So. Halsted St. dabar Jau persikėlė 
naujon vieton po num. 3255 So. Halsted St. Juozas 
A. Rizgen visiems kostumeriams ir draugams dėkuo- 
Ja už praeities paramą Jo bizny. Todėl ir dabar tiki
si, jog jo nepamirs naujon vieton, kur visi bus sutikti 
su "smile’’ ir geru patarnavimu. Taipgi pranešame, 
kad Juozo A, Rizgeno krautuvėje yra dideliausias pa
sirinkimas žiedų, dėlmontų ir visokios rųšies laikro
dėlių Ir tt.

Taipgi taiso visokios rųšies laikrodžius.

JUOZAS A. RIZGEN
3255 So. Halsted Street *1

Telefonas Boulevard 6561

Greitai, Gerai ir Pigiai,

SPAUSDINAME:

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

-Z*

Spaudos Darbus

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

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, • 
Draugijoms Blankas, 

Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

“Draugas” Pulk Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

BULL RŲNN—u I»n’t ■ Ountma of Buymg the Proent Any More—tlic ProMcm l» How to flet lt Home!!
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UŽMUŠTAS ROMANAS A. POCIUS 
" I

, to (vokiečių šv. Jurgio para- 
lĮuįiečio) su Urbikaite Kristi
na, lietuvaite, labai dora nn r- 

kolegijų. gaite. Telaimina juos Dievas! 
įspū-

tcnoslia, Wis. Praeito plr- lietuvių bfrnaičių 
llienio 3 vai. naktį autotno- Grįžo pilni gražiausių 
lu užmuštas Romanas — tižių. Sekmadienyje abudu da 
(tanas Pocius, jaunas apie lyvavo dienraščio ‘‘Draugo”
Įmetu vyras^A. a. Romanas piknike ir buvo patenkinti, jog 
<un. M. Urbonavičius, Rock laimingai sugrįžo iš labai toli- Vestuvės, susirinkimas ir dar 

|d, 111. lietuvių parapijos mos kelionės. į ' kas-
[bonus, automobiliu važiavo f A. a> K Poeius buvo lubaij X Pereitų šeštadienį Šv. 
Uvenosha, Wis. į Roekford,! veikįus jAunikaitis. Jisai visaJ Antano ^bažnyčioj jau trečiu 
Į Privažiavus netoli Beloit,\ia buvo aktyviu nariu mūsų!kaitu ^erystės ryšiu sunso 
s., apie 3 vai. naktį, a. a; idėjinių .orynnizneiio ,!.>„«• l,oniil R Tamkevičienę, senų 
Pocius

CICERO, AL

no, kad čia republikonai vis
ką valdo. Ar ir toliau taip bus, 
ateitis parodys. Būkite susi
rinkime ir tėmykite dalykų me susirinkime, nes nesigailę-Į 
stovį. . Įšite. Yra likučių nuo buvusioj

Beje šis kliubas jau nuo se-, iAvažiavil"o. Bus duodama vi- 
no gelbsti lietuviams tapti jslenis veltui laimės tikietai. 
piliečiais. Jeigu kas abejojote | Be to, bus svarbus raportai 
apie gavima pilietybės pope-iiš kliubo veikimo ir svarsto- 
rių, atsikreipkite kliuban a ima vietos reikalai.

bo, arba namų savininkų, sus
inąs, Lukštienės svetainėj. 

Visi pasistengkite būti šia-

rovei. Tad nelaukite daugiau Gandro vizitas buvo atliktas
paraginimu. D.

PADIDĖJO DUKTERŲ 
SKAIČIUS.

šv. Kryžiaus ligoninėj Dr. Jo- 
vaišui tarpininkaujant. Kaip 
motina, taip ir duktė yra ge
rame sveikatos stovyje.

. organizacijų, daug . .
3 ir kun. Urbonavi-,dirbo Kenoshos Vyčiu kuopoj, įvietos «yvent°Jlb Pador^. 

išlipo iš savo automobilio buvo parapijos komiteto na.'terį. Gaila, kad nepasin 
tarpu pro šalį greitai au- Lįu, nuo jokįo kilnaus darbo jaunikio iš Cicero. Ištekėjo už 
bilin važiRvn ! neatsisakė. Savo gražiu pa-i P- Sulco’ BriShton Park 8Y"

vyzdžiu ir nepaprastu uolu- 'vent°j°- Tikiu jauniejį apsi;
Kelio- gyvens Ciceroj, nes jaunoji 

turi čia gražų namų.
X Sekantį sekmadienį mū

sų parapijoj bus kas ners ne 
paprasto. Bus didelės iškilmės, 
sidabrinis šjiubas. Prip to ren 
giama “supraiz” dėl kurios 
gan plačiai-veikiama. Atrodo, 
bus didelės iškilmės. Jei kas 
netikite, atsilankykite ir pa
tys pamatysite. Apie sekines 
vėliau pranešu.

jbiliu važiavo senas žino 
ir smogė R. Pociui, par- 

ir vietoje užmušė.
lUH. Urbonavičius ir a. a.
,Pocius šeštadienyje auto- 
?iliu grįžo iš rytinių vals- j

niu jisai švietė 
slios jaunimui.

Velionies tėvams (kurie jį 
vienų teturėjo) ir visoms Ke

ti raugijoms 
užuojautos,

visam

Įių, kur dalyvavo L. Vyčių noshos katalikų 
de, Federacijos kongrese, reiškiame gilios 
fnkė veikėjus, buvo IJiomp netekus pavyzdingo sūnaus ir 

Conn., apžiūrėjo sraujų veiklaus darbuotojo.

JETUVIA1 AMERIKOJE 

9RADD0CI, PA.
Padėka.

tbai dėkojam savo gerb.
>nui kun. V. Abromai-

mo- 
nepasirinko

šventė moterystės 25 inetų ju 
oiliejų. Per šv. Mišias giedojo delis susirinkimas Liet. Repu 
vietinis choras ir jų gražiabal- blikonų kliubo ponios Lukš- 

•sė duktė. Jubiliatai su savoltienės svetainėj. Kliubo nariai 
i vaikais ir giminėmis priėmė Į ir šiaip lietuviai, kas tik inte-
Švęnčiausi Sakramentą. Po to resuojates politika, būkite šia

U už surengimų 40 valandų, , , • . . - ir 7 . 4 Į puikiai pasilinksmino su savo me
aidų Sv. lzidorio bažnyčioj, į , ■ ■ ■ ■i artimaisiais

gausite patarimus, nežiūrint 
to, ar priklausot prie kliubo, 
ar ne. Gi priklausyti visi ga-

Tamista, kaipo vietos gyven 
>jas, namo savininkas, taksų

Stanislovas ir Kotrina Ci- 
bulskiai, gyv. 5234 So. Seely 
avė. susilaukė ketvirtos duk
ters. P-nas St. Cibulskis yra 
maliavojimo kontraktorius.’

Ii; mokestis tik 50c. į metus. lnok«“j‘>s. apielii.kės
palaikytojas, jei da nepriklau
sai prie savo organizacijos, 
atėik pats ir ragink kaimynų.

X Trečiadienio vakare bus Visi dirbkime dėl numažini- 
svarbus Liet. Improvment kliu 11110 taksų ir, bendrai, visų ge-

Korespondentas.

Knygos

> PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, .net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro- 
tesorius, neklaus jūsų kiys jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano ltadio — įjcopo — ltaggi 
X-Kay ltocntgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mus kraujo atidengs man jūsų 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, jsi- 

clironišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gailiam šeimynos gy- 

pa-

Jos
Nekviečia

•

Ar žinot, kodėl jos nieką 

nenori? Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

lluodaml su Listerine, išva

lysime burną ir užmušime 

ilgą perua' Vartok kas

dien.

LISTERINE

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

400 puslapių kaina .................................................. $2.00 kerėjusią,

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Malijiuskas 20c. n“«udSS“
X Šiame antradieny bus di-4KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.

JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ........... . ................................ - 15c.

■ŽEAIĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
į I. C. kaina................. ............ Ą.................................. 10c.

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

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

susirinkime. Užgirsite , v*.daug naujų dalykų apie Vie-; 
tos politikų ir busimus mies
telio valdžios rinkimus. Nuo

\1

. —--- -------- ir prieteli lis.
19 ir 20 rugp. ir už pa- i • , - ■, , v. . , Žmonių buvo pilna ir baznv-

jetimų Tėvo Alfonso Pran-įv • • ,. . ' , .v., .v jcioje-ir aplink stalus vaisingų
kono iš Home&tead, Pa., n .... ... Iv. .... ,seimininkų jubiliatų namuose, .šio susirinkimo daug kas pn-ris rytais ir vakarais sakė 
ažius pamokslus ir prirašė 
uju tretininkų'prie Trečiojo 

Pranciškaus ordeno ir prie 
Juozapo brolijos.

Žmonių per atlaidus buvo , 
jia bažnyčia. Prie šv. Komu- ' 
įos priėjo apie penki šimtai 
Ulikų.

Ona ir'Agota Tretininl^s.

X Ateinančiame šeštadieny, klauso dėl pačių lietuvių atei- 
bus vestuvės Romualdo Kleis- ties, nes visi jau nuo seno ži-

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI

ANT. BRUŽAS IR AUG. GRICIUS
Į LIETUVĄ GRĮŽTA

RUGSĖJ016 D., 1931 M.
RUDENINE EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

In ėjimas Kūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mačernis Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
, . . „ , Itoom 1502 Tel. Central 2978
Raina  .................. ............................. .................  luc. , Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
kaina........ .. . ......................................................... 75c.

i Vakaraisf /

M/

SS*

KENOSHA, WIS.
Hdelis Šv. Petro parapijos 

piknikas.

X Ateinančiame sekmacie- 
’, t. y. 6 rūgs. Šv. Petro pa- 
pija rengia didelį piknikų 
inrvakariuose nuo Kenoshos j 
mailės atstu nuo miestelio, 
itent: Fink’s grove, ant ke- Į 
» “Šonu ners Road”. Graži į 
eta; miškelis, platu vietos, j 
.linksnio, kiek tik nori, auto- 
jbiliams, kad ir keliems šim 
rus, sustoti. Tačiau, svar- 
ausia šitame piknike bus 
s, kad piknikui baigiantis 
is dovana Nash automo- 
liaus. Tikietai gal nia bus 
ir nusipirkti ir prieš pat 
nokiant burtus. Taigi kvie
time visus atvažiuoti ieškotų 
imės!
Be to, bus skanių r.z/'an- 
:ių. gardaus skystimėlio, mu- 
ka, šokiai ir kiti pasilinks
minai. Jei būtų jįotus, tai I 
silinksminirnus perkelsime 
delėn parapijos salen, kur 
sienis pakaks vietos.
X Šv. Petro parap. konute-, 

is prašo visų paėjusiųjų au-. 
.mobilians tikietų knygeles j 
rąžinti ne vėliau 5 nigs. Bū-{ 
nai reikalinga reikalui snt-Į 
ftrkyti.

X Sekmadieny, 30 rugp. šv. Į
’elro bažnyčioje buvo nepap 
įstos iškilmės, būtent: senas 
kenoshos gyventojas p. Kle 
ickis Konstantas su savo 
mona Pučiataite Kazimiera

(per Gothenburgy)
RENGIAMA

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Patogiuoju Motorlaiviu “Gripsholm”

IK a 1 n o s *

Iš New Yorko (ar Bostono) j Klaipėdą .......................... $94.50 <
Iš Klaipėdos į New Yorką ar Bostoną ,.................. $102.50
Ten ir atgal ............................................................................................. $150.00

“Kevenoe” ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Gerbiamieji svečiai i I.letuvą grįžta tuo pačiu motorlaiviu, kuriuo 

atvyko į Ameriką, Lietuviai maną aplankyti Lietuvą rudeniop, 
plaukdami šia. ekskursija turės progos savo tarpe turėti garbės 
dalyvius, kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos lietuvių koloni
jose. Svečiai žurnalistai, patys būdami kelionės ekspertais, sutelks 
naudingų kelionėj patarimų, kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigy
venti. Iš Švedijos per Kalmarą, Švedų Amerikos Unijos laivas 
“Borgholm” nuveža tiesiog į KLAIPĖDĄ.

Norį puikiai, gražiai ir patogiai keliauti į Lietuvą, naudokitės šia 
proga! Informacijų ir laivakorčų krepktės į vietinį agentą arba tie
siog į:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. MICHIGAN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

FJMLLV’S UTiCLEy
\ COCIDNY QCv

—CCAlkBurvoMk
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KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks- į 
mų drama, kaina..................................................i... 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. į 
Pranas Jakštas, kaina..................................................50c.

GIESMYNAS, paruošė Jam. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla: 
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto .Profesorius, 
246 puslapių kaina .................................................. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Itaądolph 6727

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

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.>, ji\ame; s iki 9 ryto Tei. Repub. 9600 

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

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

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

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

kaina ............................................................y..................... 15c.
SIELOS TAKAT TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

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

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

16Uį Nortli La Šalie Street
ROOM 1431 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
iLocal Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Rooaevelt 8719 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

2334 So. Oakley Avenue

• l

Chicago, Illinois.
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*Buy gloves wlth what 
it savęs

Nereik mokėti 50c. už 
dantų mostį. Listerine To- I 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- ' 
kia. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS
11 Šoutb La Salio Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0831

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
1X41 S. Halsted St. Tel. Vlctory 060 

Valandos — 7 iki 9 vakerr 
Utarn., Ketv. ir Bubėtos vakare

SIU IMG EHOS
Mrfcen eoofMng Žemo fe «se«f /
Right from the first touch, antiseptic,; 
healing Žemo takea the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictiona. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on iyv-poiaoning. 
Pimplea and dandruff f adė when saf e, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
Btantly eases razčr-emart. AIways 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

W TOM O©



Antradienis, Rūgs. 1 d., 1931 DRAUGAS 5 $

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
• DENTlSTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
VąL: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
(Telefonas Grlvehlll 3262

IN REGARD TO ring its end. The District has
ATHLETICS. ’ liad a Tennis tournainent.

________ ! Now it is fostering a golf tour
The Chicago District Athle-! nament. After the golf sea- 

tic Association -will hold its! son conies bowling, then bas- 
next meeting the first Friday
in September at Bridgeport.

enthusiasm. Jncidėi.ta’ly 
Jewish blood within nie says, 
the greater will be the profifs. 
There sllould be at least t n 
teams this year. The schedule ' 
is to be arranged to perniit 
niore time for danei ng. Make 
your resolutioiį now to back 

!your council this year in su

the otlsai' ToL Qrovehill 0617
Kea. 6707 8. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas * 

2423 West Murųuette Koad 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

ketball. There are enough 
sports for the membere of the pporti|)g „ team.

ŠIANDIE LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAS.

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis iK seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagsi sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas N

Ofisas 2403 WEST 63 STltEET^f' 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028 i
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. f 

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

Nedėlioj pagal susitarimą
----------------------- -------- -—Jhs

Every K of L meniber is in-1K of L to engage in through 
vited to attend and voice bis! out the year. If your council 
opinion upon any and every
phase of sport. Tlie attendan-

is dead it is up to you and 
not the next fellow to bring

EDUCATIONAL DEP’T.
Kaip ir kiekvieną, antradie

nio vakarą, šį vakarą, tarpe 
6:30 ir 7:30 vai., iš radio sto
ties WGES (1360 kilocycles) 
bus leidžiamas lietuvių progra 
mas.

Šiuos programus nuolatiniai

/ DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Lesvitt S» Tel. Canal 8221 
'Reaidenoija: 6628 So. Rlchgjond A.ve 

Tel. Republlc 7868 
i Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. 

Nedėlioj pagal su tart)

Marąuette enguged North
ce of council represeniatives it back to life. Wliat are you yesterday in the first
of late lias been very poor. doing to help it aleng? offieial golf mateli. The re-
lf our organization is to aę- j lt is not out of place to gults ftre yet unkuown sjn- 
complish anytliing the coun- mention the basketball sea- accoUntants are having’
cils mušt be apprised of what son at this time. We all reali- (-rou}ąe trying to add up thej duoda žinoma lietuvių, firma 
is taking place. The best’ze tliat if properly handled huee sums of both sides Coni-'The l*«aPles Fumiture Co; —įons° Tel- victory 3687

DR. J. P. POŠKA ,
The, - Archer Avė. Į3133 6. HALSTED (STREET

j Two golfers liad sliced tlieir i Įg rengėjų teko patirti, kad i ARTESIAN*AVE
Our baseball season is nea-[ greater will be interest andjdriveg> the golf balls falling I šiandieninis programas yra i AB1ES1AJN AVĖ.

” A ~ R’ J A I ' .'in^° some heavy grass nearby. 'labai rūpestingaį prirengtas

j...v. v— —......- augę sums oi doui siues. uuui- *—f—--------
means of finding out what is'this sport is a paying propo- p,eįe results are assured by ■ žuvininkai dviejų krautuvių: į 
being done is by liaving a sition to every council parti- nešt Saturday. 12536-40 W. 63 St. ir 4177-85 j
representative at the District Į cipating in the league. 
meeting. imore teams there are

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

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

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

vak

[Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
rvak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

..... e I piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
An old lady, minus the CUSlO- jp tikimos, kad labai patiks I Šventadieniais pagal sutarimą.

— imary baby, was sitting on a 
bencli watching the men skar
eli desperately for the lošt 
balls. Finally she overcame

klausytojams. Tel. Kandolph 0993—0994

Rap.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano her tilllidity, approached the 
darbu busite užganėdinti.

Te!. Roosevelt 18525 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS

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

golfers and said, “Wį>uld it 
be cheating if I told you whe-. 
re they are?” Help me IIo- 
race, I’ve fainted.

Konnie.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRAIBIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS /

4443 So. Talman Avė.
‘ TeL Virginia 1290

Yards 1138 
Chicago, TU.,

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS LR

BALIAM UOTO JAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei- 
uatna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

POVILAS KARECKAS
Mirė Kugp. 29, 1931 m., 4:30 
vai. ryte, sulaukęs pusamžio m. 
Kilo iš Panevėžio Apskr., Nau
jamiesčio parap., Berčiūnų kai
mo. Amerikoje išgyveno 38 me
tus.

Paliko didėliame nubudime 
moterį Magdaleną po tėvais 
šeškaitė, dukterį Magdaleną, 
žentą Juozapą Žilevičių, du a- 
nukus Gertrūdą ir Edvardą, 
giminaitę Elzbietą Gaubienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 658 W. 123 
st. West Puliman, Iii.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Rūgs. 2, iš namų 8 vai. bus at
lydėtas j šv. Petro ir Povilo 
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę Moteris. Duktė, žen
tas, Aaakai lr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r ’ *.

" ---

lAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ j 
j Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų 
[patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRAB0R1A1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir Iftl

MARCLJONA
BUDRIENĖ

(Po antru vyru Lupeikienė) 
mirė rugpj. 30, 1931 in. 2:40 
vai. vak., sulaukus pusamžio. 
Kilo Iš Tauragės Apskričio, 
Kvedaittos Parap.

Paliko dideliame nuliudiju: 
vyrą Juozapą iLupeikailj, sūnų 
Stanislovą dukterį Oną, anū
kes, brolį Antaną Kalauską, lr 
bnobeitę Petronėlę, mgerį Ma
rijona Mitzilanskienę ir švogė- 
rį Antaną Mezilauską, a-ntiius 
ir gtmir.es

Kūnas j ušarVbtas S P. Ma
žeikos kipiyčioj 3319 So. Au- 
bum Avė, Laidotuvės įvyks sc- 
redoj rugsėjo 2. Iš Koplyčios 
8 vaJ. bus atlydėta J šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurtoj į\yks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. I’o panų, dų bus nu
lydėta f Šv. Kacbiiloro kapines

•Nuoširdžiai kviečiame visus 
draag.ts ir pažistantus daly
vauti štose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Vyms, Šonus. Duktė, 
AnvA.ės, Brolis.

Lakiotu v ’t-s patarnauįs grab. 
Mažeika, Tel. Yards 1138

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po ntun. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
b iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. fioulevard 7820. Na-✓
inai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel, Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DB. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

'Ofisas 3102 S. HALSTED S?.
KaJhpas 31 Street •

VALANDOS: 1—» po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis lr šv mtadieniais 10-12

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagat sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON ,
Gydytojas ir Chirurgas 

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

, Bes. Pbone 
Euglewood 6641 
Weulwortn 3000

Office Pbone 
Wentwortb 3000

10

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

Hemlock 8151 .

. DR. V. S. NARES
(Naryauckas) ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 6.9tb Street

- VALANDOS
iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665*

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

ar
1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

UR. A. R. MCGRADIE
UkJUYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingt«m 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Btvdį
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

Rezidencija 
4729 West' 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. V AITUSM, OPT.

Apart Šventadienio ir I^jtvirtadienio

O fc N i 1 S I A J

Phobe Bouievaid 7041

DR. C. Z. VEZEUS
DENTlSTAS
4645 So. Ashland Avė.

Arti- 47 Street

Kės. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1713

Valandos; 2 iki 4 p. p. Panedėllaii 
ir Ketvergais vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigiipo, akių aptemi>no, nervuntu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
catarattus. Atitaisau trumpą ,-regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose. , egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas. * s

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

|TeL Canal 6228

DR, G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

, Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

DR. L NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

2487 WE8T 69th STREET

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P, KAZIAIISK1S
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nūs 1* ryto iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTlSTAS 
kasdien nuo /0 v. ryto iki S 

vai. vakare
Nedėliotais lr Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabasb Avenue 

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

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTlSTAS

10758 So. 'Michigan Avenue

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

Telefonas Puliman 7235

Tel. Republlc 7696

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHlKUttGAB 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.. _g
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryta

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0030

a.TdayiūūnO
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakarė“

apart šventadienio ir ketvirtadien

VaL: ryto-nuo 10—12 nuo 2- 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 13

-4 po
Tel. Hemlock 8700

Rez. TeL Prospect 0618

Telefonas Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. išskiriant

Rezidencijos Tel. Plaza 3206

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dieną

South Side Office North Side O( 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. < 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 72( 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRl '
Tel. Beveriy 0870

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5- inętus
()fkia> 1447-411 PMtst'icld Bldg, 55 E. \Vai4Ungton St, Chicago,

-X.

DR. SUSAM A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

DR. A. R. LAURAITIS
DANTISTAS x 

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 ir 4-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Ofise lr Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouLj

DR. BERTASH DR NAIKEI
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 6:89-8:20 vai. vak. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

gtmir.es


6 DRAUGAS Antradienis, Rngs. 1 d., 1931

Miliui! Imi hrm 6l„ 1931 n I
Visos kuopos rengiasi kuo- 

geriausia pasirodyti. Bet West 
skies kuopa rūpinasi visus su
kirsti. Longinas Jusevičius or
ganizuoja didelį benų ir bū
rius šokėjų; gerinusiems šokė
jams skiriamos dovanos. B. 
Urbonavičius renka ir mankš
tina drutuolius ristynėms. Kon 
traktorius Stumbris su kon- 
traktoriuųj Vincu Sabockiu 
pienuoja pastatyti platformų 
šokiams.

CHICAGOJE
PASKUTINIS “DRAUGO’ 

PIKNIKAS GERAI
PAVYKO.

Todėl pikniko rengėjams tas | Parko pasižymėjo savo dide- 
dovanos ir visuomenės užjau- liu trokų atgabendamas ga-
timas buvo didelis palengvini
mai Iš įvairių kolonijų atsi
lankė svečių. Tik iš North Si- 
des, iš Cicero ir iš Brigbton 
Parko mažiau teatsilankė, nes 
tų dienų tų kolonijų parapijos 
turėjo savo parengimus.

Marquette Parko parapijos 
vyrai šauniai pasidarbavo 
prie baro. P-nios Šnekutienč 
Januškienė ir Rauckinienė uo 
liai darbavosi prie leidimo 
laikrodėlio, kurs teko p nios 
Tamanauskienės dukterei iš 
Bridgeporto. Iš Dievo Apvaiz
dos par. vyrai, moterys ir 
merginos darbavosi prie futų 
darželio prie straikierio, prie 
kvoterių rato, prie bot. *dogs, 
ice creamo, 0 šv. Onos drau-

biausius parapijos darbuoto-

kvietė jį į Chicagos Šilavos 
atlaidus.- Tėvas Bruzikas per 
praeitusd u metu Šilavoje per

jus. Jisai mandagiai visiems atlaidus sakė pamokslus. Jis 
patarnauja. Jo tel. Republic yra iškalbingas pamokslinin- 
5099. kas. Tai bus pirmas Tėvas Jė-

West Sidės eiprcssas, 2143 zuitas> liatnvis ir misionierius 
So. Hoyne avė., labai srnar- ■ Amerikoje, 
kiai vežė Aušros Vartų par.' X Šilavos atlaidai pas mus 
vyrus ir moteris. Kadangi at- prasidės utarninke, rugsėjo 
sirado daug norinčių pasidar- 8 d. Per visų oktavų, arba 8 
buoti, tai jam į talkų buvo ex- dienas, rytais ir vakarais bus 
tra pašauktas Pranas Petrutis, pamaldos ir pamokslai. Prie 
2307 So. Leavitt st. Jisai taip- šių pamaldų ir procesijų uo- 
gi mandagiai patarnavo ir liai rengiamųsi. Tikimos, kad 
pats darže gerų biznį darė. atlaidai bus iškilmingiausi.

Tarp daugelio dovanų vie- Rap.
nų gavo M. Martinkėnas, 6611 
So. Fairfield avė. Tų dovaną 
buvo davęs siuvėjas C. J. Ger 
vilis, 2543 w. 7į st., kurs turi

rųšies valgomų jįj produktų, 
patarnavimas greitas ir man
dagus, kainos prieinamos.

Stanislovas ir Klemensas 
Dantai yra varę biznį Di?vo 
Apveizdos parapijoj.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pereitame sekmadienyje 
Nekalto Prasidėjimo merginų 
draugijos Rūtos darže paren
gimas gerai pavyko. Oras bu- 
|vo labai gražus ir daug atsi- 
1 lankė jaunimo.

X Šiandien Aušros Vartuo
se vakare 7:30 vai. vyksta šv. 
Onos draugijos konferencija.

NELAIMĖ.

Jubiliejinis “DrfrtTgo” pik- ice creamo, 0 šv. Onos drau- vilis» 2543 w- st., kurs turi Bridgeport.^— Pereitų šeš- 
nikas įvykęs pereitų sekmadie- gijos narės skaitlingai atsilan- moderniškai įrengta siuvimo, tadienĮ aPie_ 7:30 - vai. vak. 
nį rugpj. 30 d. Birutės darže kė ir vadovaujant Onai Bui- valymo ir prosijimo šapų. Prie 33 S-yės ir Auburn avė. 
gerai pavyko. Oras buvo labai vydienęi, uoliai darbavosi res- Muzikantai visus piknikie- Ištiko nelaimė. Pora pohcnio- 
geras, įmonių privažiavo pu-, torane ir visus pikniko sve- rius pilnai patenkino.

čius patenkino. Dabar toji dr- Komisija,
ja turi paskelbusi narių vajų "--------------------

lėtinai, programas buvo indo- 
mus, ristynės suindomino vi
sus.

Kaikurie darė pastabas apie 
tai, kad “Draugo’? piknike 
matėsi daug naujų puikių au
tomobilių. Nors laikai dabar 
nepergeriausi, bet mat yra 
lietuviij gerai pasilaikančių.

Ristynėmis piknikieriai in-

nų švilpdami smarkiai lėkė į 
kokių tai vietų. Jie važiavo 33 
į rytij pusę. Tuo tarpu Au-

ir norinčios įstoti į tų draugijų MARŲUETTE P ARK ŽINV- burn aV€* i šiaurgs pusę va" 
yra priimamos be įstojimo mo TĖS.
kesties. Iš West Sidės vyrai -------------
užėmė vietas prie saugojimo X Šiame mėnesyj pas mus

žiavo automobilium lietuvių 
įvaikinai ir jie drožė į polic 
nų automobilių taip, kad tas

daržo tvarkos, prie sūrių, prie1 buvo nemažai vestuvių.x Ma- ^aba^ smarkiai .vilto ir polic- 
antro jo rūtų darželio, šv. O- riutė Kadzievičiutė su J. Ba- nionai buvo sužeisti, 
nos dr-ja turėjo savo stalų, o yerle apsivedė rugpiučio 9 d.,'
Apaštalystės maldos dr-jos o S. ^treška ir K. Višniaus-' SUGR^° IS VAKACIJŲ.

domavo. Bet ir buvo kuo indo-* inarės dirbo Prie lietuviškų' kienė rugp. 23 d. E. Puplaus- 
mauti. Drutuoliai smarkiai • užkandžių. Būrelis ciceriečių kis ir Julija Pociūtė iškilmin- 
ėmėsi, o ypač. visų akis pa
traukė drapiežnas ” dzūkas

X Sunkiai, susirgo Brigita 
Čižauskienė, kurių Dr. Obritis 
nugabeno ligoninėn.

X Beržinskai labai susirū
pinę savo dukrele Stanislava, 
kuri "taip ligos nukankinta, 
kad likosi tik kaulai ir oda.

X Rokai rytoj,* minėdami 
trijų metų a. a. Pranciškos Ro- 
kųitės mirties sukaktuves, Auš 
ros Vartuose už mirusių au
koja iškilmingas gedulo pa
maldas 8 vai. ryto.

X P. Saunoraitė po automo 
biliaus sudužimo jau pasvei
ko ir šiandienų Aušros Var
tuose aukoja šv. Mišias už 
mirusių savo drauge a. a. Ma
rijonų Žibaitę.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Saldžiausios 

Širdies V. J. dr-jos susirinki- 
;mas įvyks šidndie rugsėjo 1 d. 
7:30 vai. vak. lietuvių Audi
torijoj. Visi nariai prašomi at
silankyti.

Valdyba.

siimti. Reikia klausti prie lan 
gelio, kur padėta iškaba “Ao- 
vertised Window” lobėj nuu 
Adams gatvės, pasakant laiš- 
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
surašė pažymėta. Laiškus paš
tas laike tam tikrų laikų, o 
paskui sunaikina.

901 Adanui John
902 Bagdonavičiui Fadui 

Saltmeris Albert 
Warasauskui M. A.

929
936

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

LAIŠKAI PAŠTE

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštų 
(Clark ir Adams gatvių) at

/ A

“Little Company of Mary” 
ligoninėje mirė trečiasis vy
ras — O’Brien, kurs buvo a- 
nadien sužeistas, kada Balti- 
more & Ohio geležinkelio trau
kinis sudaužė B rinks ekspre
so šarvuotų automobilių su pi
nigais.

Bancevičius. Ristininkus pu
blikai perstatė veikėjas p. J. 
Mickeliunas.

Labai turiningų, smagių ir 
“Draugui” palankių prakal
bų pasakė gerb. kun. A. Skry- 
pko, Šv. Kryžiaus par. klebo
nas, vienas iš seniausių Chi-

-• cagos veikėjų.
; Indomu buvo pasiklausyti 

kalbos p-nios Račkienės. žino 
nos Dr. Račkaus. Ji nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos ir ji kal
bėjo apie Lietuvų. Prakal
boms sakyti palengvino Peo- 
ples Furniture kompanijos į- 
taisytas garsiakalbis.

Prie šio pikniko buvo iš an
ksto rūpestingai rengtasi. At
sirado uolių pikniko rėmėjų

P-nas Juozas Dabrovalskis,
savanorių vadovaujant J. Moc gai priėmė Moterystės Sakra- ^ide biznierius, automo-
kus ir A. J. Janušauskui pasi- mentų rugp. 29 d. 'Tą pačių b’bum^ su sunais buvo išvy- 
darbavo prie tikietų. O p-nia dienų buvo sutoktuvės J. Še- vakacijų. Apvažiavo pusę 
Stulgienė priė lietuviškų sal- pūčio su V. Daukaite. Rugp. ^tlinois Vfdstijos. Buvo nuvy- 
dainių..-I,š Nek. Pr. Panelės 30 d. jo buvo vestuvės V. .
Šv. par. pasidarbavo F. Gu- Strikolaičio ir Onos Šlapely- vaJs^Os ParotU
bista su šeimyna, Fr. Bukaus- tės. (

Dellcatessen, labai pigiai, 3 dideli 
kamb., rSnda $20 mėn. 5807 So. 
Paulina St.

Pardavimui — valg. automobilius, 
valgykla trr mg. house, tinka žen. 
porai, arti gelžk. stoties, netoli Chi
cagos, gyvuoja 5 metai, geras biznis, 
T. sinlth, 4446 Woodlawn avė.

Delic., kendes, cigarai, mokyklų 
reikmenos, iSdlrbt. biznis, gyv. 
kamb. pigi renda, 2234 No. Cicero, 
Avė.

Rmg. house —9 kamb. pilni forn. 
$250, renda $25 mėn., kert. namas. 

, . ~ .. , - . , _ '2353 Belmont avė. 2-ras augštis,
kęs į Spnngtieldų, kur mate Apt. 7.

kaitė turėjo daugiaus kostume x Prie rudeninio paskutinio
rių prie “Rūtos” saldainių, parapijos pikniko, kuris bus . . . _
Šv. Kryžiaus par. vyrai pasi- rugsėjo 6, Vytauto darže, jau kiauhų sveriaacni P° 2> 
darbavo prie sportiškų lazde- rengiamasi. Jeigu tik oras bus* V- ?'° Ja~CI? l°kl< 
lių ir prie “bišopo”. Šv. Jur- gražus, mažai kas namie pa- t
gio par. vyrai pasidarbavo silįks. visi mūsų biznieriai žn- ZaS1S namas- 
prie gaspadoriškos būdos. da atvykti. Mat, vasaros lai- 

Visi darbininkai ėjo savo ku buvo sunkiau, bet dabar 
pareigas sųžiningai ir tarnavo tikimasi visi pasirodys, 
savo • kostomeriams gerai. (jž

REAL ESTATE— State Fair. Mate ten ir na- 
vatnybių — karvę sn d vieni NUPIGINIMAS 
galvon, arklį su šešiom ko- ANT

NAMINIŲ PASKOLŲ 
THE PUBLIC LOAN CORP. 

Papigino paskolas ant sumų virš 
$100. Vyras ar moteris gauna ant

didumo, kaip Radomskte ma- savo vardo.
Ištikimai — Mandagiai — Greitai

PUBLIC LOAN CORP.
1 4013 Milwaukee Aye. Kamb. 401 

Tel. Pensacola 8144NAUJI BIZNIERIAI.

MŪSŲ INTELIGENTIJA.

(Tąsa nuo 2 pusi).

metai, kai renka tautosaką. I- 
ki šiol jis patiekė Tautosakos 
komisijai per 6,2<?<> dainų, 150 
pasakų ir 3,000 smulkių daly
kų. Iš visa to pasirodo didelė 
nauda ir lobis lietuvių litera
tūrai, nes Tautosakos komisi

ja prie Humanitarinių Mokslų 
Fakulteto baigia spausdinti 
mokytojo J. Dovydaičio pa
rinktų 450 dainų mkinį. Ir 
malonu pažymėti, kad mok. 
J. D. taip pagirtinai sunaudo
ja'tų atostogų laikų ne tuš
tiems savo paties smagumams, 
tačiau aukoja tų laikų Tėvy
nės aukurui, pri s’dėdamas
prie savo tėvų krašto pažini
mo, prie istorijos, meno mok
slą rinkimo, saugojimo. Gra
žu, kad kiti šviesuoliai pasek
tų gerbtinų jo pavyzdį.

Sąmata.

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

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

Tel.
Hemlock 8380

/

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.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų /namuose. Lafayette 
1329.

PINIGįl SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodama ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
) Lietuvą.

Turime akyrlų Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legalifikus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgiėlų. 1

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST.

\ Chicago, BĮ.
TeL Yards 4069

Studebaker
FRĖE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių
• Įstaiga Chicagoj
Pirmiau, negu jus mainysite savo 

karų ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
•įž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

2 flatų namas. po 7 kamb., šty- 
mo š„ visokia transp. 3634 Rokeby 1

• Vincas Danta, ilgų laikų va- st. 
X Tėvas J. Bruzikas, S. J. ręs biznį Brigbton Parke, da- 5 kamb. plytų octagon bung. k.

. , , . . .. T,, , . .. - . lv v. š. didelis užd. porėtus, 2 karų gar.jau atvyko j Amerikų. Klebo- bar atidarė naujų bncernę g.Vė ir jėia išbr. $8,950. 3105 n. lo-
nas gavo nuo jo laiškų, kad po num. 2547 W. 71 st. Jo bro- tU8~______________________ _
rugsėjo 6 d. bus Chicagoje ir-Rai Stanislovas ir Klemensas j 5 flatų na®®R™ kamb. mal.

v. . per Šilavos atlaidus sakys nešimai įsitaisė nauja bučer-’ i tuščią i°U. bonus ar morgi-
nuosirdziai, prietelingai pa- , , m u -u * 0^04 cn cn. * e,us- Tel- Berwyn 1995> ar ragyk Box... . . pamokslus. Klebonui būnant ne po num. 2624 W. 69 St. A

tai pikniko rengimo komisija 
jiems yra labai dėkinga.

Toliau komisija reiškia pa
dėkų expresininkams, kurie

sitarnavo, neėmė jokio atlygi- 156.

pereitais metais Šilavoje, su- bejose bųeemėse randasi dide--------------- ------------- ----------------------------------------—-------------- -  ------------- --------- . Patogus 2 flatų
mmo u- o įus musų rėmėjai sįtiko gu Tėvu Bruziku ir pa- lis pasirinkimas visokių geros jį™*3 
privalo atsiminti ir reikale pri ri 18 m,n’ * loop’
valo, kreiptis į juos. •

Didžiausių “liodą” turėjo 
V. B. Gotautas, 4414 So. Cali- 
fomia. Jis važiavo su savo 
troku šeimininkių ir darbinin
kų paimti į Dievo Apvaizdos 
par.

Juozas Manikas, 2900 W. 40 
st., suorganizavo pilnų t rokų 
savo kostomerių ir atgabeno 
juos į daržų, kur jie darė ge
rų biznį. |

A. Tičkus 2743 W. 37 Pi. su1 
savo automobiliumi atvežė į 
piknikų gerų kostomerių.

Metropolitan Wet AVasli 
Laundry, 6551 So. Kedzie, pri
siuntė trokų su gerai išsilavi
nusiu draiveriu Juozu Jurevi
čium, kurs labai mandagiai 
patarnauja. Patartina visoms 
Šeimininkėms naudotis Met
ropolitan skalbyklos patarna
vimu. Jos tel. Prospect 3939.

A. Ališauskis iš Marųuette1

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKASV
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai {rengtą lietuvių 
aptieką Šioje ąplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus

1800 SOUTH HALflTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallzuoJamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iŠ musų aptlekos Iki Jis nebūna TRIS STKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai lSptldytak patyrusių vaistininkų.

iiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

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

/

namas, 5-5, lo
bai n. ge- 

2 furn.,
mieg. parėtus. $13,800. Greitam par-
dąvimui. 4651 No. Kenton, Palisade
6664.

Pigiai — 200 ak. mISko už $10,000, 
3 karvės, 100 vištų, 2 namu, barnė, 
vištlnyčla, geras vanduo. $7,000, ga
lima laikyti 12 karvių, Dan Singer 
Butternut, Wis. Route 1.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas ^Hemlock 5526

Telef. Republic 6896

Geri 6 ak. pag. kamp. prie Dun
dės ir Quinten Rd. Otto Heitmann, 
Palatine, UI. Tel. Palatine 190. Mai
nų neimstm. Ats. angliškai.

110 ak. farma, pigiai už cash. 
Parduosim greit. RaSyk F. Zeltelber- 
ger, Roscommon, Mlch.—

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 6421

J. W. ZACH AREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Qel geriausios rųllea 
Ir patarnavimo, lau
kit

GREEIT VALLEY 
PRODUCTS 

Oleelts šviežių kiauši
nių, sviesto ir eurlų. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

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

Phone Vlrglnia 3064

Lietinriska Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sosę bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
LietuviSką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKAVELL ST.

fiapos Telef. 

Hemlock 3367

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JORF.PH 8HAOZDA8, 8av. 
Ęlektroa relkmenoe ir fikščte-

rial. Įvedame elektrą { namus ir 
dirbtuvės.
»1M 8. Halsted SL 3 AugStls




