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Paskelbtos Vatikano Su Italija Susitaikymo Sąlygos
PREZ. RUBIO ATSISAKO GELBĖTI 

VERA CRIIZ KATALIKAMS
T/'* • v» • si į . | v* •Kiniečiai Galvatrūkčiais 

Apleidžia Meksiką

CILI VYRIAUSYBE IŠSPRENDĖ JĖGOMIS SKA1TUN0AS katalikų

Šis milžiniškas naujas Anglijos garlaivis vadinasi “The Empress of Britain” — Bri
tanijos Imperatorienė. |

VOKIETIS LAKŪNAS 
CHICAGOJ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SENSACINGA DVIEJŲ 
KUNIGŲ MIRTIS KA- 

RALIAUČIUJE

gis, sulysęs, apžėlęs plaukais 
ir visokiais parazitais, dabar 
susitaikė su žmona ir laimin
gai gyvena. “D. N.”

MALŠINTI JŪRININKUS SUPLŪDIMAS CLE- 
• VELANDE

SUSITAIKYMO SĄLYGOS RUBIO ATSISAKO GEL
BĖTI KATALIKAMS

ROMA, rūgs. 3. — Italijos 
vyriausybė paskelbė su Šven- MEXIC0 MIESTAS, rūgs J

tuoju Sostu susitaikymo sąly- 2. — Vakar atidarius Meksi-

CLEVELAND, O., rūgs. 2. 
— Ateinanti sekmadieni ren
giamas milžiniškas katalikų 
suplūdimas į Clevelando sta-

CHICAGO JE
DAUGIAU PAVOGTA 

IŠ BANKOS

Gauta Kaune žinia, kad Ka
raliaučiuje mirė kun. Gleba- 

,vičius Metropolijos kurijos no
taras ir kun. Juozas Meškau
skas, gyvenęs Kėdainiuose 
kaip emeritas. Jiedu buvo nu
vykę Karaliaučiun taisyti svei 
katos. Kun. Glebavičius jau 
rengėsi vykti atgal.

Į Chicago iš Vokietijos at
skrido lakūnas kapit. AVolf-

APVOGĖ PANEVĖŽIO 
ĮGULOS BAŽNYČIĄ

gas. Svarbiausios yra trys:
1. Katalikų-Veikimo organi

zacijos skyriai yra vyskupų 
žinyboje. Direktorius skiria 
vyskupai. Direktoriai neprigu
li jokioms politinėms partijo
ms, kurios kovoja fašizmą. 
Pati organizacija neturi jokio 
politinio veikimo............

2. Katalikų jaunimo grupės 
neturi fizinio auklėjimo pro
gramos ir ateity jos vadinsis 
Katalikų Veikimo (Akcijos) 
Jaunimo Sąjungos.

3. Visos katalikų draugijos 
šalinasi nuo darbininkų
profesini;] organizacijų orga
nizavimo, bet gelbsti fašista
ms stiprinti fašistų sindika
tus.

Artimiausioj ateity miinste- 
ris pirmininkas Mussolini bus 
priimtas Šventojo Tėvo audi
encijom

, , .. dijumą. Tas įvyks Švenčiau-kos kongreso sesiją preziaen-. . . L . ' .. .. ,. .... . . . siojo Vardo Draugijos vado-
tas Rubio policijos ir karei-: ?..
vių būrių lydimas nuvyko į;-^
kongreso rūmus ir ten skaitė1 Skaitlingo katalikų susirin- 
savo pranešimą. ,kimo tikslas bus trejopas;

Katalikai iš prezidento lau- _ Didelė vieša demonstracija 

kė kokios nors pagelbos per

sekiojamai Bažnyčiai Vera

Jėzaus Vardo garbei.
Vyskupo Schrembs pagerbi-

Iš ‘ ‘ Continental Illinois 
Bank and Trust Co.”, kaip 
ištirta, pavogta ne pusantro 
miliono dolerių, bet virš pus
trečio miliono dolerių. Tikra 
suma dar nežinoma.

Areštuotas šios bankog tar
nautojas Wolf.

Apie 12 vai. j>as kun. Glė
bą,vičių į kambarį atėjo kun. 

gang von Gronau su trimis Meškauskas ir pradėjo skųs- 
įgulos nariais. Skrido per tis, kad jam vis dar bloga, 
šiaurinį Atlantiką. Kelionę at- Jiems besiguodžiant, kun. Me-
liko Dornier jūros orlaiviu. . škauskas pasijuto blogai ir

------------------ , tuojau mirė. Kun. Meškausko
'mirtis taip smarkiai paveikė 
į kun. Glebavičių, kad jis pra
dėjo nerimti, nervuotis, visas

Gazo kompanija Chicagoj nusilpo ir tą pat dieną mirė.
paskelbė papiginsianti gazą.
Miesto valdyba išsprendė ko
voti, kad gazas būtų toli pi
gesnis, negu kad pati kompa,- 
nija siūlo.

KOVOS UŽ PIGESNI 
GAZĄ

C r uz valstijoj. Tik karčiai ap- mas suėjus dešimčiai metų,
sivylė. (kaip Clevelande vyskupauja.

Rubio kalbėdamas religijos ' . Y,, . . . Vieša tikinčiųjų malda uzklausimu pareiškė, kad1 vyriau z.. . . ,. . . ... ... pasihuosavimą is ekonominiosybe gerbianti visus tikėjimus, *
kad visi tikintieji turi prisi-'S e^im0,
taikinti valstybės įstatymams. | Stadijume bus prakalbos. 

ar Pažymėjo, kad federalinė vy- j Svarbiausią prakalbą sakys 0- 
riausybė negalinti maišytis į mahos vyskupas Rummel. Vy-
Vera Cruz‘valstijos viduji-' skupą Schrembs sveikins vys- 
nius reikalus. Tad negali nei kupijos kunigija ir tikintieji, 
nurodyti jai kaip ji turi sprę-

ATSISTATYDINO VIR
ŠAITIS

Berwyn’o policijos viršaitis 
Bartunek atsistatydino iš už-

sti religinius klausimus. JAUNIAUSIAS MONSIG- 
NORAS

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
TEJEDĄ

VATIKANAS TURĖS DE
RYBAS SU ISPANIJA

ROMA, rūgs. 2. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI savo at
stovą Ispanijai, arkivyskupą 
Tedeschini, įgaliojo vesti de
rybas su Ispanijos vyriausy- 
l>e padaryti naują Sutartį (ko
nkordatą).

SUIMTI BUVUSIOS VY
RIAUSYBES NARIAI

PARYŽIUS, rūgs. 2. — 
! Šventasis Tėvas Pijus XI mo- 
nsignoro titulą suteikė kuni
gui F. X. Rey, 29 metų am-

MEXlcb MIESTAS, rūgs.
3. — Orizaba mieste, Vera 
Cruz valstijoj, keliolika tūk-įžiaus. Jis paskirtas Guajara- 
stančių gyventojų sukėlė de-^irim, Brazilijoj, apaštaliniu 
monstracijas, atkreiptas prieš administratoriumi. Sakoma,
gubernatorių Tejeda. Tūksta

ntinės minios šaukė: “Tegul 

gyvuoja Kristus Karalius! 

Mirtis Tejedai!”

Kariuomenė išblaškė demo

nstrantus.

jis būsiąs ar tik ne jauniau
sias pasauly monsignoras.

KINIEČIAI BĖGA Iš 
MEKSIKOS

MADRIDAS, rūgs. 3. — 
Suimti ir kalėjiman uždaryti 
buvusio diktatoriaus gen. Pri- 
mo de Rivera vyriausybės na

riai — generolai, admirolai
ir kiti žmonės.

IŠKILMES SEKRETORIAUS 
PAGARBAI

GEN. BUTLER IŠEINA 
IŠ TARNYBOS

MANILA, Filipinų salos, 
rūgs. 2. — Atvykusio čia ka
ro sekretoriaus Hurley paga
lbai surengta milžiniška ame
rikiečių ir filipiniečių demon
stracija ir vaikštynės.

AVASHINGTON, rūgs. 2. — 
Prez. IToover patvirtino ma
rinų generolo S. D. Butlerio 
prašymą apleisti tarnybą.

REIKALAUJA REFEREN
DUMO

PEOiRIA, III., rūgs. 2. — 
Legionierių suvažiavime iškel-

  ’

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Debesiuota) maža te- 
mperaturoje atmaina.

Rugpiūčio 5 d. naktį neži
nomų piktadarių apvogta Pa
nevėžio įgulos bažnyčia. Pik
tadarių įeita iš pietų pusės 
per išimtą langą į bažnyčios 
sandėlį ir iš čia, išmušus du
rų prabajų, įeita į bažnyčią. 
Bažnyčioje atplėštos keturios 
pinigų rinkliavos dėžutės ir 
iškratytos. “R.”

STATO PIENINĘ

Grinkiškis. Iki šiol pieninė 
veikė dvaro patalpose. Dabar 
pieninė pradėjo statyti nuo
savą mūrinį namą. Vietos gy- 

“R.” ventojai džiaugiasi statyba, 
nes daug darbininkų gauna

KAIP OKUPACIJOS METU

Naumiestis. Šį malonų pa
sienio miestelį dažnai aplanko 
gana dideli būriai ekskursan-Arti 79 gatvės ir Cook aps 

imamos vietos dėl iškeltų prieš kritieg Tibog vįeškelį0 rastas tų net ir iš Vokietijos. Ir di- 
nušautas ir pamestas nežino- dėlė miestelio bažnyčia susi
mas vyras. I laukia gausių lankytojų.

, j Rugpiūčio m. 2 dieną į Nau-

jį skundų už brutalumą (žiau
rumą) su areštuotais.

Nežiūrint to, jis traukiamas 
tieson už areštuotų žmonių 
mušimus.

IŠKELIAMI PAPIRKIMAI

Kalinių paroliavimo komisi
ja iškėlė aikštėn, kad Jolieto 
kalėjimo kalinys R. Hempel 
papirkęs kelis politikierius ti
kslu pasiliuosuoti iš kalėjimo. 
Sakosi jis išmokėjęs buvusiam 
kongreso atstovui Kunz 600 
dolerių, valstybės senatoriui 
Gilmeister 1,300 dol. ir advo
katui Daly 950 dol.

PANAIKINS ‘INJUNCTION’

MEXIC0 MIESTAS, rūgs.
2. — Ne tik iš Sonora valsti
jos, bet ir iš visos Meksikos 
respublikos apie 10,000 kinie
čių ant greitųjų apleidžia šią
šalį, kad išvengti meksikonų rių klausimu 
smurtininkų gaujų, kurios iš
vysto savo veikimą. Didžiuma 
kiniečių palieka visas savas
tis ir bankose pinigus, kurių 
negali išgauti. Jų daugelis 
šioj šaly buvo gerai įsigyvenę, 
kai-kurie sėkmingai pirkliavo, 
kiti vedė krautuves. Dabar pa
lieka tai visa.

-Krutomųjų vaizdų teatrų 
savininkai, kurie kovoja ope
ratorių uniją, pranešė jie jau 
tūri operatorius su miesto 
“laisniais.” Tad bus panai
kintas jų “injunction” prieš 
policijos maišymosi operato-

VAISTAI PARVEŽTA 
ORLAIVIU

Reta “anthraxo” liga ser
ga policmonas W. R. Murphy, 
36 m. “Antitcprin” (vaistai) 
orlaiviu parvežta iš Detroito.

darbo. “D. N.”

Jurbarko gyventojas Bem- 
šteinas rugpiūčio 5 d', prigėrė 
besimaudydamas Nemune. Jis 
buvo studentas ir mezginių 
fabriko Vilijampolėje buhalte
ris.

Kiniečių priešai pačiam Me
tas ir priimtas reikalavimas ksikos kongrese šankia, jog 
pravesti visoj šaly referendu- į kelis mėnesius Meksikoj ne
iną (visuotiną balsavimą) pro- beliksią nei vieno kiniečio ar 
hibicijos klausimu. japoniečio.

KAREIVIŲ PRAMOGOS

Šiandie Soldiers’ stadijume, 
Grand parke, prasideda karei
vių iš Fort Sheridan pramo
gos-

IŠSPRENDĖ TRIUŠKINTI miestį po pamaldų atvyko ga- 
JŪRININKUS į na didelė vokiečių ekskursija

------------ iš Pilkalnio.
SANTIAGO, Čili, rūgs. 3.1 Daugelis jų tuoj nuskubėjo 

— Respublikos vyriausybė su- į puikią, bažnyčią. Mačiusieji 
kilusiems jūrininkams pasiun-(vokiečių ekskursantų elgesį 
tė pranešimą,. kad jie pasi- bažnyčioje, su ašaromis akyse 
duotų karo laivyno viršinin- pasakojo, kaip vokiečiai “kul- 
kams, kitaipgi jėgomis bus ma- tūrtregeriai” chuliganiškai e- 

įlgėsi bažnyčioje. Vienas iš jų 
netoli didžiojo altoriaus net 
papirosą užsirūkė, o kitas re
ngėsi išniekinti šventintą van
denį, esantį inde prie durų.

Žmonės su dideliu pasipik
tinimu stebėjosi tų ekskursa
ntų nekultūringumu.

Vėliau tik ir klausinėjo kur 
galima gauti daug degtinės 

ir vakare visai girti grįžo į 
Vokietiją. “R.”

Jurbarke su kitais vaikais 
besimaudydamas, tyčiomis da
žnai panerdamas po vandeniu, 
prigėrė 11 metų žydukas.

T. SĄJUNGA BE PINIGŲ

Išinami.

ČILI RESPUBLIKOJ 
ĮVESTA CENZŪRA

BUENOS AIRES, Argenti- 
rugs. 2. — Čili respubli

koj įvesta žinioms cenzūra ir 
tik privatiniu keliu patiriama, 
kas toj šaly veikias.

Toj respublikoj kelinta sa
vaitė siaučia miestuose riau
šės ir plėšimai, kilę iš darbi
ninkų streikų. Žuvę daug žmo
nių.

Ministerių kabinetas parėdė 
policijai riaušininkų nesigailė
ti .— šaudyti.

Prie tos nelaimės prisidėjo 
kita. Sukilo karo laivų jūri
ninkai. Jie privertė savo kari
ninkus pasirašyti vyriausybei 
reikalavimą nemažinti jiems, 
jūrininkams, atlyginimų.

- Čili respublikoj suirutės pra 
sidėjo pašalinus diktatorių ir 
kilus finansiniam persilauži
mui.

na

7 MEN. IŠGYVENO 
UŽMŪRYTAS

PLATINKITE •‘DRAUGĄ’1

Lazdijų miest. p. Šatkaus
kas, dėl nesutikimo su žmona, 
užsibarikadavo savo kambary 
ir per septynis mėnesius nie
ko neprisileisdamas pusbadžiu 
išgyveno ligi šio mėn. pra
džios. Valgį iš vieno, jam pa
tikimo draugo priimdavo per 
skylę, durys ir langai buvo už
mūryti. Kada suėję žmonės no 
rėjo išgriauti jo “užsimūra
vėjimo” sienas, iš karto grą- 
sino nušausiąs, sumušiąs, bet 
išgriovus visą kamerą aprimo. 
Išvaduotas iš kameros pusnuo-

GENEVA, rūgs. 3. — T., 
Sąjungos Tarybos suvažiavi- 
paaiškėjo, kad' Sąjungai tru
mpa pinigų ir išlaidas suma
žinus ligi žemiausiojo laipsnio.

Apie 35 valstybės yra už
traukusios skirtas dalis mo
kėti Sąjungos aparato išlaiky
mui. Štai Kinija nemoka savo 
dalies aštuoneri metai. Vokie
tija yra kalta apie 195,000 dol. 
Visos didžiosios valstybės tai- 
pat pilnai neapsimokėjusios. 
Nežinia, kas bus daroma.

NEW YORKE SUIMTI 
PAGROBĖJAI

NBW YORK, rūgs. 2. — 
Policijai pavyko suimti pen
kis pagrobėjus, kurie nęsenai 
buvo pagrobę turtingą mekle- 
rį (brokerį) C. M. Rosenthal. 
Paliuosavo už 50,000 dolerių.

PINIGŲ KURSAS

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

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70



draugas

“D R A U G A S” SVARBIOS SUKAKTUVĖS.

k

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius w
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu

sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui —'75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija ,08o.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tina, jei neprašoma tai oadaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. '

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

Lietuvos laikraščiai rašo, kad kitais me
tais rugpiueio mėn. pusėje sueina lygiai 550 
metų nuo garsaus Lietuvos kunigaikščio Kęs
tučio mirties,• •

Pernai minėjome Vytauto Didžiojo 500 
m. mirties sukaktuves. Kęstutį, išauginusį 
taip garsų sūnų, taip pat reiktų tinkamai ir

Teisiu Skyrius

S{ SKYRIŲ VEDA
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN

Narys Chicagos Advokatų Sąjungos

| iškilmingai paminėti. “Tam reikalui jau labai Į TĖVAS, SŪNŪS IR NESU- 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ■ ^ūtų reikalas tuojau sudaryti iš garbingų vi- i DEGINTAS TESTA-

val. po piet. suomenės atstovų komitetų’ 
rastis “Rytas”.

primena dien i MENTAS.

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

Publlshed Daily, Except Sunday.
SUB6CRIPTIONS: One Year — $0.00. Slx Months 

— $3.50. Three Months —>$2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00. Six Months — $4.00. 
Copy — .93c.

Advertising in "DRAUGAS” brings best results.

Advertising rotea on application.

“PRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicagc

to paskirstymų. Leido jam liu
dyti tik kų savo akimis jis 
matė, bet tas nebuvo ganėtinu 
parodymu, kad jo tėvas tik
rai norėjęs ir mėginęs testa
mentą panaikinti ir kad tik 
per Skymerienės neteisingų ' 
tarpiųinkystę likęs nesunaikin 
tas, Sūnus taipgi negalėjo iš- '• 
rodyti, kad į tų konvertų, ku-

Istorikas P. Šležas, sąryšyje su tuo svar- Išsipildė tėvo sapnas. bet sū- 
biu jubiliejum jau rašąs apie Kęstutį mono-: nui neteko palikto turto, 
grafiją. j .

“Ryte” toliau yra primenama: * a ai& '
“Prie progos turime pastebėti, kad Ge- Teisme pasirodė kad testamen 

dimino jubiliejų tekti) švęsti ne 1939 m., kaip I tas nesudegintas.
kai kuri mūsų spauda buvo neteisingai pra- i Skymerienė, bijodama kad pievas suplėšS ir į pačių įme 
nešusi, bet porų metų vėliau, būtent 1941 brolis kar(aia testamento ,tė, kada nors buvo įdėtas teki
nes Gediminas mirė, nors visai tikslios datos'nepailutų arba nu0 j(w ,nui įteiktas tes,allKntas a?

KLAUSIMAI

VIS GI NEIŠKENTĖ.

Spaudos žiniomis, tautininkų vyriausybė 
vis dėl to neiškentė dar vienos skriaudos ne
padarius Lietuvos katalikų visuomenei. Senai 
planavusi “ sureforiuuoti ” Teologijos — Filo
sofijos fakultetų prie Lietuvos Universiteto, 
savo sumanymų įvykdė. Jau paskelbtas refor 
muojantis įstatymas.

Pakeistame Vytauto Didžiojo universite-

ir neturim, 1341 m. Tiek žinoma, kad jinai nepareikalautų' ir nepamainy- 
1340 m. dar buvo' gyvas. Nuo 1341 m. krom- arba ir visai nepanaikintUj
kos jo vardo jau nebemini. Mūsų istorikai k,,U|J dlelnJ konvert(Į atpl(- buvęs kada jį nuo brolio ap-'
(ledi,niuo mirimo datų laiko 1341 metus.” >R ir testamenta „ jo i laikiusi, o kas buvo sudegin-

Gedimino mirties sukaktuvės toliau. Bet vietoj įd5jo panaSia konverte> tai jį neži„anti.
Kęstučio jau kitais metais. Del to ir mums * - i . ivertėtų pagalvoti, ar Kęstučio mirties suka-|lipdė Tokiu Mda testanjen”aj jpanaikina- Į

ktuvėse nesuorganizavus tokių iškilmių, ku- nu. Q1v liko pas Skymenenę nesunai
rių turėjome pernai jo sūnaus — Vytauto Di- ,]sįntas
džiojo sukaktuves minint. ’ j .

_________ Į Tuojau po Mikolaičio laido
tuvių, velionio sesuo pasisam
dė advokatą ir testamentą į- 

apie ekonominį telkė teismui kad jį užtvir
tintų ir ją paskirtų turto glo-

merienė visiems teisinosi kad 
testamentas konverte visai ne

Ketvirtadienis, Rūgs. 3, 1931

PASTABĖLĖS.

mas.

Raštiškas testamentas gali 
būt panaikintas tik statute uu 
rodytu būdu per jjatį turto

KUN. A. M ARTINK US, buvusis šv. Jurgio 
par. vikaras, dabar Jo Eminencijos Kardinolo 
Mundelein paskyrimu eina klebono pareigas lie
tuvių šv. Kazimiero par. Cliicago Heights, III. 
Gerb. veikėją, sveikiname ir linkime naujoje vie
toje geriausių pasekmių.

Kauno ‘ ‘ Darbininkas ’ ’
Lietuvos darbininkų būvį taip rašo:

“Ekonominis krizis, skaudžiai palietęs ’hėja. Nors velionio sūnus per

patikėją arba jo akyvaizdoje y)u<ju Mikolaičio sesuo, Sky- 
per jo įgaliotinį sekančiu bū- luerįen^ gavo visus testamen-
du; sudeginant, suplėšant, pa- 
kasavojant, perbraukiant kelis

te jai skiriamus pinigus, o jo 
sūnus aplaikė tik penkis šim

ŠV. MIŠIŲ AUKA.

to statuto 4 straipsnyje, tarp kito ko, paša- visa pa^ų, neaplenkė ir Lietuvos. Lietuvoj savo advokatus dėjo visas pa 
kyto* • ekonominis krizis skaudžiausiai yra palietęs stangas įrodyti, kad jo tėvas

“Teologijos — filosofijos fakulteto mok- darbo žmones. Dvarininkai, remiami žemės ū- n°rėjęs testamentą panaikinti

syk juodylu, užtepant, pada- ^ug Joiej-įų Darant testamen

slo personalas parenkamas ir skiriamas Vy
tauto Didžiojo universiteto statuto (20 str.) 
ir Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos konkor
dato XIII str. nustatyta tvarka. Esamasis 
mokslo personalas, išskyrus visuotinės istori
jos ir visuotinės literatūros katedrų, Vytauto 
Didžiojo universiteto etatų pakeitimo (V. Ž. 
Nr, 363 cil,- 2481) apybrėžose laikomas jau 
paskirtas nuo 1931 m. rugsėjo mėn. 1 d.”

Taigi, Teologijos — Filosofijos fakulteto 
reforma nukertama daug reikalingi) tam fa
kultetui katedrų, žymiai sųmžinama profeso
rių skaičius ir tuo padaroma didelė katalikų 
visuomenei skriauda. Nors primename, kad 
reforma pravesta laikantis konkordato dės
nių, bet tai netiesa. Jie sulaužoma.

Lietuva yra katalikiška šalis. Vyriausv-

kio rūmų. visokį verteivos ir panašūs ponai *r f antinai tą padaręs, sudras-

rant naują testamentų su pa
žymėjimu, kad visi pirmiau 
padaryti testamentai yra šluo

tą, visados yra daug saugiau 
padaryti du testamentu, tai y- 
ra, originalį ir nuorašą ir vi- 

pasirašvti.
Originalį pasilaikyti sau, o

Tai vardas knygutės, kuri 
tik išėjo iš spaudos. Apie tų 
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui: 
“Gavau jūsų knygutę apie šv. 
Mišias. Labai malonu jų

. . . . mi panaikinami, užgimimas aiemg ant abiejų
to krizio tuo tarpu kaip nejaučia. Naujakurių kydamas ir į ugnį įmesdamas, §eįmoj€ kūdikio arba apsive- 
ir ūkininkų būklę ypačiai sunkina dideli pro- konvertų kuriame testamentas I ęiįmas testatorio po padary-
centai, kuriuos reikia mokėt už paskolas. huti-» “ testament°- nes tada 5ei’ [paskirtas turto globėju ir tvar Duosiu kitiems dovanų.”

Paskolos atpigimo pas mus laukti neten- apga«l'>b,4 pu- ^‘'“Sjmos padėjimas yra pakeistas. ‘ k toju Yra d visokių kitų
ka bent tol, kol švedams bus sugrąžinta 60 mi- testamentas likęs nepenaikm- Kadang^ AĮikolaičio testa

mentas išvaizdoje neturėjo jo
kių pirmiau paminėtų panai-

nuorašų atiduoti tani kuris yra skaityti. Prisiųskite dar 10.

lijonų litų paskola, kurią valdžia gavo duo- ės
dama švedams degtukų monopolį. Mat, šve- Sūnui teisme nepavyko.
dams už paskolą turime mokėti didelius pro- Kadangi sūnus buvo inte- kinimo arba pakasavojimo žy
centus. resuotas asmuo paliktame tur, mių, ir buvo tinkamai ' sulig

Tenka dar paminėti, kad Lietuvos ūkinin- te, tai teismas, sulig taisyklių teisių padarytas, tai teismas 
kų ir ateitis nėra labai giedri. Kiek pagerė-..statute nustatytų, neleido'jam' pripažino jį teisėtu ir tvarkin
ius ekonominiai padėčiai, gausime grąžinti liudyti, kų jis su savo tėvu gu. Testamentas tapo priimtas 
užsieniui, tiems patiems švedams paskolų, prieš jo mirtį kalbėjo apie ir užtvirtintas, o Skymerienė 
Užsieniui, draug su švedais, esame skolingi testamento panaikinimų ir tur paskirta turto globėja. Tokiu 
apie 140 milijonų litų. O, tuo tarpu lietuvis- -----------------------------------

Kita moteriškė taip rašo.
vietos negalima iSaiškinti. Ge-| Apturėjau 3 knygutes apie 
riausiai apie tai pasitarti savoį®v- Mišias, kurios man labai 
advokatu. į patinka. ’ ’

taisyklių, kurių delei stokosi

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS IR PROFESIONALUS 

KURIE SKELBIASI
DRAUGE“.

Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama 
apie svarbiausia mūsų tikėji
me tiesa — Šv. Mišių auka.

kal imo išlaidas išdėsto mažesniam prekių Šių knygučių galima gauti 
kiek tik nori ir labai pigiai , I 
“Drauge” 2334 So. Oakley

ku litų apyvartoje terasos apie 120 milijonų, šokį sindikatininkai, nes jie sindikatų pagal-
arba vienam piliečiui, tenka apie 50 — 55 Ii- ba hipa iš vartotojų kiek nori. Pramonės ga- kiekiui. Valdininkai gauna tas pačias algas, 

bes organai, visokios įstaigos ir pats univer- ! tus. Tai labai ihaža. Paimtą iš švedų 60-ties minių žaliava yra atpigusi apie 40 — 60% j Kas kita darbininkai. Jie neturi tvirtų
sitetas milžiniškoje didžiumoje katalikų žino- J milijonų litų paskolą amerikiečiai prisiunčia palyginus su 1926 — 28 mt., o pats gaminiai pragyvenimo šaltinių. Jų reikalai glaudžiai

Lietuvon kasmet apie 20 — 30 milijonų litų, bemaž visai neatpigę. Pirkliai už tarpininką
o pinigų kiekis apyvartoje nelinkęs didėti. vinių ima visvien tą patį mokesti. Jei suma-1 I bininkų gyvenimas geriausias visos šalies e- <ia»

Ekonominio krizio pas mus nejaučia vi- žėja apyvarta, tai pirkliai tas pačias tarpinin- I konominio gyveninio mastas.” 27Ų0 W. 69 St., Cbicago, III.

nių yra užlaikomi. Bet, nežiūrint to, toji di
džiuma skaudžiai yra skriaudžiama.

MyHflttefiis Dievu Viskis 
!sw | Gera.

(Tąsa)

■1 ....... ' i.. , ■ 

kad šis gyvenimas yra ašarų pakalnė, ka<’ 
Kristus, Panelė Švenčiausioji, ir šventieji, 
ir kiti nekalti žmonės kentėjo, jis dėkoja 
Dievui už kryželius jis ima juos uoliai ir 

i eina su jais paskui Kristų. O kaip tie 
i kryželiai suartina jį su Dievu, kaip jie 
I nuplau.)a nuo jo visas žemės dulkes, pa-

SSSBSS9HHBH

Liliu oaiv-iuiu. U U icinaiui 4, _
, M,-™, • • Avė., arta pas kun. J. Jusevi-usiję su ūkininkų reikalais. Ekonominis dar-

Šv. Krvžiaus Ligoninėje

no, kad pagunda tai ne nuodėmė, kad Įėjo pasipriešyti. Pagundos veda
kiekvienas turi būti Įiagundos išbandytas, 
kad Bažnyčia apšaukia šventais tik tuos, 
kurie pagundų puolami, jas nugalėjo; ma
ži vaikeliai mirdami po krikštui nėra ka
nonizuojami, nes jie nėra pagundų išban 
dyti nėra parodę Dievui savo meilės. Jis 

daro jį tikrai vertu dangaus karalystės. ; žino taip pat, kad žmogus yra begalo silĮ>- 
Gerasis latras pasinaudojo kryžiumi, ir- i nas, kad be Dievo pagalbos gali nupulti, 
keikė, neplūdo, susitaikė su Dievo valia, I todėl jis/ginasi nuo šėtono pagundų tikė
jam kryžius išėjo į gerų. Piktadafys skai- > jinųi ir griežtu Dievo ir Bažnyčios Įsa- 
to sau kryžių už didžiausią nelaimę. Jis kynių laikymosi; nuo vidaus pagundų rnal- 
laukė iš gyvenimo malonumų ir džiaugs- j da, apsimarinimais, ir šv. sakramentais;

Taip ir su žmogumi. Jeigu ūnes ką 
gero darome, tai tas visas geras eina is- 
Dievo, nors ir per mūsų rankas tai daro 
si, iš mūsų eina vien šešėliai. Dievų tad 
mylįs žmogus visų gerą priskaito Dievui, 
ne sau, nesikelia į puikybę, o tuom užsi
tarnauja didesnių Dievo malonių ir daug 
sugeba padaryti gero, garbė jam išeina į i 
gerų. Priešingai elgiasi žmogus Ik Dievo ! 
meilės. Žmonių garbę jisai priskaito sau, 
keliasi į puikybę, labai aukštai ima ma
nyti apie save, kitus niekina, nustoja rū 
pinęsis tikrais gerais darbais ir gerų ypa
tybių įgijimu, ir tuom padaro sau neap i 
sakomų skriaudų, juo labiau, kad ir Die 1 
vas atsisako remti tokį žmogų, nes tik 
nužemintiems suteikia savo malones, o 
priešinasi išdidiems, kuriems tuo būdu 
garbė išeina į blogų.

Imkime dabar skaudžius gyveninųį • 
vy.’kius. Kiekvieuani žmogui1 tenka suse
durti su kryželiais uelaiurėmls, skausmais. 1 gus nėra liuosas nuo pagundų, jos var- , nenori joms priešinties; pagundos jį vega, 
lai liga mus palitic, tai brangus asmuo I gina visus. Tečiau kitaip elgiasi pagun- j kur jos nori, o veda prie didžjansių iš
mirė, Jai kitas koks vargas ar rūpestis i dose geras žmogus, o kitaip piktas, geram j tvirkimų; o kuomet tampa perspėtas ar 
mtts ištiko. Žmogus Dievą mylįs nenusv žmogui jos atneša neapsakomus turtus, sugautas nusikaltimuose, teisinasi, kad tu- 
mena, nepasiduoda desperacijai, jis žino, o piktą pražudo. Dievą mylįs žmogus ŽT- rėjo tokius patraukimus; kad jiems nega-

nuo pasaulio pagundų jis ginasi šalini- 
mosi nuo vjetų ir asmenų, kurie galėtų 
jį suklaidinti. Kadangi pagunda kimba 

ir Dievų, kodėl (Dievas leido, kad tas kry- i dažniausia prie silpnos žmogau? pusės, 
žius jį ištiktų, o nesustabdė; matyti kad , todėl jis mokinasi iš pagundų pažinti sa- 
nė Dievo nėra; “Jei tu Kristus, gelbėk i ve, savo silpnas puses ir tuom pagundos 
pats save ir mus.” (Luko 23, 40). Kds ! .jam atlieka labai svarbų patarnav au sa 
Dievą myli iš kentėjimų išeina šventesnls. 4-vęs pažinime, žodžiu, žmogus, Dievą my
kąs gi Jo nemyli dar labiau susit(\pęs. | lįs, turi didelės naudo? iš pagundų, pagun-

,, , .. , A dės jam nei kiek nekenkia, liet padeda
I ngundos; l'ogun, „ yra try, Snlttnm..- [ dti M 

a) piktoji dvasia, b) žmogaus pagedusi 1 .
prigimtis, c) kiti žmonės arba pasaulis . Kitaip viskas virsta, kuomet pagundos 
su savo įnoriais. Kadangi šėtonas gali , užpuola žmogų, kulis neturi Dievo Mei- 
prie visų prieiti, kadangi visi turime pa lės. Neturėdamas Dievo šviesos, jis ne-

mų, o čia kryžių sulaukė; jis nemoka su
sitaikyti su Dievo valia, jis keikia žmones. 

! kurie suruošė jam tų kryžių; jis kaltina

gadifitų prigimtį ir kadangi visi gyvena
me šiame pasaulyje^, todėl nei vienas žino-

atskiria pagundų ano įgimtų palinkimų, 
su joms visai nesiskaito, todėl nemoka it

31 tuo
būdu į pražūtį.

O nuodėmės, ar ir tos gali 
gerą? Žmogui Dievą mylinčiam netik nuo 
dėmės nekenkia, bet padeda jam labai 
smarkiai kilti prie Dievo. Nuodėmė žino 
guje atsiranda iš daugelio «priežasčių, bet 
dažniausia iš neatsargumo, perdidelio sa
vim pasitikėjimo, nusižeminimo trukumo 
ir t.t. Nupuolęs žmogus, „jeigu jis tik tik 
rai Dievą myli/Utsikelia su dikčiai dides
niu uolumu, didesniu atsargumu, nusiže
minimu, žodžiu, didesnė dvasiška nauda, 
nes daug ko iš nuodėmės pasimokina. Štai 
šv. Petro pavyzdis. Prieš nuodėmę jis pa
sitiko .savim per daug, todėl netikėjo

O šv. Povilas! Kaip jis buvo nužemin
tas kaip, kantriai kentė visus persekioji- 

? i mus, atsimindamas, kad ir jis kitų syk 
' į buvo Kristaus persekiotoju.

Sūnus palaidūnas, Evangelijoje apra
šytas, dikčiai geresnis pasidarė negu bu
vo pirma, pirmiaus viskas jam buvo ik - 
gera Tėvo namuose, -todėl troško išeiti i'; 
jų ko greičiausia ir ko toliausia. Tečiau 
paragavęs visų liuosybių ir pageidimų už 
tėvo namų, susiprato, pamatė kaip jis bu
vo kvailas, todėl grįždamas džiaugėsi, jei- 
gu tėvas jį priimtų nors už tarnų j savo 
namus; sūnaus padėties jau neišdrįsta 
prašyti, grįžta lie tas. o jau kitas-žmogus.- 
Bet ne kiekvienų žmogų nuodėmė taip at
maino, o tiktai tų. kuris Dievą myli, todė

Viešpačiui Jėzui, kad jiit užsigins Kris- i ... . .... ‘, F,. ... .... . 1 Dievulis leidžia nekartų Ji mylintiems nu-taus šių naktį, žadėjo eiti ir į kalėjimų ir 
mirti, reiškia nepažinojo savo silpnybes. 
Bet kuomet nupuolė, kuomet ištiktųjų už
sigynė, tuomet tik jam atsidarė akys. Ko
kiomis ašaromis jis plovė savo nuodėmę 
jier visų savo gyvenimų; kas naktį, gai
džiui sugiedojus, keldavosi iš patalo Ir 
verkdavo, nes jam prisiminė toji valanda, 
kurioje buvo Kristaus užsigynęs. Gal to 
aukšto šventumo ir tos Kristaus meilės 
nebūtų niekad pasiekęs, jeigu nebūtų nu
puolęs.

O šv. Magdelena! Per trisdešimts me
tų atgailojo tyruose, daugiausia Kristų 
mylėjo už visus kitus pasekėjus, nes su
lig Kristaus pasakymu, kam yra daug 
dovanota, tas daugiau myli.

pulti, kad paskui, rodydamas jiems savi 
gailestingą širdį dar labiau juos prie sa
vęs patrauktų.

Kitaip nuodėmėje elgiasi Dievo meiles 
netekę. .Jie nedrįsta sugrįžti prie Dievo, 
jie kremtasi, griaužiasi, liet nusižemini i 
Įirieš Dievų Jo atsiprašinėti nepajėgia, 
jis greičiau nužudys save ir prapuldys sa
vo sielų, negu nusilenks prieš Dievų. Mag- 
delenos, Petrai, Povilai atsiverčia, liet Ju
dai niekados. Matome tad, kaip gražia? 
išsipildo šv. Povilo panakvinus, kad Dievą 
mylintiems viskas padeda į gerą, nėra to 
dalyko mūsų gyvenime kuris mums pa 
kenktų, jeigu mylėsime Dievą.

Mylėkime tad Dievą, o viskas padės 
mums prie jo eiti.

U H
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LABOR DAY-PIKNIKAS MARIJONU FARMOJ

BUS NEPAPRASTAS RUDE
NINIS IŠVAŽIAVIMAS.

1 armoje bus galima gaut 
nusipirkt įvairiausių valgomų 
daiktų: lašinių, kumpių, dešrų,

miltų, medaus,, pieno, sūrio. 
Taipgi gyvų paršiukų, veršiu
kų, kalakutų, žųsų, ančių, viš
tų ir t. t.

Du trokai gabens žmones 
nuo Clarendon Hills stoties 

!į farmų veltui.

Iš Chicagos yra pasirengę 
vykti trokais Mraąuette Par- 
k iečiai, Brigbtonparkiečiai ir 
Town of Lakiečiai, West So
diečiai. Kiti važiuos automo
biliais ir traukiniais.

kad ir per labdarių išvažiavi- tacija Raseinių Magdės ir vandenį į namus, o kitų pava- ' rūpintas geru vandeniu.
mų savo skaitlingumu suby- 
tins kitas kolonijas, nes ruo
šiasi važiuoti visa kolonija ir 
sykiu vežtis savo muzikantų.

Valio, Nortb Side!”

WflEST SIDE TIK JUOKUS 
KREČIA.

Westsidiečiai girdi, kad ki
ltos labdarių kuopos ruošiasi iš 
vakaro važiuoti ir daug rie
šutų priraškyti. Nepadarykit

Telšrų Plumpio su visokiu 
“inventorium”. Kad tik nesu- 
viltų.

Taunolakiečiai kviečiami 
skaitlingai piknike dalyvauti. 
Užkandžio ir gėrimo, taip pat 
šaltos košės bus visiems už
tektinai.

Rap. '

PAVYZDINGA DRAUGIJA.

sarį ir miesto centras bus ap-; ‘D.

!<-

Ciceroje, III., gyvuoja Šv. 
Visas pelnas skiriamas šiai klaidos. Kaktį negalėsite rie-Dievo Motinos Sopulingos dr-

mokslo įstaigai.

Labdarybės Skyrius.

šutauti, o turėsite, laukti ryto, 
gi rytų Avestsidiečiai atvažiuos 

i anksti ir,' radę kitas kuo- 
įpas da bemiegant, apeis vi- 
-sus geriaisius šlaitus.

Labdarių Sų-gos 7 kuopta 
taip smarkiai ruošiasi prie 
išvažiavimo 6 d. rugsėjo, kad

VISI Į PASKUTINĮ ŠĮMET’) 
LABDARYBĖS PIK

NIKĄ.

VISOMS LABDARINGOS 
SĄJUNGOS KUOPOMS.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

. * patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

NAUJAS IŠRADIM?
DEKSNIO GALINGA MOSTlJ 

Gydo, Reumatizmą. Ranku, K<| 
Nusaroa akaudejima. Šalti,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galroa ■ 
dėjimą, ir teip visokius aluudeji 
( tik ne rouas ).
Tūkstančiai žmonių yra 
milijonai dar nežino apie tai. | 
Deksnio Galinga Moetie 
verta aukso, kiek ji pati sve 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už persinntim

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

Paskutinis Labdarių Sų’jun- 
gos Centro rengiamas išvažia
vimas į Labdarybės ūkį jau 
čia pat, t. y. rugsėjo (Sept.) 
G d.

Pereitame Labd. Centro su
sirinkime iš kp. atstovų pa
tiekti) pranešimų pasirodė, 
kad visos kuopos dideliu uo
lumu ruošiasi išvažiavimam 
Pasišventę Labdarybės dirvo
je darbuotojai jau turi surin
kę iš geraširdžių biznierių į- 
vairių dalykų atvykusiems iš
važiaviman svečiams paten
kinti ir palinksminti. Kiekvie
na kuopa turės savo būdas, 
kuriose bus ir skanaus už
kandžio ir lengvaus gėrimėlio. 
Be to, bus atgabenta šviežio 
saldaus pieno, ukėje spaustų 
sūrių ir kitokių farmerskų ge
rybių, kokių mieste negalima 
gauti. Išvažiavimo paįvairini
mui, kiekviena kuopa turės 
burtų ratų, kurie nei vienam 
nepašykštės laimės. Žodžiu, uo 
lių labdarių rūpestingumu vis-

Visų Labd. Sųjungos kuopų 
valdybos šiuo prašomos pa
prašyti savo gerb. klebonų, 
kad kurį nors sekmadienį pa
darytų bažnyčioj rinkliavų: 
Labdarybės naudai.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje to
kia rinkliava jau buvo rugp.

ja, kuri rūpinasi ne vien me
džiagine ir dvasine narių ge
rovę, bet nepamiršta ir L. S. 
Štai, toji draugija nutarus su- 

, rengti “bunco party” "Labd. 
Sųjungos 3 kp. iždui papildyti.
Ši kuopa be savo tiesioginių 
pareigų link Centro, šelpia ne- įl 
maža vietos vargšų, kuriems wpasamdė toki trokų, kuris ga- ........................... .

West Side šutai-,pase pa butinai reikalinSa-lės “visų” 
pinti. Mat, Avestsidiečiai, jei 
jau kur važiuoja, visuomet di
deliu troku važiuoja.

Tat, Avestsidiečiai, kurie e- 
sate užsiregistravę važiuoti ne 
dėlioję, būkite prie bažnyčios

Kitos draugijos turėtų pa-,'j 
sekti gražų Dievo Motinos 
Sopulingos draugijos pavyzdį.

'K-s.

30 d. -juenoje, ouKiie prie oaznycios x Lftbd gą.gos 4 kuopa

Valdyba. ,8 valandų ryto. Kurie da ne-'Centr0 išvažiaviman važiuos 
! užsiregistravę, ateikite paskir- didelia Težimu. Kuopa tokį 

Artinas žiema, kuri, kaip tu laiku. Vietos bus visiems.
pramatoma, bus sunki dauge-'Kaina “round trip” tik 50c.
liui lietuvių. Reikia tat iš Laimės tikietai platinami,
anksto organizuotis ir ruoštis kįek įįk galima. Kaikuriems 
prie teikimo pašelpos jos bū- Įa})aį geraį sekasi pardavinėti, 
tinai reikalaujantiems. Labd.
Sųjunga yra vienatinė, kuri Fabijonaitis.
tiesia vargšams pagelbos ran-
ką. Kad ji ir toliau galėt, MAGM IR PUWIS LAB' 
savo kilnų darbų tęsti, reikia' DARIŲ PIKNIKE.
kad visi lietuviai rašytusi | ------------
prie Labd. Sąjungos, kad visi! toavu of Lake. — Visiems

vežimų paėmė dėlto, kad Die
vo Apveizdos parapijoj daug 
yra žmonių, kurie labdariams 
kilniame veikime Arisados eina i 
į talkų. Valio, pavyzdingieji 
žmonės!

GREITAI TURĖSIME 
VANDENTIEKI

remtų jos išvažiavimus, vaka- jau žinoma, kad Labdarių 
rus, pramogas ir t. t. Centro rengiamas piknikas,

Šiam išvažiavimui yra pa- Į rugsėjo 6 d., pačių labdarių 
kviesta keletas gerų kalbėto- ūky jau “užriktuotas”. 1-mo- 
jų, kurie išdėstys delko mes jį kuopa prie to pikniko ren- 
privalome rašytis Labd. Sų- gįasi visu uolumu ir sako vi

lias priruošta skaitlingųjai pu jungon ir jų remti visais bu- somis pusemis sukirsianti ki- 
blikai priimti ir patenkinti. dais. Be to, bus dainų ir ki-1bas kuopas. Piknike, 1-mos

tokių pamarginimų. Gros mu- kuopos sekcijoj, kada būti imi 
zika.

Dėlto, Centro valdyba

Į labdarių ūkį automobiliais 
galimą nuvažiuoti trimis skir
tingais keliais, bet geriausia 
važiuoti naujuoju Joliet keliu Rengimo Komisija šiuo apie-

Ukmergė vandentiekio dar
bas sparčiai žengia pirmyn. 
Jau visos reikalingos mašinos 
pastatytos ir į rezervuarų va
ro vandenį. Iki gatvės nutiesti
vamzdžiai. Dabar kasa grio-/
vius ir tiesia vamzdžius tolyn. 
Dar šį rudeni Kauno ir Del
tuvos gatrių kampe pastatys 
du hidrantus. Artimesnieji gy

ventojai greit galės įsivesti

įr

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

— Road 4. Važiuoti reikia iki 
Lcmont. Nedavažiavus visai 
Lemont’o, prie gazolino stoties 
reikia sukti dešinėn (čia bus 
išstatyta amerikoniškos ir lie
tuviškos vėliavėlės) ir važiuo 
ti iki pasimatys Labdarių far- 
mos iškaba. Kuriems atrody
tų tas kelias klaidingas ir ku
rie da nebuvę Labdarių ūky 
ir jo nežino, gali važiuoti pro 
Marijanų farmų. Sustojus Ma
rijonų farmoj, bus parodyta 
kelias į Labd. čįų-gos farmų, 
kuri nepertoliausiai randasi.

Rengdama šį paskutinį šį
met išvažiavimų į savųjį ūkį, 
Labd. Sų-ga nori,, gerašir- 
džios visuomenės, pagelba, pa 
darytį pelno būtinų reikalų 
aprūpinimui. Kaip žinoma, 
ant ūkio yra užtraukta nema
ža paskola, kurios nuošimčiai 
jaif baigia nokti. Reikės juos 
atmokėti. Be to, būtinai reikia 
mažinti pati skola, kuri truk
do svarbiausi reikalų realizuo
ti, t. y. statyti namus našlai
čiams ir seneliams priglausti. 
Yra ir kitų neaprūpintų rei
kalų.

luoja į Chicagos ir apielinkių 
kolonijų plačiųjų lietuvių vi
suomenę nuoširdžiai kviesda
ma skaitlingai suvažiuoti į 
Labdarių ūkį rugsėjo 6 d.. ir 
paremti dedamas labdarių pa
stangas.

Visiems, kas tik kuo prisi
dės prie išvažiavimo pasiseki
mo, iš anksto širdingai dėko
jame.
C. (Valdyba ir Rengimo Kom.

PRANEŠI MAS “Draugas” Pub. Co.
Tebūna, visiNma žinoma, kad Juozas A. Rizgen 

(Jeweler) laikrodininkas, kurs turėjo savo krautuvę 
po nukn. 3313 So. Halsted St. dabar jau persikėlė 
naujon vieton po num. 3255 So. Halsted St. Juozas 
A. Rizgen visiems kostumerlams ir draugams dėkuo- 
ja už praeities paramą jo bizny. Todėl ir dabar tiki
si, Jog jo nepamtrž naujon vieton, kur visi bus sutikti 
su "smile” ir geru patarnavimu. Taipgi pranešame, 
kad Juozo A. Itizgeno krautuvėje yra dldeltausias pa
sirinkimas žiedų, deimontų ir visokios rųšies laikro
dėlių tr tt.

Taipgi taiso visokios rųšies laikrodžius.

JUOZAS A. RIZGEN
3255 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 6561

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

KĄ N0RTH SIDE ŠNEKA?

Telefonais Roosevelt 7791

Sodu TAKI

O, štai, paklausykite ką 
North Side šneka. Darbštusis ! 
jos Bijūnėlis tas šnekas taip 
atpasakoja:

Šiuo kartu nortbsidiečiai1 
ruošiasi dar prie vieno dide- ’ 
lio išvažiavimo, būtent prie 
Labdaringosios Sųjungos iš-! 
važiavimo, kuris įvyksta G d.' 
rūgs. Labdarių farmoj. Mūsų 
kolonija ruošdamos prie kokio ' 
nors dalyko, ruošiasi ramiai, 
nekeldama didelių trukšmų. į 
Bet, atėjus dienai, visuomet’ 
pasirodo kų gali. Aš manau,

HITT AND RUNN—From Mn. lonn’. F.iprmion and the Swoon We Shodd Jcfo TWSbe W«$ Abo«t Throufl With Husbanda!
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

įiados, Windsoro, mieste- uraugai nutarė per Bruklyno 
Įuriuazija dabar gab’as Limbinę* “Nelaisvę*” šitaip ta- 

,s pusės sukalioja, kaip voršeiams pasakyti: “LiucS 
(ikasavojus visas upes, ki tapo kapitalistų auka — pri
šnekant vandenį, kad ne- gėrė. Ne vienas turčių pasi
jukus ant savęs balšavi- džiaugė iš šios nelaimės; mat 

koronės: amarili per buržuazija nepageidauja or- 
o piautuvu per kaklų, ganizuotų darbininkų, e Liucė 

nokai jau rodosi. tekia jau buvo.” Ant galo
įsarų, kaip žinoma, šilto- taip strošniai sušukta: “Ir

skęs bevargstančių tėvų vai
kai iki ant mūsų viešpataus 

■ baikų negalima krėsti, parazitai, iki darbininkai pa- 
lažnai pasitaiko nelaimių inis valdžių Į savo rankas.” 
irigerti. • “Is to,” — sako, — “nilste-
ūgi ir Windsore pasitaikė ko v*sa indsoro buržuazi- 

i nelaimė: tūla 11 m. Liu- Ja-
»e tėvų žinios, nuėjo upėn Taigi, kaip sakiau toji bur- 
lytis ir... prigėrė. Jei ji žuazija dabar ir rūpinasi, kaip 
ouvus paprasta Liucė, bal- pakasavoti \\ indsore upę*, 

kad daugiau neįvyktų kapita
listinių aukų.

Balšavikiškai ruokuojant, 
kapitalistams reiktų pakasavo

dienomis visi nori upėse 
žeruose papuškuoti. Van-

je tėvų žinios, nuėjo upėn 
Įytis ir... prigėrė. Jei ji 
tavus paprasta Liucė, bal- 

kams, žinoma, nei plauks 
galvos nebūt sukrutėjęs, 
toji Liucė buvo “oigani- 
a”. Tai jau kita rokunda.
Šarvojo Liucę salėj, pa-Ji ir visi keliai — vieškelėliai.
lė benų “ternacionalui” 
i, grabų uždengė raudona 
i/va su aniariu ir piautu- 
ant viršaus prikabino jos

ba ant jų daugiau nei vasarų 
vandeny būna nelaimių, ypač 
dabar kai beveik visi moka ar 
mabilus draivyti, o daugelis

mimo “istorijų”, o suėję net ir be galvų važiuoti.

IETUVIAl AMERIKOJE

ST. LOUIS, ILL,
Pranešimas.

mito Pras. P. Š. bažny- 
Įrugs. 7 d. ryto prasidės 
įta metinė Novena prie 
r. Šiluvos. Rytais 8 vai. 

karais 7:30 bus iškilmin 
įamaldos ir pamokslai, 
la baigsis rūgs. 15 d. va

lu parapijos ir apielinkės 
riai katalikai kviečiami
rauti.
L S. E. Kolesinskis, kleb.

DETROIT. MICH.

KAIP EINA DARBAI APUOLĖS PILIAKALNY.
Atvykę* rugpiučio 5 d. i 

•Skuodu mūsų ir švedų archeo
logai tų pačių dienų išvyko į 
Apuolę apžiūrėti vietų ir pa
sišnekėti su apylinkės žmonė
mis; mat, Vietinių žmonių nu
rodymai archeologams turi ne 
maža vertės. Rugpiučio G d. 
prasidėjo darbas. Generolas 
Nagevičius apsiėmė perkasti 
skersai milžiniškų -pylimų; jis 
veda tų darbų rusų archeolo
go Spiceno metodu, būtent: 
pylimo viršuje pradedama 
kasti gana plati tranšėja, bet 
kas metras ji siaurinama tera
somis, kad iškasus kiek giliau, 
negriūtų žemė ir negadintų 
darbo. Švedai tyrinėja pilies 
paviršių ir apylinkėje ieško 
kapinyno ir papilio arba, ki
taip sakant, pilies priemiesčio. 
Savaime suprantama, visi 
darbai daroma naujais meto
dais; pirmiausia, kasamoji vie 
ta išmatuojama ir kiekvienas 
kvadratinis metras atžymimas

,bantį halsų. Ji ima dalyvumų į 
Ivisame parapijos veikime. Bei
) t t j

to ji yra viešosios mokyklos 
mokytoja, o pastaruoju laiku 
atidarė “Natary Public” ofi
sų ir jau pasirodė gabi notarė,
nes veik kasdien turi reikaluI

j tai City, Bali, tai Court Bonse 
j Mums, detroitiečiams, garbė 
turėti savo tarpe tokia gabių 
panelę. Per jų galima vishr 

i kreiptis biznio reikalais, ypač 
tiems, kuriems sunku angliš- 

į kai susikalbėti. Visiems pa-1 
įtartina paremti taip malonių 
į veikėjų, kuri mandagiai ir sų- 
įžiningai lietuviams tarnauja.

Patyręs.

Po vasaros karščių. 1

atostogų laikui pasibaigus, 
Jurgio baž. choro nariai 
sekmadienis skaitlingiau 

:ųsi į sumų.
Jistė Ag. Juodsnukaitė su 
iusi iš atostogų jaučiasi į

ii sustiprėjus.
Įgp. 23 d. per offertorium , 
fjančiai giedojo Giulman-j 
‘Avė Maria”.
Iki a pažymėti, kad 51 

yra viena pavyzdin
ių mūsų parapijoj, turin- 

laprastai stiprų skain-

PANEVĖŽIO MUZIEJUS

Nors labai mažutė muzie
jaus patalpa, bet pats muzie
jus, rūpestingos rankos tvar
komas, gana didelis. Didelis 
ta prasme, kad jis turi labai 
daug brangių istorinių ekspo
natų. Gausiausi skyriai numiz
matikos ir akmens. Nemaža y- 
ra ir atskirų, labai brangių 
istorinių dalykėlių. Tas mu
ziejus greitai išaugtų į didelį, 
jei jam būtų didesnė patalpa 
ir pašalpa, negu iki šiol jis 
turi. Reikia tikėtis, kad pane
vėžiečiai mokėdami branginti 
istorinius-daiktus mokės ir pa
talpas jiems surasti. “D. N.”

• >• rf- v*'-* ♦

'-4»' *’
fe, '•> -a C

lis Ponzis, buvęs Bostono 
-ricb-tpiick bovs” kaia- 
Darbo Departamento pia
nu, bus deportuotas Ituli
kai atsėdės savo 'laiką 
*iachusetts valstybės knlė- 1

ant tam tikro kartografinio 
popierių; atradus kad ir ma
žiausių kokių nors liekanų, 
tuojau pažymima, kokiame 
metre ir kokioj padėty ji at- 

jrasta.
Kas iki šiol atsiekta ir kas 

iškasta t
Taip taisyklingai pradėti 

darbai daro didingų ir labai 
1 gražų įspūdį. Bendrai, visa 
Apuolės aplinkuma yra didin 

iga ir rodo, kad žiloje senovė 
ije čia būta kažko didingo. Ge
nerolas Nagevičius pasirūpino 
iškelti Lietuvos ir Švedijos 
vėliavas. /Iškėlimas įvyko su 
prakalbomis; gen. 'Nagevičius 
kalbėjo lietuviškai, prof. Bir- 
ger Nerman švediškai ir nū
nai abidvi vėliavos puikiai pie 
vėsuoja.

Bekasant pylimų, paaiškėjo, 
kad žemė yra supilta, gilumo
je tikimasi rasti ir akmenų. 

1 . 
'Iškasta dvejetas labai senų 
ir vos besilaikančių kaukolių;

kadangi šalia tų kaukolių ne-Į fonu teiraujasi, kaip eina dar-,pat pylimo viršaus, kad tuo
jau o jokių kitų kaulų, yra ma bai ir kas iškasta. Minėtas ini pagerbus prabočių atmintį 
i iioma, kad tos kaukolės pri- laikraštis iškilmingai išlydėjo ir tų vietų pašventinus, 
klausė priešams ir laike ap- archeologus iš Stoekholmo ir
gulimo buvo ant karties galo ant garlaivio denio juos nufo- 
iskeltos priešų baimei. togrufavęs įdėjo jų atvaizdų

plote rusta '. Tik t1'*’ irPačios pilies
daugybė šakių dCiejų rūšių;'čia ‘tuviai gavo “smalos”:

vienos priklauso 7—8 amžiui, 
į antros — vienuoliktam. Be to, 

rasta daug mažų kirvelių, vi-

vaizdelio apačioje parašyta, » ,
kad archeologai važiuoja j 
“Lettland”. Prašiau profeso
riaus, kad atitaisytų klaidalyčių smailiagalių, verpimo

svarelių ir šiaip gelžgaliu ĮlW 1>iev0’ vis dar žnion5s m" 
Seniai buvo kalbumu, kad žin0’ kur Lietuva!

Dar viena smulkmena. Be-
ininkSa Tūbinienes dirvose ran|ka5ant/ P>li,u* I,ris5j° n"kir' 
(lama įvairių iSkauenn. Wa hti vilnų gana drūtų ųžuolų.

i prie Apuolės piliakalnio ūki-

'(lenerolar Nagevičius’ atidavėkaip tik rugpiučio 12 d. prof.
Bir. Nenuun atrado plačiausia J »žu6l» SkuoJ° aauln) b“' 
kapinynų ir iškasė vienų ka-!“***’ uMMamas P“re,S» Pa‘ 

pų. Atrasta žiedas, bronzos
brasletai ir kiti žymūs papuo
šalai. Tas radinys žymiai pa
keitė archeologų ūpų ir jie grį 
žo į Skuodu labai nudžiugę*.

dirbdinti iš jo gražų žemaitiš
kų kryžių ir pastatyti jį ant

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

•Stoekholmo laikraštis “Sto- 
>iholms Tidingen” atsiuntė į

Drūtasv-
per dvidešimt septynis metus

IR TOLIAU TAIP 
BUS LAIKOMAS!

Kviečiame jūsų biznį dėl šio 
stiprybės rekordo

SPECIALISTAS 
Tutsi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken-

Rygų savo korespondentų, i kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
! po pilno išegzamliiavimo. Jus su- j

kurs kas antras vakaras tele-f taupysiu laiką ir pinigus. Daugelis!
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums i 

i dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 
, tyrimo, suradymui žmogaus kenks- 
ilningumų. I

Mano Radio — scopo — Raggi 
; X-ltay itoentgeno Aparatas ir vi- . 
j siškas bakteriologiškas egzaminavi- ; 
į inas kraujo atidengs man jūsų tik- 
! ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-1 

į vumas sugryš junui 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, įsi- ' 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- į 
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 po
piet

ADVOKATAI

Kun. Pr. Žadeikis. (“R.”)

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
malic aches&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-ifritant”

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BUDE)

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
ęheese are found 
in Kraft Cheese.

A. A. SUKIS MKfoūS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 VV. Washington St. 
Ilouin 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

i 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 339S

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

Peoph
V

ovies
and <\Prust Company 

.of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Itepub. 9600

I

I'

I.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET J 
Koom 1701 Te). Randolph 0331

T ■ĮT-T’.

! Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir subatos vakare

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
ieis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

jĮtXiy»S ŲNCLL
' ( <OeUL .(0EAA- ,IOEA-L

- - - z ®

VOST"
\ki uo, tA5£ 

tAGkl'V
LOSB

rr

&

t
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CHICAGOJE Tel. Cicero 6754

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

X Praeitu šeštadienį gerb. 
kleb. kun. J. Svirskas suteik®

X Parapijos choro atosto-
oip ftj, "sSni -p qį Įsuiihuų šo3 
nų įvyksta šio seaono pirmas 
praktikas^ parap. svetainėj, 8

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTlSTAS

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

A K T A R A I

Tel. Canal (764

DR. A. RAČIUS
Moterystės Sakramentų net 
liviein porom: p-lei Marijonai

vai. vakare. Visi choristai-tės 
būkit, tpaigi atsiveskit naujų

ir visi kurie Aušros Vartuose otlsas Tel- Gr°LLhul 0611
Res. b707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Dumbliauskaitei su Kazimieru ichoran narių, ypač pafceidau- 
Janušku ir p-lei' Riškiutei su j jama vaikinai,, nes miisų chore 

mergaitės vaikinus viršija. 
Lauksime visų.

Bijūnėlis.

WEST SIDE ŽINIOS.

DR, J. J.' SIMONAITIS

X Šiandien vakare 8 vai. 
Aušros Vartuose Sidabrinio 
Jubiliejaus Komiteto visuoti
nas susirinkimas, kuris galu
tinai priims Jubiliejaus ap-

Val

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
2423 West Marųuette Itoad 

2-5 ir 7-9 P. m. Ketv. 9-12 
A. v M. Nedėlioj susitarus

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 102 8
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

(Telefonas Grovehill 8242

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
4 ir 4:80 ikt 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėliomis pagal sutarti

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik
* iškaino susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

priėmė šv. Sakramentus: Mo
terystę, Krikštų, Sutvirtinimų 
bei priimantiems buvo kuinais 
ar broliais

lietuviu vaikinu iš kitos kolo
nijos (pavardės neteko suži
noti). *

Labai girtinas dalykas, kad 
lietuvaitės vedasi tik su lietu
viais vaikinais. Visos North ...
Side mergaitės sėkit pavyzdį * Šio mėnesio 20 dienų, tai vaikščiojimo komisijų išdirb
tų dviejų panelių. yra trečiame sekmadienyje, tus pienus, aprinks tinkamiau- ~ °

X Mūsų Vytauto kuopos Aušros Vartų 25 metų gyva- vieti* Puotai ir spaudon j Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio 

atstovai jau grįžo iš Vyčių vimo sukaktuvių minėjimas. Padu°s Jubiliejaus programų.I p ,. 7 ” 7~
seimo. Sakosi, kad turėję ln-Ūbomis Su komitetais sku- '■<»» *<»*••» “ri«. bd i ? “tš , “ kv - ----------- --

bai gerus laikus, nes daug.biai lanko Mestsides lietuvius * išvažiavimų, kurio pelnas ski-1 Hepub.ic 7868
gražių vietų apvažinėję grįž-lir renka atmintmen knygon uas atsilankymas. Kurios nois 
darni iš seimo. Kuopos susi J jų parašus. Kviečiami daly- draugijos bei organizacijos 
rinkimas įvyksta 2 d. rūgs.,

Hemlock 3151

DR. V, S. NARES
• (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
. . ,Cor. So. Lee vilt S> Tel. Canal 4221

.... I Valandos 1 — S & 7 — 8 vai. vaknamas nelaimingiems sergan- Nedėlioj pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Ava. VaL 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. JAVŪIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.7
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

vauti iškilmingoje puotoje vi- ^stovui neatvykus į šį susi- 
______________  _ si westsidiečiai ir jų kaimy- rinkimų, minėta draugija ne
imliai būkite, nes yra svarbių ’nai Aušros Vartų prieteliai ir bus programos knygoje pa- 
reikalų svarstymui. O kas
svarbiausia išgirsime raport) 
iš seimo.

parap. svetainėj. Visi kuopos

tiems seneliams 'sušelpti.

Visus kviečia
> » Rengėjos.'

rėmėjai. Per puotų bus atžy- ^arsin^a- 
mėti Aušros Vartų pirmieji “ “
parapijonys, jų organizatoriai X Draugija Aušros Vartų

GRABO RIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

5Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
, » . . . _ , .vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po ,
i reitam susirinkime, 9 d. _rug-, Vaičkauskienė, su savo švpge-' Rlet- utarn. ir subat. Nuo 3-9 vak. 
įpiučio, nutarė surengti pik- rįu p. Geniu grįžo iš vaka Š enladienlai“ pasai sutanma. 
įnikėlį parapijos, “Rūtos” dar cįjŲ. Ponas Genis yra senas TeL Randolph 0993—0994 
že. Komisija praneša, kad dar- biznierius Town of Lake.
žas paimtas 6 d. rugsėjo. Tai-

GRĮŽO.

Š. M. P. vyrų ir moterų pe-i Brighton Park. — P. P.

Laidotuvėse 
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.

. . . .... .. . , . . Ponia Vaičkauskienė sakosi
Patarnsrtiju laidotuvėse kuopi&iausia. gi VISI lianai, naiGS, taip pat 

pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano . _______..___ j turėjus labai geras vakacijas;
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2525 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

įr parapijonys a *
skaitlingai atsilankyti ir pa-

■ . i , Tj i si “sweet sixteen”.remti tų musų darbų. Pelnas 
eis parapijos Jubiliejaus nau-

dabar jaučiasi kaip kad buvu-

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

DANTISTAI
Sveikas oras, geros širdies 

1439 S. 49 Court, Cicero, III. dai. Tame piknike bus šiltų ir ir labai vaišingi žmonės, kal-
Phone Boulevard 7048

Tel. Cicero 5927 DR. C. Z. YĖELIS

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.
_____________________________________________ __________ L.

šaltų užkandžių, gėrimų. Bus neliai — jautusi kaip tikroj
visokių laimių, bus muzika, savo tėvynėj.
kuri griež amerikoniškus ir , .. .v . • Butų da ilgiau svečiavusi,hetuviskus sokius iki vėlu- . . , .. , , , ;, jeigu nebūtų buvus telegramų ,-------------------------------mos. Jylat, ant rytojaus bus , .... • . t, • _ ._ ,. . , v ' ,T. . iššaukta grįžti namo i laido- ,Tei. Canal 6222Darbininkų šventė. Visi turės . / * _

tuves 1 DR. G. L BLOŽIS

DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

EZERSKL
LIETUVIS GRABORIUS 

Ojt 1 . k.

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PEIKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmac Are. 
Tel.- Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

DidqA graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7632

~L J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413 
•

Nultudlrno valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur.' Koplyčia dėl šermenų dyka).

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

f ii.

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

. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ8Ų GRAB0R1A1 

Didysis Ofisas
46Q5-07 South Hermkage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 tr 1742

laiko iš po pikniko atsilsėt. 
Lauksim visų atsilankant.
Kviečiam visus.*

Valdyba ir Komisija.

DVIEJŲ DRAUGIJŲ ISVA 
ŽIAVIMAS.

S. M., Cicerietė.

AKIU 0Ytn JOJAI

SUGRjžO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Rengia Lietuvių Moterų Ap- 
švieta ir Lietuvos Dijkterų1 
draugijos, nedėlioj, rugsėjo 
(Sept.J 6 d., Kučinsko darže.

Bus muzika, šokiai, užkan
džių, "gėrimų ir t. t.

Visas pelnas šio išvažiavimo
... _ . „ . . | Palengvins akių įtempimą kuris

Skiriamas Gak r orest įna- esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aT<lų aptemifno, nervuotu-miams.

Oak Forest lietuvių randasi 
apie 90, ar daugiau. Jie labai 
laukia, kad kas nore atlanky
tų ir pavaišintų.

A. "f* A.
ONA

LAURINAVIČIENĖ
(Po tėvais šlmkaltė) 

mirė rugpj. 81, 1931 m. 8:15 
vai. vak., sulaukus pusamžio. 
Kilo iš Šiaulių Apskričio., Už
venčio Parap. ir m. Amerikoje 
išgyveno 28 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Zofiją. 2 sunu Willia.ii 
ir ♦’h^eter, žentą Augustą Bar
elius. dvi marčias Kastanciją ir 
Elzbietą ir dvi anūkes Aldoną 
ir Geraldiną ir gi
mines, o Lietuvoj dvi seteri, ve
lionė narė šv. Agotos dr-Jos.

Kūnas pašarvotas 4632 So. 
HcrmitaKe. Laidotuvės Įvyks 
pėtnyčloj rugsėjo 4. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J 6v, Kazimiero ka
pines.
y Nuoširdžiai kviečiame visus 
tCmir.ee, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

, Nuliūdę:
Dnktė. Šs-Mom. Hunai. 
Aku k ė h- Giminės

Laidotuvėms patarnauja gt-ab. 
Eudelkla, Tel. Yards 1741

DENTlSTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7683
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar*

I Ofiso Tel. Victory 6899t
Kesldencijos TeL Drezel >191

DR. A. A. ROTO
I
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šv mtadienials 10-13

T«L Canal 0267 Rea Prospect 6651

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET?

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. TeL Midway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

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

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliojus 10 iki XI

Telefonas Midway 2880

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

Rea. Phone *
Engiewood 6641 Office Phone
Wentworth 3000 Wentworth 3006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. T. DUNDULIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 13 ryto

Telefonai dieną ir ngktį 
Virginia 0036

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTlSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

Cicero, III.

Vaimo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengtu teisingai akinius visuose 4847 W. 14 ST. 
atsitikimuose, < egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mkžiau- 
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezitlencijos TeL Plaza 3209

VALANDOS:
Nue 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 ikt t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. kuo 10 iki 12 dieną

Tek Hemlock 8700

Rez. Tek Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vak: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Cine. Av 
Tek Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIU STEOAUSTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 6—8

Nedėliomis: nuo 10 Iki 19.

Grovellll 2242

DR. K. NDRKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

2487 WMT 69th STREET

Tel.

DR. A. W. JAGOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTlSTAS
10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vak: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Melus 
Ofisas 1447-49 Plttsflchl Bldg., 5ft E. Uaslilngton St., Clileago, Hl.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTlSTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-1 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA,
D EN^IBTAS 

Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6668 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SUSAN A. SLAKiS
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligy 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
\al.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po piety. Seredomis ir 

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5816

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 6:99-9:99 vai. vak. Vai.: 3-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
L

tCmir.ee
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Faskolisis laidarin fllKIUS Niisavoj Finui, Mg (i„ 19311
IŠ FEDERACIJOS KONGRESO. C H I C A

. Labai naudingų referatų Fe 
deracijos reikalais pateikė di
džiai gerb. kun. Kazimieras 
Urbanavičius.

Lietuvių Kolegijos reikalais 
padarė platų pranešimų kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. I. C. 
Kongresas vienbalsiai išnešė 
rezoliucijų pasižadėdamas 
kviesti visuomenę remti taip 
reikalingų įstaigų.

Jaunuomenės reikalais re-j 
feratų skaitė prof. Galinis. Tai 
labai rūpestingai prirengtas 
atvirai kalbantis referatas.

Visi referatai nutarta pas-i 
kelbti spaudoje.

Nutarta po visų Amerika 
rinkti parašai katalikų pa-

Trečiojo Federacijos sky
riaus įgaliotinis kun. J. Jakai
tis per gerb. Kun. L. Draugeli,
Aušros Vartų par. klebonų, 
prisiuntė pranešimų, iš kurio 
matyti, kad Federacijos jubi
liejinis kongresas tikrai gra
žiai pavyko.
L. R. K. Fed. III Skyriui 

Chicago, UI.
Brangieji: — >

Kų tik grįžau iš Katalikų 
Kongreso Bostone ir siunčiu 
jums pranešimų apie atliktus 
darbus.

Visupirma, dėkoju Jums už 
atsiųstus įgaliojimus.

Jūsų visų draugijų sveiki
nimus KONGRESAS priėmė 
per mane priduotus ir dele- uojautų dėliai persekiojirmj 
gatai rankų plojimu savo dė- Katalikų Bažnyčios. Tas daly

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
VYČIŲ ŽINELĖS.

Užuojauta.

P-lei Zupkiutei gavus tele
gramų, kad jos tėvelis mirė, 
visos viešėjusios su ja Chica- 
goj panelės greitai turėjo 
grįžti namo — į Rytus. P-lA 
Zupkiutei reiškiame giliausios 
užuojautos.

Svečiai.
Pereitų savaitę lankėsi Chi- 

cagoje p. daktarienė Baltru
šaitienė ir jos sūnus Ed., ku
ris automobiliu atvežė motinė
lę Chicagon į daktarų sus-mų. 
Pabuvę dvi dieni iškeliavo į 
Yellowstone Park.

vimas kur į miškus. Dėlto pra 
šomi visi nariai atsilankyti į 
sus-mų, kuris bus rugsėjo 10 
d., parap. svetainėje. Nepa
mirškite.

Vyčių Karvelėlis.

ATSIDARĖ NAUJAS 
BIZNIS.

Bridgeport. — Po num. 922 
W. 33 St. (šalę Seserų namo) 
atsidarė naujas lietuvių biznis 
ir tai labai reikalingas, bū
tent “shoe repairing place”, 
(čeverykų taisymo vieta).

Ši dirbtuvė įrengta labai 
moderniškai; dalis darbo atlie

Linkime j karna elektrikinėmis mašind 
reiškiant Šventųjam Tėvui už- geros kelionės. mis. Gerai savo darbų supran-

Pas savo dukterį Brighton ^as amatninkas, p. Jonas But- 
Parke vięši p. Lukošius Iš kus kurs seniau panašių “sa

kingumų pareiškė. kas pavesta tvarkyti kun. Vai Pittsburgo. Šato, Chicagoje P0-” turėjo Roselande ir prie
šių metų juoilėjinį 2o metų ^ciunui, sutartinai su Kunigų labai gerai bizniai eina. P-as ■ ^Vientwortb ir 47 St.

Amerikos katalikų Kongresų draugija. Lukošius yra senas Pittsburgo) P- Butkus savo amatų gerai
reikia skaityti už labai rasi- į Naujoji valdyba daugumoje biznierius. ' f supranta. Darbų atlieka gerai
sekusį. Atidarant Kongresų išrinkta iš Rytinių valstybių
bažnyčia buvo perpildyta. Per sekančių metų kongresui vietų Ligoninėje,
visas tris Kongresui skirtas'palikta parinkti centro vaidy-' Pirmadieny 9 vai. ryto pa 
dienas Jo Malonybė vyskupas bai. daryta golstono operacija vie
Būčys sakė pamokslus. Žruo- 
nįų buvo kasdien pilna bažny
čia.

Bostonečiai Kongresų pri
ėmė labai nuoširdžiai ir gerai

nam mūsų Vyčių basebolinin 
kui P. Minelgai. Ligonis guli

prisirengę. Bažnyčioj viskas 1?r,5y Nariai ,ir na-
Vyskupas Būrys atsilankė1 buvo iškilmėms prirengta; ras Prtl*onit jį aplankyti.

a I I
į posėdžius ir tapo pakvies-j žmonių minios kasdien. Salė 
tas prie prezidiumo. Jo Eks- susirinkimų — posėdžių sko
celencija netik nuoširdžiai 
sveikino dalyvius, bet ir svars 
tymų eigoje davė naudingi) 
patarimų.

Įgaliotų kongreso dalyvių 
buvo 75. Kunigų buvo a- 
pie dvidešimts. Atsilankė ir 
keletas klierikų ir šiap jau 
daug svečių.

Visos sesijos praėjo labai 
rimtai. Tuščių ginčų, užsivari- 
nėjimų nei sykį neiškilo. Dele
gatai sesijas lankė tvarkin

gai, ne vėluodami.
Valdybos raportai visi pri

imti. Pirmininkui nesant, kon-. 
grėsė jautėsi vaizdo nepilnu- 
mas praeitų metų valdybos 
darbų ir neaiškumas perspek
tyvos ateities planams.

Svarbiuoju Kongreso darbu 
įeikia skaitytį priėmimas nau 
jos konstitucijos. Paskelbtasis 
prieš kongresų konstitucijos 
projektas priimtas be žymių 
pataisų. Metinė draugijos mo
kestis bus doleris metams, 
kaip kad projekte buvo pažy-i 
mėta. —.Federacija rems vi
sas vienuolijas: ir vyrų ir mo
terų. — Pavieniai norintieji 

įdaryti kuopas mokęs po
Įl.OO.

Kongresas iškėlė protesto 
rezoliucijų delei priespaudos 
daromos katalikų organizaci
joms ir katalikų dvasiškijai 
Lietuvoje.

Kablegramuota pasveikini
mo žodžiai: Popiežiui., Apašta 
liškani Delegatui Washingto- 
ne, Lietuvos metropolitui ar
kivyskupui Skvireckui. Kon
greso įgaliotiniai turėjo audi- 
jencijų’ pas Bostono kardinolų' 
O’Connell.

Labai daug gauta pasveiki
nimų iš Lietuvos ir Amerikos, 
daugiausia telegramomis.

Rugp. 30 d. mūsų 4 kuopa !j ^,, 
ningai išpuošta. Pirmąjį kon- loSė baseba11 su So- Cllicag0 ' “
greso vakarį tavo suruoštas Mūsi5kiai Klabėjo. Valio, 4 
pokilis, gi antrąjį vaidinimas ku0Pai ir > ka^al'a»>ka>»a’

Vasaros karščiams praėjus, 
L. Vyčių 4 kuopa pasilsėjus 
vėl stos į darbų. Kuopa turi'

Vytautas Pančiuose”.
Federacijos posėdžiuose bu

vo ir kunigų draugijos pirmi- 
ninkas kun. Pakalnis. Jisai u8Smus daug vakanl 
referavo naujos konstitucijos 
projektų. Visa laikų, Kongreso 
dalyvių ūpas buvo pakilus.
Jauste buvo jaučiama didesnis 
užsiinteresavimas Federacija

Manoma rengti kitas išvažia

Chicagos Cook Countes BIZNIERIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Ketverge 17 d. Rugsėjo (September) 1931 M.

NAUJAME GEO. M: CHERNAUSKO DARŽE
75 ir Archer Avenue 2 blokai } vakarus

MUZIKA ŠOKIAI RAINOS IR KITOKIOS FONĖS

Lankėsi svečiai iš Cleveland, kad tai lietuvių įstaigos.1 , Bus raportas iš Centro pikni-

ir kaina pas jį nebrangi.
Pni Marcelė Butkienė, yra

narys šv. Onos dr-j«s, Rose
lande, taipgi priklauso prie 
idėjinių draugijų.

Lietuviai katalikai remkite 
savuosius.

Pp. Butkamb linkime pasi
sekimo Viznvje ir “good

Ohio.

Pereitų šeštadienį, rugpjū
čio 29 d., lankėsi Chicagoje 
pp. Kundrotai su duktere Te
rese iš Clėveland, O. Poni Kun 
drotienė yra įžymi moterų vei
kėja toj kolonijoj (Colinwood) 
jinai yra finansų rašt. naujos 
36 Mot. Sų-gos kuopos.

Ponai Kundrotai taipgi su 
savimi turėjo jaunų giminai
tį — chemikų labai akylą 
jaunikaitį.

Gerb. svečiai jau porų savai 
čių kelionėje nuosavame auto- 
mobiliuje. Jie lankė S.pring- 
field State Fair, St. Louis, 
Muskegon, Mich., toliau vyks 
į Detroit ir atgal Clevelandau.

Atlankę Chicagoj šv. Kazi
miero Akademijų ir šv. Kry
žiaus ligoninę džiaugėsi ir di 
džiavosi tomis įstaigomis. Tie
siog sunku jiems buvo įtikėt,

I S R E N D A VIMUI

Išsirenduoja flatas iš 5 kamb. 
antras augštis karštu vande
niu šildomas. Renda nebrangi.

3247 So. Emerald Avė.
Tel. Victory 0728

6 kamb. flatas, pečium šlld., 2-ras 
floras. 435 No. Lawn-dale Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pp. Kundrotai sako: “Nie- ko komisijų.
kur kitur negalima pamatyt to 
įtių lietuvių nuveiktų darbų, 
kaip Chicagoj. Tikrai chicagie 
čiai gali savo įstaigoms di
džiuotis.”

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 2 sky
riaus susirinkimas įvyks rug
sėjo 4 d., tuoj po pamaldų.

Visos rėmėjos kviečiamos 
skaitlingai susirinkti, nes tu
rime daug svarbių dalykų.

' ' *

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

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

Tel.
Hemlock 8380

/

Visos, kurios- esate paėmu- 
sios pikniko tikietus, prašo
mos tų vakarų grąžinti, nes 
turime suvesti pilnų atskaitą. 
Prašome nepamiršti.

Valdyba.

AVASHINGTON, rūgs. 3. 
— Baltuose Rūmuose prezi
dentas Hoover priėmė vokie- 
čių jūros orlaivio DO—X ka
pitonų ir įgulų.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.
’ Tel. Republic 5099 z

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

ir abelnai katalikų akcija. Ma
toma buvo, kad popiežiaus 
darbuotė delei katalikų akci
jos padarė įžymios įtakos ir 
lietuvių taupoje.

Baigdamas savo pranešimą, 
reiškiu mane įgaliojusioms 
draugijoms pagarbos žodžius 
ir šia proga pasinaudodamas 
kviečiu visas prisidėti dar 
gausiau parėmime naujai įsi
kūrusios Lietuvių Kolegijos, 
kurios reikalus man teko re
feruoti šiame Kongrese.

Naujos Kolegijos pašventi
mas įvyks 8 sėjos. Toji diena 
turėtų būti, ir bus, istorinė 
lietuvių diena. Beabėjo, ir 
Jus, Gerbiamieji, neatsiliksit 
neįrašę savo vardų į istorijų. 
Kun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C,

LEIDEMS DOVANOS!
CASH duoda 

GEO. M CHERNAUSKAS
Savo naujame darže ir Piknike

NED., IR PANEDELYJE 
RUGSĖJO 6 IR 7,1931

75 ir Archer Avė.
2 blokai į vakarus

Už dailiausias “beskes”
Su užkandžiais 
Įžanga veltui.

ANGLU ULBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam Šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą Ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, Ir daug kitų dalykų galite 
lengvail ir greitai Išmokti pagal 
naują būdą mokinimo musų

TUOJ ATSILIEPKIT.
Paieškau pusseserės Leoka

dijos Butkaitės, kuri gyvena. f -
Chicagoj apie 14 metų ir yra
ištekėjus, bet po vyrų pavar- kamb renda $20 mėn. 5807 So.
dės nežinau. Kilus iš Ž. Kai- Faulina st-________________
varijos miestelio, Telšių apsk. Pardavimui grocernė ir cfellcates- 

Esu atvykęs iš Rochester, N. Avė.
Y. Ji pati ar jų žinantieji pra
šomi tuoj atsišaukti į “Drau
gų” asmeniškai, laišku ar tc- 
lefonuokit Roosevelt 7791.

Vladas Derkintis. w

REAL ESTATE
Patogus 2 flatų namas, 5-5, lo

tas 150x33, arti mokyklų, bažn. ge
ri keliai, 18 mln. { Joop, 2 furn., 
mleg. purčius. $13,800. Greitam par
davimui. 4651 No. Kenton, Palisade 
6664.

PAIEŠKAU gaspadinės —
merginos ar našlės apie 40

mokykloje. Ateikite ir pradėkite h metų amžiaus. Turi būt blaiva ,ima Iaikytl 12 karv1^ Dan 
mokintis šiandien, jums mokslo . Butternut, Wis. Route 1.

ir mokėt nors truputį angliš- -

Pigiai — 200 ak. miško už $10,000, 
3 karvės, 100 vištų, 2 namu,- barnė, 
vištinyčla, geras vanduo. $7,000, ga-

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšles 
| Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY
PRODUCTS 

i Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir- sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

pasekmės bus užtikrintos.
J. P. Olekas, mokytojas 

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

3106 So. Halsted Street
'Chicago, III.

Geri 6 ak. pag. kamp. prie Dun- 
kai. Prašau rašyti man SU pa- dee Ir Quinten Rd. Otto Heltmann, 

. .... Palatine. III. Tel. Palatine 190. Mai-aiskimmu apie savo galėjimų nų neimsim. Ats. angliškai, 

namų ruošos darbus atlikti.
ANTANAS STULPINAS 

400 Rush St., Chicago, III.,

APT/EKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai įrengtą lietuvių 
aptieką šioje apielinkėje

( J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallzuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptiekos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTA8 
Ir Tiksliausiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

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. e

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST-

Chicago, Illinois
IIIUUINIItlIlHnilI

Sav. pigiai, 2 apt. plytų namas, 
6-6, atskiros šlld., 2 karų gar. 4337 
No. Sawyer avė.

6 kamb. angį. namas, lotas 100x 
187, gražus, žibalu šlld., refrlg. du- 
belt. gar. Nemalnyslm. Niek Lenert, 
832 No. Wa8hington St. kamp. Og- 
den & 9 St. Naperville, III.

5 kamb. plyt,ų bung. naujos dek., 
geras atikas, 2 karų gar. mokyki, 
busal, tvoroš. $9,500, cash ar Išmok. 
Galim lšrend. Sav. 1715 Craln St. 
Evanston, III. Unlv. 9266.

Sav. pigiai parduos 5 kamb. plytų 
bung. visi pag., pulkus namas. 5721 
Manton Avė.

110 ak. farma, pigiai už cash. 
Parduosim greit. Rašyk F. Zeitelber- 
ger, Roscommon, Mlch.

< -r, " į; >
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CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 542$

J. W. Z AGHAREWICZ
903

REAL ESTATE s 
Paskolos Ir Apdraudė
WEST 33 STREET

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ, 

AGENTŪRA
Nuslunčtame pinigus ' Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

\ Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglilų.

Apdraudilame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

I
Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

litmska Kava
Dar pirmą kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

VARDAS: ,
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

Studebaker
FREE WHEELING

-Vlcnlntėlė Studebaker Lietuvių 
'Įstaiga Chicagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų pasiu- 

, lymus.
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

| už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

/ CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis Ir J. Zabukas, 
Savininkai

1
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
' Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republic 6395

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
“statau namus kaip muro taip Ir

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

Phone Vlrglnia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

šapoa Telef. 
Hemlock S8«7

Namų Telef. 

Republic 5688

JOHN YERKES«
Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektros retkmenos Ir flkščle-

rlal. įvedame elektrą į namus ir 
dlrbtuvėa
912* 8. Halsted tįį. 2 AugšUs




