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Meksikos Konsuliui Panaikinta Kalėjimo Bausmė
AMERIKOS LAKŪNAM NEPAVYKO 

NUSKRISUJJAPONIJĄ
Mussolini Dar Daugiau 

Nusitraukia Kaukę

SEKRETORIUS STIMSON ROMOJE 
TARĖSI SU MUSSOLINIU

NEPAVYKO PASIEKTI 
JAPONIJOS

NOME, Alaska, liepos 10. 
— Amerikiečiu lakūnu, Rob- 
bins ir Jonės, buvo priverstu 
čia nusileisti, kada nebuvo ga
limybės ore jųdviejų orlaivio 
sujungti su kitu orlaiviu gau
ti gazolinos.

Tad veltui abu atliko apie 
2,100 mylių kelionę. Iš Nome 
į Tokyo liko apie 3,000 mylių.

ISPANIJA PASKYRĖ KITĄ 
ATSTOVĄ VATIKANUI

MADRIDAS, liepos 10. — 
Laikinoji Ispanijos vyriausy-

KARŠČIŲ METU CHICAGOJ

Šis vaizdas nutrauktas vienoj West Side gatvių, kada Chicagą žnybė karščiai. įvai
riose gatvėse vaikų gerovei popiečais ir vakarais buvo atidaromi vandens hydrantai' 
(kranai). 

MEKSIKOJ VAIKAI KO
VOJA BAŽNYČIOS 

MUSSOLINI NUSITRAU-mU PRIEŠUS
KIA KAUKĘ

ROMA, liepos 10. — Itali
jos ministeris pirmininkas 
Mussolini vakar išsprendė ne
nutraukti santykių su Vatika
nu. Tik parėdė, kad visi fa
šistų partijos nariai neprigu
lėtų Katalikų Veikimui (Akci
jai), jei nori būti fašistai.

Anot jo, fašistų partija ir 
Katalikų Veikimas yra nesu
derinamu.

SEKR. STIMSON ROMOJE

CHICAGOJE ADVOKATAI GAVO MĖ
NESI LAIKO APELIUOTI

MATYT, BUS DAR REIKALINGAS 
I. A. VALSTYBIŲ ATSIPRASYMAS

VERA CRUZ, Meksika, lie
pos 9. — Vienos pradinės mo
kyklos mokytojas pradėjo vai
kams aiškinti kunigus varžan
čio įstatymo naudingumų.

Vaikai sukėlė triukšmą, šau
ksmu “Lai gyvuoja Kristus 
Karalius!” vaikai uždarė bu-

MAJORAS BARAS SU 
ALDERMONU

Pagaliau pasidavė Chicagos 
municipalinis teisėjas Green, 
kurs aną dieną South Chica- 
go policijos teisme už teismo 
panieką šešiems mėnesiams 
kalėjimu nubaudė einantį Me
ksikos konsulio pareigas Chi- 
cagoj Adolfo Dominguez.

Konsulis Dominguez ketu
rias valandas išbuvo apskri
ties kalėjime. Jį paliuosavo 
kriminalinio teismo teisėjas

ROMA, liepos 10. — J. Am.
. . . . ,T ... . , , Valstybių sekretorių Stimsonąbe atstovu Vatikanui paskyrė(-y, ___ • .... T. ...TT • -XX -X •• iškilmingai pasitiko Italijos
a ■ XX XXX Z-nI XX 1 1 »X X XX XX XX XX X 4* XX . A- ZV XXX .Madrido Universiteto istorijos 
profesorių C. S. Albornoz.

VOKIETIJOS ŽADĖJIMAI 
FRANCIJAI

PARYŽIUS, liepos 9. — 
Vokietijos vyriausybė per sa
vo ambasadorių Francijai fo
rmaliai pažadėjo “moratori
umo” metu atliekamas pinigų 
sumas panaudoti išimtinai e- 
konominiams šalies reikalams.

VOKIETIJA FRANCIJAI 
DRAUGINGA

Miesto aldermonų tarybos 
posėdy aldermonas Nelson, 
buvusios administracijos šali
ninkas, ėmė pulti majorą Ce- 
rmaką už jo pastangas maži-

, nti išlaidas, taipat už tai, kad 
rną mokytojui. Už tai du vai- tarybos leidimo majoras 
ku pašalinta iš mokyklos. j perdaug kalbąs.

MAŽINA IŠLAIDAS

CANBĘRRA, liepos 9 
Australijos parlamentas 
sprendė 20 nuoš. sumažinti vy
riausybės išlaidas.

iš-

45 METAI KALĖJIMOfašistų vyriausybės nariai. Su
ruoštas jam nuoširdus prieini-!
mas. Sekr. Stimson vakar ma-' SOUTH BEND, Ind., liepos 
tėsi su ministeriu pirmininku George Dacust, 19 m.,
Mussolini. Daug kalbėtasi apie Pav°Sė automobilių ir 90 cen- 
karo skolų “moratoriumą,” Teismo, nubaustas 45 me- 
nusiginklavimo klausimu Ir a- tams kalėjimam
pie kitus tarptautinius reika-

5 ŽUVO NUO SVAIGALŲ

BROCKTON, Mass., liepos 
9. — 4 vyrai ir 1 moteriškė 
žuvo išgėrę nuodingų svaigių
jų gerymų

lūs.

KONFISKUOS DVARUS

47 advokatams, kuriuos tei
sėjas T. Taylor vyriausiam
Illinois teismui rekomenduoja n„rk; ir įSk]aUBįa5jin,ui pa. 
nubausti, leista vienas mene- skyrė ateinantį pįrmadienį. 
sis laiko apeliuoti. Ligi rug-
piečio 17 d. teisėjui Taylor | Meksika pakilo
turi būt įduoti apeliavimai. Oi velktl- ISkėlė Protes^ Wash.- 

ngtone ir pareikalavo konsu- 
lį besąlyginiai paliuosuott.

rugsėjo 28 d. teisėjas pradės 
klausyti jų argumentų.

Sanitarinio perkaso distrik- 
to teisių departamento 55 ad
vokatai buvo kaltinami. Jų ka-

Majoras Cermak aldermonni j,tinijno reikalav0 Bar
atsakė, jog praėjo tie gerieji Ass (Chicag0 Advokat, g,, 
laikai, kada lįlilerioona, galė- juaga). ,Teisėjaa Taylor i5 jr<
jo vyrauti taryboje.'t

1 NUŠAUTAS IR 1 SU
ŽEISTAS

Policija užtiko darbe tris 
plėšikus pietinėj miesto daly. 
Mėgino pabėgti atsišaudyda-

j 47 rado kaltais, 7 kitus iš
teisino, gi vienas advokatas, 
E. H. Luebeck, atsisakė apie 
save liudyti. Tad šis paliktas 
paties vyriausiojo teismo nuo
žiūrai.

PARYŽIUS, liepos 9. — Tik 
viena vokiečių Rpauda puola1 
Franciją už reiškiamus jos ne
pasitikėjimus Vokietija.

Vokietijos vyriausybė cTrau- 
gingai atsineša į Franciją. čia 
pareikšta vilties, kad to drau
gingumo sustiprinimui liepos 
25 d. į Paryžių atvyks Vokie
tijos kanclieris Bruening su 
užsienių ministeriu Curtius.

MADRIDAS, liepos 9. — 
Ispanijos vyriausybė ruošia Į- 
statymą konfiskuoti didžiuo
sius dvarus ir žemę paskirs
tyti bežemiams.

PERU BAIGĖS REVO
LIUCIJA

LIMA, Peru, liepoR 9. — 
Vyriausybė paskelbė, kad šioj 
respublikoj baigės revoliucija, 
kada vyriausybės kariuomenė 
paėmė vyriausią revoliucionie
rių tvirtumų Cuzco.

Suimti revoliucionierių va
dai statomi karo teisman.

Savo ražu Chicagoje ėmė 
veikti Meksikos reikalus at
stovaująs advokatas Baker. 
Jis susekė, kad teisėjas Green 
neturėjo teisės konsulį bausti, 
kadangi svetimų šalių atsto
vai, taigi ir konsuliai, yra iš
imtinai fedėralinių teismų ži
nyboje, jei jie ką bloga pada
ro.

Vakar tad teisėjas Green at- 
šaukė tą savo ant konsulio 
užkrautą bausmę ir pareiškė, 
kad tuomi užbaigiamas šis į- 
vykis. . “

Bet advokatas Baker parei
škia, kad, matyt, bus reikalin
gas dar šalies vyriausybės at
siprašymas Meksikai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LEIDŽIA PROF. JABLON
SKIO RAŠTUS

Šviet. ministerija jau galu
tinai susitarė su prof. Jablon
skio įpėdiniais dėl prof. Jab
lonskio raštų išleidimo. Numa
toma, kad iš viso bus prof. 
Jablonskio raštų 4 tomai. Ra
štams redaguoti pakviestasChicagoj policija traukia____ __ ____ ,__,

mi. Vienas plėšikas nušautas,' tieson visus tuos automobilių1 prof. Balčikonis, kuris nuo Mi
kitas sužeistas, gi trecias su-, gavininkug> kurįe gavo maži-''rfelio mėn. redagavimo darbą 
spęjo pabėgti. Matyt, ir tas nas palieka gatvėse neužraky-! jau pradėjo. Pirmas tomas iš
sužeistas.

POLICIJAI PALENGVI
NIMAI

Chicagos policijos viršinin
kas Alcock parėdė, jog pra
dėjus liepos 23 d. pollcmona- 

BERLYNAS, liepos 10. — mg panaikinami skūriniai au- 
Čia vieną gatvių norima už- lėliai ant kojų blauzdų (leg- 
vardinti Hooverio gatve. gings). Auleliai paliekami tik 

raitiems ir motorciklių polic-
KATALIKŲ MISIJŲ KRY- nybė Pijus Xį. Jis pirmasis

ŽEIVYSTĖS SUVA
ŽIAVIMAS

NIAGARA FALLS, N. Y. 
— Čia įvyko Tautinis j(Naci- 
onalis) Katalikų Misijų Kry- 
žeivystės suvažiavimas. Daly
vavo nemažas hierarchijos na
rių skaičius ir šiaip aukšto
sios df&siškijog. Suvažiavimas 
pradėtas pontifikalinėmis šv. 
Mišiomis. Pamokslą sakė Cin- 
cinnati arkivyskupas J. T. Mc- 
Nicholas.

Tarp svečių suvažiavime bu
vo ir Jo Ekscelencija apašta
linis delegatas Kinijai, arki
vyskupas Constantini.

Arkivyskupas McNicholas 
tai-p kitko pareiškė, jog šis 
dvidešimtasis amžius tikrai 
gali būt vadinamas Misijų A- 
ražius. Visa širdimi ir siela

kiniečių tautai iškėlė nuosavus 
jų vyskupus.

Katalikų Bažnyčia Ameri
koj daug darbuojasi misijų 
reikalais kaip namie, taip sve
tur. Ji siekia dvasiškai užka
riauti visą pasaulį. Maryknoll 
Misijų Draugijai tenka did
žiausia misijų darbo dalis.

Milionai žmonių visam pa
sauly reikalingi Kristaus mo
kslo šviesos. Jie ieško ir šau
kiasi Kristaus mokslo. Tų mo
kslą tiems milionams turi su
teikti Bažnyčia.

Už misijų pavykimus rei 
kalingos yra visų katalikų ma
ldos. Tos maldos reikalingos 
kaip bažnyčiose, taip visose 
katalikų mokyklose ir vtsuo- 

katalikiškuose namuose.

monams.

AREŠTUOTA MOTERIŠKĖ

Areštuota Mrs. Ethel Dyke, 
30 m., kuri automobiliu važiuo
dama suvažinėjo ir užmušė 
Gertrūdą Juergens, 15 m. Ši 
nelaimė įvyko Belmont gatvė
je. Mrs. Dyke nesustabdė au- 
tomobiliaus.

KUR NĖRA BEDARBIŲ

Už 30 mylių į pietus nuo 
Aurora, UI., yra miestelis Le- 
land. Tomis dienomis ten Bu- 
rlingtono geležinkelio dalies 
užveizda ieškojo ir nerado 
dviejų reikalingų darbininkų. 
Visi turi darbus.

se

ŠIEMET BUS DIDELĖ 
PAUKŠTININKYSTĖS 

PARODA

PARYŽIUS, liepos 10. —
Policija čia saugoja Amerikos 
ambasadų nuo komunistų. ‘misijoms atsidavęs Jo ftvente-

Kiekvienas moksleivis, kiek
vienas katalikas turi būt ka
talikybės skleidėjas.

Į pietus nuo Dyer, Ind-, lau
kuose rastas nužudytas apie 
45 metų vyras.

tas- spaudos pasirodys rudeniop ir
------------------  antras

PARDUOTAS MIESTELIS j Paskutiniai du tomai išeis tik
------------  kitais metais. Į kalbamus raš-

CHARLESTON, W. Va., bus sudėta prof. Jablons- 
liepos 9. Karo metu vy- kį0 kritikos, recenzijos ir visi 
riausybė pastatydino miestelį j0 nuro(}yniai kalbos srityje. 
Nitro, W. Va. Tas atsiėjo a-
pie 70 milionų dolerių. Be toJ mini8teriJa ne-

Dabar vyriausybė šį mieste- trukus išleisianti klasinės pr- 
lį aukcionu pardavė už 250,000 ^S0^08 Pestalocci veikalą 
dolerių. |“Lingartas ir Gertrūda,” ku-

'________ j'rį verčia p. Kudirkaitė-Nor-
kuvienė. Taip pat manoma iš
leisti naują Odisėją, kaip kad 
išleista Hjada, su komenta
rais ir ritmų bei kalbos trū
kumų pataisymais. Šiomis die
nomis iš spaudos išėjo St Da- 
nkšo stalių amatų vadovėlio I 
dalis. • “R.”

SUMAŽĖJO VYRIAUSY
BĖS PAJAMOS

AVASHINGTON, liepos 9. 
—- Federalinė vyriausybė tu
rėjo vidujinių pajamų 2,428,- 
180,220 dolerių praeitais ad
ministraciniais metais arba. 
611 milionų dolerių mažiau 
negu pirmbuvu8iais metais.

KARŠČIAI KALIFORNIJOJ
FRESNO, Cal., liepos 9. - 

Aštunta diena šiuos plotus 
žnybia 100 laipsnių karščiai. 
Vynuogių ir alfalfos laukus a- 
pnyksta mirijadai įvairiausių 
vabzdžių.

LONDONAS, liepos 10. — 
Ėmė sirguliuoti ministeris pi
rmininkas MacDonald. Reika
lingas atsil sėjimo.

Kadangi paukščių ūkis pas 
mus labai plečiasi, tai žemės 
ūkio rūmų valdyba, norėdama 
šią ūkio šaką dar labiau pa
stūmėti pirmyn, Šių metų ru
denį -— spalių mėnesį nutarė 
suruošti Kaune didelę paukš
tininkystės parodą. Parod'a į- 
vyksianti miesto sode. Į para
dą bus priimama vištos, žąsys, 

šių metų pabaigoje, kalakutai, karveliai, kanarkos 
ir triušiai. Geresniems ekspo
natams bus teikiamos dovanos.

“R.”

MISIJOS

KROSNA. (Mar. apskr.). 
Gegužės 31 d. — birželio 4 d. 
čia įvyko misijos, kurioms va
dovavo kapucinas Tėvas Ka
zimieras. Misijos plačios apy
linkės katalikams, bedieviams 
net kitatikiams (misijas lan
kė ir apylinkės žydės) paliko 
čia neišdildomų Įspūdžių. Pa
skutinio pamokslo metu pada
ryta daug gražių pasižadėji
mų. Duok, Dieve, kad ištesėtų I

KAUNO MIESTO SAVI
VALDYBĖS RINKIMUS

LAIMĖJO MAŽUMOS
Iš viso paduota teisingų ba

lsų nuo 16,000 balsuotojų 340,- 
589. Iš jų gavo lietuvių blokas, 
kuriame sujungta 11 sąrašų, 
164,464, žydų blokas 80,475, 
lenkų, vokiečių i/ rusų sąra
šas 69,447, namų savininkų są
rašas 17,339, prapuola apie 8,- 
009 balsų, kurie nesurinko-rei
kalingo skaičiaus.

Išrinkta 24 atstovai. Iš jų 
11 lietuvių, žydų 7, lenkų 3, 
vokiečių 1 ir rusų 2. “R.”

C1IICAGO IR APYLIN 
KFS. — Daugiausia saulėta 
maža temperatūroje atmaina

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stcrl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82

<< š.” Šveicarijos 100 frankų 19.27
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DIENOS KLAUSIMAI
J. B. ARKIVYSKUPO BARTOLONI 

BIOGRAFIJA.

Mūsų dienra&trs į savo skiltis deda se
niausių Chicagos lietuvių atsiminimus, kurie 
yra labai įdomūs ir dėl to skaitytojų mielai 
skaitomi. Mes manome, kad tie atsiminimai 
bus gana rimta medžiaga Amerikos lietuvių
istorijai, jei jos rašymu kas nors kada nors Tikiuosi, kad visi čia susi- 
rimtai,užsiims. Smagu yra pažymėti, kad mū- rinkusieji klausytojai gerai 
sų senių atsiminimai* domisi ne vien Arneri- supranta ir įvertina lietuviš
kos lietuviai, bet ir Lietuvos žmonės. IMenraš- kas parapijines mokyklas, 
tis “Rytas” pradėjo juos persispausdinti. Į Čia man tenka nors kelis 

—----- -— žodžius tarti apie priežastis^
Mūsų bolševikų šlamštai džiaugia.!, kad traukia prie šio.

New Yorko valstybės apdraudos. departamen- ™ les mo Y l°s- 
tas jau duodąs pastovų čarterį Liet. Darbi- Pradėsiu nuo tikėjimo. Ti- 
nink’ų Susivienijimui, pernai atskirusiam nuo kėjimas, tai pamatas mūsų 
SLA. Kiek žinoma,’ bolševikai turėjo daug gyvenime. Be tikėjimo mes e- 
kliučių, kol jie tą. čarterį gavo. Jei ištikro ta- same mirę. Kadangi mūsų ti
sai čarteris bus gauta, tai gauta dėl to, kad kėjimas užima tokią žymią 
bolševikų šulai Mizara, Jeskevičiutė, Baeevi- jviet^ gyvenime, todėl turime 
čius ir kiti apdraudos komisionierių akyvais- paskirti tam tikėjimui ir mok- 
doje prisiekė, jog jie nėra bolševikai ir nieko laiko ir triūso. Tikėjimo 
bendro neturi su komunistiniu judėjimu Jung kaip tik ir mokina viena ka
linėse Valstybėse. Dabar pažiūrėsime, kaip talikiŠkojį mokykla. Daugu- 
ilgai savo duotąjį prižadą jie išpildys. sako, kad tėvai gali vai

kus tikėjimo išmokyti. Tiesa,

Kaip dažnai mes sutinkame 
žmogų lietuvį, kuris jau tiek 
lietuvybės išsižadėjęs, kad 
net ir pavardes nepataiko sa
vomis raidėmis parašyti. O, 
amžina gėda tokiems lietu
viams.

uumu.
Bus piknikas.

Uždavinis ir Marijona Dusevl- 
čiukė. Graži porelė.

Šliubas buvo šv. Mišių me
tu. Žmonių bažnyčion prisirin-

Liepos 26 d. King’s Miškuo-'ko daug. 
se bus Šv. Petro ir Povilo pa- Vestuvių puota ir pasiliuks

Brolau, sesuo, visuomet lai
kyk už garbę kalbėti savo tė
vų kalba, nes tik tada žmonės ke. 
tave gerbs. Dėkų savo tėve
liams, aš kalbu jų kalba ir ža
du ja visuomet vartoti. Tai 
vis dėlto, kad lankau parapiji
nę mokyklą.

Trečia ir paskutinė prie-,

rap. piknikas. Prisirengimai 
pradėti. Aukšo žiedas kam-ne- 
kam laimingam teks. Laimė ji
mo tikietų galima gauti jau
dabar. Jų bus ir pačiame miš-

minimas įvyko parapijos sve
tainėje. Jaunikio tėvai savo 
vienturčiui iškėlė puikias ves
tuves.

Abi dienas svečią buvo arti 
pilnė svetainė.

_________ . j Vestuvių dalyviai galėjo iki
Bet bene aukso žiedu viskas 'sočiai atsišokti.

baigsis. Kas norės, galės ban- Kovotojai užsikrėtė.
Gyti savo laimikį ir prie kitų
dalykų. Bus jų įvairių. Kam Roekforde yra labai daug 
nerupi laimikiai, galės sau i>a- kovotojų prieš kapitalistus ir 

. . pavėsiauti, pašokinėti, “bolę” l)U1‘*ujus apskritai. Bet keis-
zastis yra — tai geras būdo | ir kojų „ūklumą iš- įta: 3ie pirmiausiai užsikrėtė
lavinimas. Kaip žinote, mūsų j 7 'kapitalistu ’• 1...........-\rių ligomis.

mokyklose mokina sesutės. Jos j ; y i Turtu- imi, snkr /.am o-.il
savęs išsižadėjimu, ištikrųjų. j gan€Įų, kad g&Į. buĮi 'įatėjus, kraustosi į pajūrius ir

visiškai netikėtų dalykų. Bet ■kitokiu i pavandenius. Rock-

Kaip jau keletą kartų buvo minėta, Lie
tuvos vyriausybė su Šv. Tėvo nuncijum Lie
tuvai Arkivyskupu Bartoloni pasielgė labai 
nekultūringai. Paliepdami J. E. apleisti Lie
tuvą, tautininkai nustebino visą civilizuotąjį 
pasaulį. Tautininkai sų Šv. Tėvo atstovu pa
sielgė taip, kaip bolševikai ar meksikonai.

Reikia pasakyti, jog J. E. arkivyskupas 
Rikardo Bartoloni yra labai žymus žmogus. 
Tai galima spręsti iš jo trumpos biografijos. 
Jisai gimė 1885 m., liepos mėn. 12 d., gražioje 
Italijos žemėje, Florencijoje. Augo ir mokėsi 
Florencijoje ligi baigdamas gimnaziją. Bai
gęs gimnaziją, tarnavo kariuomenėje. Vėliau 
mokėsi garsioje Romos seminarijoje Pontifi- 
cio Romano, kurioje išėjo Teolgijos ir Kano
nų mokslus. Pragyvenęs kelerius metus kuni
gu, ėjo profesoriaus ir kurį laiką rektoriaus 
pareigas kunigų seminarijoje, savo gimtame 
mieste Florenoijoje. KRuąJpidžiajam Karui, 
buvo pašauktas kariuomefl£&, kurioje, gavęs 
karininko laipsnį, išbuvo iki 1919 m., gegužės 
mėn. Išėjęs iš kariuomenės, paskirtas Sv. Tė
vo intemunoiatūros sekretoriumi, vėliau in- 
tetnuncijum Venezuelos valstybėje. 1922 m. 
atšauktas į Romą ir paskirtas sekretoriumi 
Vatikane. Šias pareigas ėjo ligi paskyrimo in- 
ternuncijum Lietuvon. Paskyrimo Lietuvai in 
terinuncijum proga užsienio laikarščiai atsi
liepė apie Ekscelenciją arkivyskupą kaipo a- 
pie gabų žmogų ir gerą diplomatą.

Tautininkų priekaištas, būk ark. Bartolo
ni kišosi į Lietuvos vidaus politikos reika
lus, neturi jokio pamato. Jisai, būdamas mok
slo vyru, gabiu ir patyrusių diplomatu, aiš
kiai žino, kur jo pareigos prasideda ir kur 
baigiasi. \ '

ANTROJI D4US.

(Tąsa)
Mokytojas: — Jei nori, pabandyk, pa

prašyk tuojau Dievą, kad Jis tau duonos 
duotų, nes, tur būt, juk alkanas esi?

Berniukas: — Taip, aš labai esu al- 
kąnas.

Mokytojas: — Labai gerai. Taigi pa
simelsk, kas gali žinoti, gal tavo Kristus 
ir -duos tau duonos.

Berniukas lyg abejodamas klaupiasi 
aut kalių, žegnojasi savo mažute ran
kyte ir kelius kartr.s nusilenkia lig pat 
žemės, nes taip darant jis matė savo gim
tame namelyje. Susijaudinus reikėjo žiū
rėti į karstą ir paprastą vaiko tikėjimą. 
Bet juodieji varnai, keletą minučių į jį 
žiūrėję, pertraukė jo maldą ir jį paklau
sė:

Mokytojas: — Ką Jonuk, ar davė ta
vo Dievas tau duonos?

Berniukas su ašaromis akyse, nesu

bet tėvai visgi ne mokykla; 
vaikų neišmokys, nes jų moks
las yra per trumpas ir neužtek

Jei bolševikų susivienijimas bus legali
zuotas, jų vadai, prisidengę nekaltumu, it vil
kai avies kaily, eis į lietuvių visuomenę, no- Lygįaį nevadina.
rėdami kuodaugiausia mūsų žmonių į savo or-'me g>-dytoju vaikutį, kuris 
ganizaeiją pritraukti. Bet katalikai pnvalo gražifti aprai§0.
atsiminti, kad jiems nevalia yra dėtis prie to- L-
kių organizacijų, kurios kovoja prieš Katali-I 
kų Bažnyčią ir Lietuvos Nepriklausomybę no-' 
ri pražudyti. Mes turime savo apdraudos or 
ganizaeiją
ir auginkime.

Imkime pa v. daržo gėlėlę. 
Kaip graži ir maloni yra ta

L,V
L. R. K. S. A., tat ją remkime ........ .

Ji visus linksmina ir savo sal- 
džiu kvepėjimu pripildo orą.

mūsų širdis traukia.

Savo kantrumu ir meilumu 
jos užkariauja visų širdis.

Visų tų trijų dalykų vie
šose mokyklose nerasite. Te
nai nėra tikėjimo, nėra tauty
bės ir nėra tokio gražaus bu

tai tik gandai. Kaip suseksiu, Įf°rdo kovotojai daro panašiai, 
kad jie virsta tikrenybė, tai Ku ^krausto j paupius, j 

paežerių*, į mišk1. u, nr. ir lė
bauja “poniškai”. Na, gal būt 
jiems trūksta šampano, bet 

Praėjo Šv. Petro ir Povilo !|<įtų skystimų tai turi tiek, 
šventė. Ją gražiai minėjo šv.

vusiems pranešiu.

Jau buvo.

do .lavinimo. Žodžiu sakant,'Petro ir Povilo draugija. Jos
parapijine mokykla turėtų vi
sus prie savęs patraukti.

gėlelė, kuri būna prižiūroma. Todėl, visi lankykime kata
likiškas mokyklas.

Fidelia Jasnauskaite,
. [Taip ir katalikiškai Kauklė- A(l5ros Vartų 

“Karys” rašo, kad įžymus latvių laikraš-|tas mokinys visus patraukia 
tis “Jaunakas Žinąs”, rašydamas apie nese-pne savęs savo malonumu ir 
niai pasakytą seimo užsienio reikalų komiai-! visur skeidžia tikėjimą savo 
jos pirmininko Cieleno kalbą apie latvių už-i geru pavyzdžiu ir darbais. O, 
sienio reikalų politikos uždavinius, pritaria kaip mielas yra tas, kuris gv- 
Cieleno mintims apie Lietuvos, Latvijos ir vena pagftl tikrąjį tikėjimų.
Estijos neutralumą, kurių nors blokų susidū- Todėl laikau už priedermę lan
rimo atveju. Tačiau neutralumas, kuris apri
botų tas tris valstybes nuo Europos, nebūtų, 
išsigelbėjimas. Lietuvą, Latvija ir Estija, dek- 
larųodamos neutralitetą kitų valstybių ypa
tingo pobūdžio santykių atžvilgiu, kartu, tu
rėtų pakelti savo darbą tautų ūkiško ir po
litikos bendradarbiavimo reikaluose, drąsiai 
stojant tų pusėj, pas kuriuos daugiausia ma
tyti teisingumo ir taikos siekinių. Laikraštis 
pabrėžia, kad reikia ypatingai susidomėti tų 
trijų valstybių prekybos santykių lygybės

kyti parapijinę mokyklą.
Antra priežastis V- tai tau

tybė. Tauta yra tas žemčiū
gas, kuris puošia mus. Jį ga
vome nuo savo tėvų. Kiekvie
nas mūsų paeiname iš lietuvių 
tėvų ir todėl turime mokėti 
lietuvių kalbą, kuri yra viena 
seniausių ir* gražiausių kalbų. 
Nors ji buvo amžiais perse
kiojama, bet, su pagelba gerų

principu. Tada Pabaltijo valstybės.t.km, su-,( išlaikyta,
darytų svarbų faktorių tarptautinėj polihkoj, I bmJ( Uos mokina vai.
ypač Rytų Europoj. • !kelius Istorijos, ir

lietuvių rašybos, nes ji gerai 
supranta, jog be tų priedų mū 

įsų gražioji tauta išmirtų.fiARSHHEITĖS "BRMISE"
prasdamas, ko iš jo nori, bet kažin ką 
nujausdamas, atsako: “Ne, Dievas man 
nieko neduoda”.

Mokytojas: — Taigi dabar matai, kas 
yra tas tavo Dievas. Vietoj prašyti duo
nos Dievą, paprašyk jos geriau draugą 
komunistą, ir tu pamatysi, kad draugas 
tau jos duos.

Alkanas berniukas paklausė ir malo
niai kreipėsi į komunistą: “Drauge, pra
šau, duok man duonos.”

Komunistas: — Reikėjo jau seniai 
nūo to pradėti. Jei tu būtum iš pat pra
džios į mane kreipęsis, aš tau tuojau iš 
karo būčiau davęs duonos. Tu kreipies į 
Dievą, bet ar tu Jį matei? Ne, nematei, 
ues Jo visiškai nėra.

Baigęs kalbėti, jis išima iš savo odi
nio švarko kišenės baltos duonos ir duo
da berniukui.

Ai, prisipažįstu, neturėjau pakanka
mai morališkų jėgų pakelti šiai scenai, 
kurios aš buvau bejėgiu ir nebyliu klau
sytoju — aš negalėjau išplėšti iš žiaurių
jų barbarų rankų nekalto vaiko. Aš pali 
kau mokyklą su ašaromis akyse ir išvy
kau į Rostovą, nebelaukdamas ofiaiališkos 
revizijos. Nelaimingi rusų vaikai pas

kad maudykis.
Net nekurie katalikai lietu

viai užsikrėtė kovotojų liga. 
Jie pamiršta vasarą savo sek
madienines pareigas Dievui ir
savo sielai, kad pataikautu

gaila, kad atsirado būrys na- Į.kunuj
rių, kurie prie tos dvasinės, -. ......... .

Tiesa, uolesnieji is jų įssi-

nariai beveik visi ėjo in cor- 
pore prie Šv. Komunijos birž. 
28 d. Gražus tai labai taip mi
nėti savo globėjų šventę. Tik

naudingiausios puotos neprisi-i . .
Aštunto Skyriaus Mokinė. Idėjo. |klaiU° Sv‘ MlS1U artumausiose

'prie ežerų bažnyčiose, bet ne- 
Vadinasi, kilnios, katalikiš- kurįe neparodo to uolumo.

kosios draugijos nekurie na-ŪDRIJA

ŪDRIJA (Ąlyt. apskr.). Ge
ri katalikai džiaugiasi, ka i 
šiemet, Kristui viešai pager
bti dalomi vyskupijų Eucha
ristiniai Kongresai. Tikintieji 
gausiai vyko į Kongresą or
ganizuotai klebonui vadovau
jant

— Mūsų naujai bažnyčiai 
daug dar trūksta galutinai su
tvarkyti. Bet atsiranda gera
darių, kurie tai atjaučia ir 
stengiasi šį tą įtaisyti. Devin
tinėms gražią auką padarė 
Barkūniškio centro p.p. J. ir 
M. Stankevičiai: gražų, goti
ško stiliaus, procesijai altorė
lį, kuris jiems kainavo 700 li
tų. Šiais ūkio krizio laikais

riai nesuspėjo dar įsigyti tik
rosios katalikiškos dvasios. 
Dar jie nesuprato, kad savo 

i šventus globėjus geriausiai jie 
gali pagerbti, pagarbindami 
ų- meilingai pavesdami save 
ir savo širdis tani Jėzui, kurį 
taip uoliai tuodu apaštalu skel 
bė žmonijai.

Sekmadienį, liepos, 5 d. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje bu
vo, labai daug svečių žmonių 
iš‘kitur. Malonus įspūdis buvo 
visiems, kad yra vienok daug 
lietuvių katalikų susipratusių. 
Ar jie nainieje, ai1 svečiuose, 
bet jie rūpinasi “atiduoti Die
vui, kas yra Dievo” — neap
leidžia šv. Mišių.

Tą pačią dieną šv. Petro ________
ir Povilo dr-ja turėjo pikniką Antradienį, birž. 30 d. va- 
parapijos darže. Piknikas bu- kare> Federacijos skyrius tu- 
vo nedidelis. Karštis ir “sun
kūs laikai” kliudo šiemet pik
nikams.

Vestuvės.
Liepos 4 d. iškilmingai baž

nyčioje pareiškė ištikimybę iki

rėjo savo mėnesinį susirinki
mą. Atsilankė beveik visų dr- 
jų nors vienas atstovas.

Federacijos skyrius stiprina 
toliaus “katalikų akciją”. 
Turi pasisekimų. Jie, tiesa, nė

tai stambi auka.

merkti liktis panašių mokytojų biauriose 
rankose. Tegu tie, kurie turi vaikų ir 
juos myli, iš šių faktų pasidaro reikiamų 
išvadų. Kas būtų ir su mūsų vaikais, jei 
komunizmas ir Vakarų Europoje imtų. 
triumfuoti?

Europos valstybių piliečiai! Jūsų 
morališka ,pareiga neleisti savo valdžioms 
tiesti šiems niekšams rankų ir kliudyti sa
vo diplomatams pripažinti tą banditų val
džią.

Rostove komunistų II-jo laipsnio mo
kykloje (buvusioji realinė mokykla) nuo 
14 iki 17 metų vaikams buvo įsakyta už
pildyti lyties klausimais ankietą. Aš tą 
ankietą buvau gavęs iš tėvų tų vaikų, 
kuriuos bolševikai stengėsi viešai ištvir
kinti. Tarp klausimų, kuriuos turėjo atsa
kyti 14—17 metų jaunimas, buvo ir šie 
klausimai: “Kada jūs padarėte pirmą sa
vo lytinį veiksmą?” “Su kokiuo asmeniu 
tai jūs padarėte?” “Ką jūs tada jautė
te?” “Ar buvo kokių nors padarinių!” 
“Ar dažnai ir kokiu laikotarpiu jūs daro
te lytiškus susinešimus?”... Ir taip vie
nas po kito sekė tokie klausimai, vienas 
už kitą baisesni ir bjauresni.

Sovietų mokykla tvirkina mokinius

lŠ.” j mirties moterystėje Juozas (Tąsa ant 4 pusi.)

sistematiškai ir iš anksto numatytu būdu.
•Dar vienas faktas. Tame pačiame 

Rostovo mieste nuo 10 iki 13 metų vai
kams II-jo laipsnio mokykloj (buvusioji 
Stepono gimnazija) buvo duota skaityti 
klasėje Boriso Pilniako knyga: “Nuogi 
metai”. Ši knyga yra ištisa pornografija, 
ir ji skaitoma abiejų lyčių mokinių, nes 
sovietų mokyklos yra mišrios. Žmogaus 
žodynas yra per daug neturtingas, kad 
galėtų rasti pakankamai stiprių ir visiš
kai tinkamų posakių ir žodžių išreikšti 
torus bjaurioms kalboms ir su visomis 
smulkmenomis aprašyti ciniškus ir bjau
rius, purvinus aktus.

Komunistai sovietų Rusijos mokyklo
se įvedė periodiškas politiško valymo ope
racijas. Tuos studiozus, kuriuos komunis
tai įtaria, išmetą iš universitetų ir net su
areštuoja, arba išsiunčia į Soloveckų sa
las ar į Sibirą Dažnai net noras toliau 
mokytis šviestis yra jau laikomas tam 
tikru kontrrevoHucijišku nusistatymu, nu
sikaltimu. Kalėjimuose aš sutikdavau 
mases įvairių aukštesniųjų S. S. S. R. mo
kyklų studentų. Man matant apie 100 stu
dentų buvo išsiųsta į Narimsko kraštą. 
4&ie studentai buvo išmesti iš įvairių Mas

kvos mokyklų. Provincija, aišku, atsisa
kė juos priimti. Tada jie, susirinkę Tret- 
jakovo paveikslų galerijoje, pasiuntė de
legatus pas užsienio ir švietinvo reikalų 
įžymųjį komisarą Liuiačarskį prašyti leis
ti jiems išvažiuoti į Čekoslovakiją ir ten 
toliau studijuoti. Toks jų prašymas buvo 
palaikytas kontrrevoliucijiškn, ir apie 100 
jų, tų studentų revoliucijonierių, buvo iš
tremti.

G. P. U. yra labai arti prisišliejusi 
prie sovietų mokyklos. Sovietų valdžia į- 
sako išgauti iš vaikų, ką veikia ir mąsto 
jų tėvai. Aš galiu papasakoti ištisas dešini 
tis faktų įrodyti ir patvirtinti savo žo
džiams. Galiu nurodyti faktų tiek iš Mask 
vos, tiek iš Rostovo nr kitų įvairių kaimo 
mokyklų gyvenimo. Vaikai turi praneši
nėti G. P. U., ar tiki jų tėvai Dievą, ką 
jie veikia, kas pas juos lankosi ir t. t., o 
atminkime, kad visus šiuos klausimus turi 
atsakyti 7-10 metų vaikai. Taip yra daro
ma visose sovietų Rusijos mokyklose. G. 
P. U. iš vaikų burnų sužino apie jų gim
dytojų politišką ištikimybę.

I

(Bus daugiau)

/
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LIETUVOS PRIPAŽINIMO PAMINĖJIMAS
METINIS H DRAUGO M

M
M

I

Ir Seniausia Chicagoje Gyvenančiu Lietuvių Kontestas

★
★

H

NEDELIOJE, LIEPOS-JULY 1931
Chemausko Darže

DABARTINIAME BIRUTĖS PARKE
79 th ir Archer Avė., Justice, III.

■

Dienraštis “Draugas” prie visų kilnių Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių darbų yra daug 
prisidėjęs. Jisai daug rūpinosi išgavimu Lie
tuvai de jure pripažinimo iš Jungtinių Vals
tybių vyriausybės. Tat, ir sumanyta “Drau
go” metinėj iškilmėj tą svarbų istorinį įvykį 
atatinkamai paminėti.

i
Jau kelintas mėnuo, kai “Drauge” eina la- . 

bai įdomūs seniausių Chicagos lietuvių atsi
minimai, kurie net Lietuvos visuomenę su
domino. Liepos 12 d., Čemausko darže, iš

rinksime dvyliką seniausiai Cbicagoj gyvenan
čių lietuvių ir sukursime jų kliūbą. Tai irgi 
bus labai įdomus įvykis.

Pagalios, “Draugas”, kuris visada nuošir
džiai remia visus lietuvių visuomenės, draugi
jų, organiacijų, biznierių ir profesionalų rei
kalus, tikisi, kad į šį pikniką suvažiuos daug 
žmonių iš Chicagos ir apylinkių ir kad viena
tinis mūsų tikybinės ir tautinės minties dien
raštis susilauks nuoširdžios paramos. Kvie
čiame visus.

5■s
* ’ •

Prakalbos, dainos, muzika, šokiai. Bus ir kitokių Įvairumų

Visus širdingai kviečiame atsilankyti
■
MM
MM
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Prašau Į Mano Kampelį
----------- Rašo prof. Kampininkas.-------------- -

PRAŠAU NESIJUOKTI.

Priklydus sako, kad šiluma 
kaulų nelaužo. Teisybė, sviete
da nebuvo girdėt tokio pri
potko, kad vasaros karštis bū
tų kam kojų nulaužęs ar 
sprandą nusukęs, nebent jei 
kuris per daug drūto “pūpso
Į savo pilvą įpilą, bet ir tuo alui labai

rus reikia pabūti vienam il
giau, kitam striukiau, o po

Bėgančios Žinelės.

Jau virš du mėnesiu laiko, 
kaip pas mus darbuojasi nau-

mariam mm u.
Didelis išvažiavimas.

Liepos 4 d. Brolių Marijonų 
ūkyje įvyko didelis išvažiavi-

jas klebonas, knn. J. Šilkas. ",as ~ tikras Piknikas. Diena 
tam eina aat kualyntfe dar.- A, kus naujam dvasio6 va. P*rtaiki labai gi«b, ta, ,r 
gaus, tat septinto gyvenimo” . atsimda į, „„j,, dvasi. *»•»■»« atvyko gaaa .daug. 
(turbūt floro), kad “Dvasia' . ; wonmvj»i P*rnai per paskutinį

bet ir bernaičių benas muziką 
susirinkusius palinksmino. Rė
mėjai rengėjai yra labai dė
dingi visiems atsilankiusiems: 
kaip padėjusioms darbuotis, 
taip ir atsilankiusiems sve
čiams, kurie taip gausiai pa
rėmė mūsų pasidarbavimų.

Rengėjas.

proga nuoširdžiai ir komisija susideda S: A. B.
kviečiu visus savo parapijie
čius ir visus vietinius ir apie- 
linkių kolonijų svetelius į mū
sų metinį piknikų.

Kun. K. Bičkauskas, kleb.

VYČIŲ VISUOTINAS 
SEIMAS.

, nm jėgų, nes jau nemažai su- .
yra moteriška asaba, laimi g,a parapijos tollilfc pikatkę buvo daugiau, bet tuo
S, jauna, kaip 20 metų”, kad ml0 luu8ų buv0 atBisky., n.et įvyko auto.nobiliaus ižlai-
“Ponas Jėzusas jaunas kaip j b iinėjiniais, kuris ir sutraukė

”|20 metų, kaip ir Dievas .Tėvas į Pmm^^įlėa į minias žmonių.
b*- ūsų, | pr^ nauj0jo klebono jau

HI& RJUUiOIL INO.

padabni, be ūsų, j naujoj() klebono >u! Keletas Rėmėjų skyrių tart-
met negalima karščio kaltinti, geltonom čiuprynom, mėlynų surengta naudingų pra- J° savo 8talus ir tokiu ba<iu
Ale kad vasaros karštis lie- akių”, kad “aniolai yra (iv i e- Poras Card Partv 'Pridėjo prie pikniko pasise-
tuviškiems biblistams (protes
tantų sekta, artima 
viams — materialistams) gal
vas subalaniutija, razumų lig

mogėlių. Poras Card Party “
t , . • • • „„„„ kimo. Geriausia pasidarbavo, v. ... v .. . . davė parapijai gero pelno.. L .

bedie- se mergaites, nezenoti, vuu.^. parapįjos pikniktt8 Melrose Park skyrius, kuriam 
jauni kaip 20 111.”, kad “dali-,.k„j |darbavosi pp. Žvirbliai, p.

jų gatunkų pusė berniukai, pu

Amaitis, E. Ramoškaitė, Ad. *• 
Buzaitė, O. Putrimaitė, S. Un- 
guraitė, M. Serbentaitė, M. 
Baliūnaitė ir V. Parkaitis.

Ši komisija rūpinsis atstovu 
ir svečių priėmimu ir jų visa 
gerove seimo laiku.

Teatro, vakarienės ir šokių 
komisijos bus išrinktos trum
poje ateityje, kada bus susi
imta šių parengimų vieta.

A. J. M

Artinantis Vyčių visuoti
nam seimui, kuris įvyks rug
pjūčio* 18, 19, ir 20 d.; Vyčių 
41-o« kuopos kambariuose, N. Į 

5tli ir Havemeyer Sts., Brook-Į’ 
lyn, N. Y., Vytauto kuopa pra j 
dėjo labai stropiai rengtis prie į 
šių iškilmių.

Seimo komisija susideda iš 
kuopos valdybos, k. a. kun. J.

I

Piknikas.

Šitų sekmadienį, t. y. liepos 
12 d. mūsų Šv. Praneiška-us 
parapija rengia milžiniškų me
tinį piknikų, kuris įvyks Ko- 
valskio darže, Bumhani & 
Midi. City Road, Calumet Ci
ty, BĮ. Šv. Pyaaeiškaus para- 
piječiai jau visiems yra žino
mi savo darbštumu, pasišven-

LIETUVOJE

kad “dan
guj ant septinto gyvenimo; 

į kokį, taip šnekant, pantį' (floro) visi kalbės savo kalba:
susuka, tai tikra tiesa. ’anglikas sakys angelskai, Iie'! wys skaitliiįnf susirik inas Mehr®se 1>itrk skyrius pa-

Ana, vienas tokių lietuviškų tuvninkas girdės lietuviškai, ;^ įr !dai’ė gryno pelno į $80.tXk An- tiniu ir attkotnis.
“Biblijos studentų” per buvu- lietuvninkas sakys lietuviškai, padarė putras & e*^s daug pasidarba-
sius Chieagoje karščius ir jfl- anglikas girdės angelskai; SVk'no ivo Brighton Park skyrius, ka
sų pašenavotų prof. Kampi- kalbom nebus jokio triubelio”.4 iriame darbavosi p. Yaičekaus-

Ir taip toliau ir taip toliau. JIce Cteam Sočiai Lažkro- p. Cknbista, p. Kazragienė,
Vadinasi, tokių prajovė, aa, Į leidimas. i p Navickienė, pu Banibalienė

beeinu, nei jus da negirdėjot.! Liepos 5 dienų, parapijos!ir kitos rėmėjos. Pasidarbavo 
0 tai vis kaltas buvęs Į svetainėj įvyko taip (Dievo Apveizdots ir Aušros
nai džiuniaus karštis, kad jį .lwa8 Cream Sočiai”, sy-! Vartų skyrių rėmėjai, 
kur smala. Gera da, kad tik |kiu buvo ir iaįkrodžio leidi-i Kiti skvriai nebuvo susior- 
porų savamnj truko; jei būt ii- uias> Didžiuim parapijiečiu !ganizavę/todel tik pavieniai 
glaU..pafiltęSę5 lietuvl;klljam širdingai darbavosi per prisidėjo prie darbo.

ninku norėjo į “tikrų vierų” 
atversti. Ant geltonos poperos, 
keturiuose puslapiuos paišeliu 
jis tlumočija kvailiausias 
“1931 naujų metų naujas na- 
vynas”, Biblijos studentų 
“mokslų”, kad “pirmutiniai 
žmonės susitvėrė iš klimato,
1
Tas 
inas
“velnias pustas žodis’

! buvo labai sėkmingas. Bianie- ' 
! riai gausiai aukojo įvairių,

darbavosi 
Švilpauskivnė, p. Janušauskie-

daiktų piknikui, gi parginė ir kitos rėn*X. Titai via-

Todel tikiuosi, kad ir šiais 
nors ir bedarbės metais pikni
kas bus sėkmingas, nes visi 
į jį sutartinai rengiasi. Dau
giausia pastangų deda vyriau
sios pikniko šeimininkės p- 
nia Musteikienė ir ponia Gu
dienė, jųjų gi darbuotės sėk
mės visados žavėtinos.

Iš JAUNIMO DARBŲ
KRAŽIAI. Š. m. Kražių

‘Žiburio” gimnazijos moks- 
Aleksiūnas — dvasios vadas, I ,eiviai prisodino aikgtėje w. 
A. Z. Visminas pirm., A. B. ,d£įų, blogos valios jų mo- 
Amaitis vice-pirm., A. J. bgjo nepatiko vfe-
Mažeika rast., A. Grigalas-• nas prje Vytauto ąžuolo pa- 
iždin. ir M. Paplauskaitė Įsodintas medis, ir jie jį nu-
protokolų raštininkė. jlaužė. Pernai irgi toj vietoj

Ši komisija dirba visus ben- \ buvo nulaužtas, šiemet vėl. 
drus darbus prirenginiui sei-į^,aibi, jog tokių moksleivių v-^ 
mo ir su reikalais yra prašo-; ra> kurie drįsta laužyti pašo
ma kreiptis į jų šiuo adresu: jaunus medelius.
259 No. 5th St., Brooklyn, N. ■’ “š ”
Y.

Seimo komisija paskyrė
Ponia Tamkutonienė ir p- spaudos komisijon sekančias

urį Dievas išleido iš rojaus, “biblijos studentai” būtų Cki- j pajiniu du mėnesiu. Pui- daug geriau,
Fas klibintas vadinas Ado- eagos “domnge”, ar kitoj ku-Įkus kišeninis laikrodis vertės kad tokiais daĮykaįs šusirupi- 
nas”, kad “peklos nėra”, kad noj durnų galvų įstaigoj atsi-!$60 teko šventos Onos dr- '

nia Balčienė jau baigia plėšy- asmenis: Laikraščiams: kun.
ti batukus, renkant pagarsini-1 J. Afeksiimas, A. J. Mažeika,

eyščius yra ant žemės, nu
kad durę.

Tai vot kas ant svieto dedas.

$60 leno »ventos vnos ar- nĮų apskrities valdyba. Tuo- 
jui. Visi liko labai patenkinti Hleį bldų didesnės naudos ir 
tuo, nes šv. Onos draugija [įvaikos sa važiavimo klausi-

mus pikniko labui. O kas dar 
svajbu, tai tas, kad pereitų

A. Alekna, M. 'Paplauskaitė, 
J. Grigalas ir V. Juška. Jie

LIETUVIAI AMERIKOJE

R0CKF0RD, ILL.

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
ra dar labai žymūs, bet vie
nok jų yra. Jam rupi vaikelių 
auklėjimas ir per darbščių Rė 
naėjų draugijų remia parapi
jos mokyklų, per Šv. Vardo 
Draugijos “tymų” palaiko lie 
tuvių vardų sporto srityje.

tus dolerių pelno. Daugiau 
Jisai atvyko pas mūsų kle-įpasįdarbavę platinime tikietų 

bonų kun. P. Karalių iš Wa- Įgavo dovanas, būtent Marijo- 
sliington. ;ua Jocienė gavo Milo rar.ki-

daug darbuojasi parapijos ir >1Uj nes tnrint tikruii ti-
buvo gausiai aukojas^ Ši P**- kįelus traofcini-u daug pigiau 
moga davė parapijai kelis šhn ’ atsieitij

Mūsų bažnyčioje Vyskupas 
P/ Būčys atlaikė šv. Mišias 
Rytų Apeigomis; per jas dali
jo šv. Komunijų dviem pavi
dalais, kas žmonėms darė ne
paprasto įspūdžio; Mišioms 
tarnavo kun. Pr. Garnius.

Skyrius daro planus labiau 
stiprinti lietuvybę ir katali- Bkseeleneija pasakė paurak- 
kybę jaunuomenės tarpe. Pa- aP*e katalikų Bažnyčios 
sisekimų yra. |valdži« ir > tvark»'

n j laikrodėlį ir Matas Kava
liauskas sidabruotų fontaninę 
plunksnų' ir paišelį.

Svečiai.

Nedėlioję, liepos 5 dienų, 
lankėsi pas musų klebonų sve
čiai iš Cbicagos; Dr. A. Ra
kauskas su žmona ir klierikas 
Juozas Girdžiunas su savo

Patsai piknikas buvo 
linksmas. Ne vien seni priete- 
liai tarėjo progos pasimatyti, 
pasikalbėti, pakvėpuoti tyra 
vėsiu oru po didelių karščių,

sekmadienį mūsų choras nuta- pasiskirs sau. atatinkanius laik 
naščius ir rašys įmolatai apie 
ateinantį sėtinų.

Programų, pfakatų rr bilie
tų komisijon įeina kun. J. A- 
leksiūnas, A. Z. Visminas ir 
A. J. Mažeika. Jie surinks ir 
sutvarkys programų, atspaus
dins garsinimus ir bilietus.

rė “in corpore” važiuoti į 
piknikų ir ten visus linksmins 
ir žavės savo gražiais balsais 
ir linksmomis dainomis. Be

labai dainų gros labai gera orkestrą 
nuo 2 v. po pietų iki vėlumui.

Taipgi bus įvairių šposų, 
gerų daiktų laimei, skaniausių 
valgių ir gėrimų.

A. A. SLAKIS c
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: L'tam., Ketv., Ir Subatos 
* — 6 Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

i

Skyrius platina katalikų 
spaudų per Šv. Petro ir Po
vilo draugijų ir A. L. R. K. 
Susivienijimo kuopų. A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos kuopa ir

įbroliu Antanu. Svečiai gerė- 
Kadangi buvo atsilankiusių' josi gražia Shebovgano baž

nyčia, Sheboygano miestu ir 
jo puikiomis apielinkėmis. Sbe

į bažnyčių rusų, tai Vyskupas 
pasakė keletą žodžių ir rusų
kalba. Klebonas, pristatyda- įboyganiečiai būtų labai dėkin 
inas mums Vyskupo Bučio as-Įpi poniai Rakauskienei, jei ji 

Apaštalystės. Maldos draugi ja nienybę, iškėlė Jo kilnių darbų; kitų sykį atvykusi parodytų
varo apaštalavimo darbų. • ir nuopelnų vertę Katalikų 

Merginų Sodalicija traukia!Bažnyčiai ir liet. tautai.
daugiau merginų savo draugi- 
jon ir lavinasi rišime įvairių 
tikybinių ir socijalių klausi
nių.

Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 
XI, įvertindamas kunigo Pr. 
Bučio asmenį ir darbus p. m. 
pašvenčia Jį Vyskupu Rytų

' “ 7 „ , (Apeigomis ir skiria sunkiai
Liepos 6 d. erginų So a i !lldsjjaį gręžinti rusų tautų 

ei> turėjo savo mėnesini nu-.^į,, bažnyčiai. 
sirinkimų.

Vadovaujant gabiai pirmi-Į Po Piet»i kun. Pr. Garinus ir 
ninkei Jos. Sliautetaitei, narės (klebonas palydėjo Jo Eksce- 
greitai atliko paprastus drau-ik‘nci.ją i šv. Jurgio par. Broo- 
gi.jos reikalus. J'lyn, N. Y., čia rytojaus dienų

Dabar narės dalinasi į sek- :Pras>dej° L. R. K. Darbininkų 
cijas ir kiekviena sekcija va- jk':J.iunKos seimas, kame Eksee- 
rys savo darbų. i1’ nci.ia buvo pasižadėjęs da

Šis susirinkimas pasidarė 
visiškai gyvas, kada prasidėjo 
klausimai ir atsakymai į juos.

Raportais.

mums savo puikų talentų, pa
giedotų bažnyčioje laike šv. 
Mišių. Mes tikimės, jog pro- 
gai pasitaikius ji malonės mu
ms tai padaryti. Lauksime.

V I. V.

,1

lyvauti.

Vykstant į Brooklynų Vys-

PILNAS EGZAMINAS 
96.00 TIKTAI 95.00

8PBCIAL.I6TA8
Turi nenusiminkit, bet eikit pss 

tlkr« specialiste, ne pas koki nepa
tyri!]. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno liersamlnavlmo. Jus su
taupysit laika Ir plnlrua Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — 8copo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir ei- 
atikas baktertologlėkas egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu 
,u« gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-

Lupa, Būčya aplankė Ne« ar-S

Namų Tel. Hyde Park 3396

PATERSON, N. J.
Atsilankė Vyskupas Būčys.

Birželio 28 d. Patersoniečiai 
lietuviai katalikai turėjo gar
bės matyti savo bažnyčioj 
Aukštų Svečių — Jo Ekscelen
ciją Vyskupą Bučį.

k’o didžiulę aeroplanų 
g'irėjosi mechanikos puikini 
duvikiam. *

Kun. Pakalnio pavaduotoju;? 
knn. Pauliukas šv. Jurgio klc-
lionijoj Jo Ekscelencija ipalo- i 
niai patiko ir pavaišint; ska
nia vakariene Garbės Svečių ir 
Jo palydovus.

X . Y.

stotį;ivlo. tarnų, Inkstų, odoa, kraujo nėr 
vų. Širdies, reumatlamo, kirminu, 
u Įdegimo tarnų, silpnų plaufilų arba 
Jeigu tarlt kokia utsisenėjusla. Iš
kerėjusių. ckconMka 0c». kari ne
pasidavė net gabiam ielmynos gy
dytojui. neatldėllokit neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjtmas Rūmas 1011
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
tao ▼alanAoe' Ruo 10 ryto IM
1 pc plet. Vakarais nuo ( iki 7 
Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 

po plot

Puiki
Amerikos Vėliava

Duodama Sa

Nauja Taupymo Sąskaita
Atidaryta Iki Liepos 15-tos

PASIRINKIMAS IŠ TRIJŲ DYDŽIŲ

THEMidland National
BANK of CHICAGO

Archer at Sacrainento

Jums Apie Tai Paaiškys
Nuošimčiai bus rokuojami nuo liepos 1 dienos ant vi

sų depozitų, padarytų iki liepos 15, 1931.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdsiunas Borden)

ADVOKATAS

106 V. Adams St. Rm. 2117
Veisphoae Randolph 6727

SIM W. 22 St. e iki 9 vak..
Telephone Roosevelt 9000 

Nkmet t Iki 9 ryte Tel. Repub. 0000

X P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas (

Iki B vai. kortuose — nuo > Iki 0 
gubatomis nuo 9 Iki 9

62 Kast 107th Street
Kampas Mtchlgan Avs>

Tet. Pullman 0950—namų Pult 0377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergius ofisai uždaryti.

Teleptaons Dearborn 0057

F. W. CHERN AUGIUS
ADVOKATAS 

I«> North La Šalie Street 
ROOM 1411

Nuo 9:30 Iki B vai. vak.
Local OfUne: 1900 S. UNION AVi. 

Tet Roosevelt 1710 
Vai., nuo t Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant 8eredas>

A A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 8outh La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolpb 0011 
Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak. 
1001 8. Halsėed St. Tel. Vlctory OBO

Valandos — 7 Iki 0 Pakasė 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare



l

I
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Penktadienis, Ijepos 10, 1931 draugas

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINELĖS. pikniką, kuris įvyks ateinantį 

sekmadienį Birutės — Cher- 
nausko darže. Visi rengiasi va 
žinoti, mat, ten daugelis ras 
tokių savo draugi) bei pažįs- 

kurių per visus metus

X Antradienyje, liepos 7 d.
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje įvyko Šv. Onos dr- 
jos mėnesinis susirinkimas, į tanių,
kuri atsilankė brolis Vladas negalėjo suseiti. 
ir pakvietė Šv. Onos dr-ją, pa-j 
sidarbuoti “Draugo” piknike,' 
kuris įvyks ateinantį sekma- ■ 
dieni, liepos 12 d. Birutės —•
Chernaueko darže. Dr-jo pa-

PARAPIJOS PIKNIKAS.

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
par. antras piknikas įvyks 

kvietinių priėmė ir uoliai ruo-, liepos 26 d. Vytauto Parke, 
šiasi užimti restoranų ir na-i Pirmutinis šios parapijos pik-
vaišinti svečius.

X Kun. A. Andriušis pra
nešė, kad Westsaidėje yra 
labai neturtinga Dapkų šei
ma, kurios tėvas guli ligonbu- 
tyje, o motina mirusi, gi tre- 
jatas vaikučių neturi kų pa

nikas neįvyko dėl lytaus ir 
vietoj pikniko įvyko parapijos 
salėj smagi pramoga.

Dabar J. M. gerb. pralotas

Dr. Antanas J. Gussenas, 
kuris užlaiko savo detisteri- 
jos ofisų iki num. 4847 W. 14 
St., Cicero.
Dr. Gussenas yra gimęs Griš-

ir uolieji parapijonai išanks- kabudžio parap., Bliuviškių 
to rūpestingai rengiasi prie kaime. Pradinę mokyklų bai-

meilės tinklų supainioti jau
nas ir ieškančias užuojautos 
Antano mintis. Jis nei nepaju
to, kaip pateko Onytės nelais- 

įvėn, bei šeimyniško gyvenimo 
sukurin. Bet tas jo plentuns, 
tęsti mokslų toliau, nepaken
kė, bet dar pagelbėjo.

Dentisterijos mokslas rei
kalauja pasišventusiu studija
vimo ir pinigus ėda, tarsi ko
kis smakas. Taigi, po trijų 
mokslo metų p. Gussenas pasi
juto, kad jo kišenini yra tuš
ti, o be pinigų mokykloj vie
tos nėra. Todėl, vieniems me
tams apleidęs universitetų, 
turėjo užsidirbti pinigų, kad 
galėtų tęsti mokslų. Po metų 
sugrįžęs atgal mokyklon ir 
draugams bei giminėms kiek i 
gelbstint, sėkmingai užbaigė ’ 
mokslų 1928 m. ir gavo dentis-!

D A K T A R A

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Tel. Canal <784 Telefonas Grovehtll 1282

antrojo pikniko. Rūpinasi, 
valgyti. Tai narės apsiėmė po'kad ateinančiame piknike bu- įčiau siekti mokslo Lietuvoj 
savaitę iš eilės juos pavalgi-j tų atpildyta tas, kas pralai- negalėjo. Tėvelis buvo silpnos

mėta dėl lytaus rengiant pir sveikatos, kurių jam atėmė ca- 
mųjį piknikų.

dinti. P-nia Stumbrienė apsi
ėmė vienų mergaitę užlaikyti 
visų mėnesį.

X Kur tik nueini visur gir
di tariantis apie “Draugo”

Metines Sukaktuvės

ONA LAURINAITĖ
Su šiuo pasauliu persiskyrė 

liepos 12 d. 1930, sulaukusi 19 
metų amžiaus.

Metinės šv. Mišios už a. a. 
Onos sielų įvyks subutoj, lie
pos 11 d. 1931, 8 vai. ryte 
Aušros Vartų par. bažnyčioj. 
Stos gedulingos šv. Mišios bus 
su ekzekvljomis.

ČieJi metai praslinko, kai 
begaileetinga mirtis be laiko 
Išplėšė Iš musų tarpo musų 
dukrelę ir seselę. Paliko mus 
liūdinčius su pažeistomis šir
dimis. Lai Viešpats Dievas es
ti a. a. Onytės sielai gailestin
gas ir per musų maldas lai už 
žiba jai amžinoji šviesa. '

Visus gimines, pažįstamus 
ir kaimynus nuoširdžiai kvie
čiame atsilankyti į minėtas pa
maldas.

Nubudę;
Motina Kotrinn, Brolis Adol

fas Sesuo Silvija
2059 W. 22 Street

U cT

gė Griškabūdy. Bet jis aukš- l,'rij0S daktar0
1928 m. baf. mėn. Cbieagoj 

įvyko dentistų daktarų suva
žiavimas, kuriame, patarus

DR. J. J. KOWARSK1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt Bt. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

TeL Lafayette (798

DR. A. RAČIUS DR, A, G, RAKAUSKAS DR. A. J. JAVOIŠ
GYDYTOJAS. CHIRURGA8 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas 
Vyru. moterų ir vaikų

DARO OPERA.C1JAS

ligas

Ligonius prilok* kasdieną nue 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomis tik 
Ukaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICA.GO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MABQUETTE ROAD

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

4 ir 8:30 iki 8 vai. vakare. 
8eredonils nuo 9 — 12 vai. ryto

Nedaliomis pagal sutartį.

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal sutarti.

Tol. Hemlock 8709

Rez. Tel. Prospect 081*

Staiga mirė.
Pereitų pirmadienį staiga 

širdies liga mirė Stanislovas 
Kilevičia, sūnūs Petronėlės ir 
Baltramiejaus Kilevičių. Ve
lionis buvo vos sulaukęs 20 

Įmetu amžiaus. Pašarvotas 
randasi namuose 3353 So. 
Union avė. Graboriui Masals
kiui patarnaujant velionis bus 
laidojamas šeštadieny.

P-nas B. Kilevičia yra se
nas Bridgeporto gyventojas ir 
yra “muveris”.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel-. Stewart 8191

DR. H. RARTON
•

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET 

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

Ofiso Tol. Vlctory 8891 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

DR. R. ARONro dragūnai už tai, kad jis, 
kaip ir kiti tuomlaikiniai Lie
tuvos patriotai, dalyvavo po
litikoj, reikalaudami Lietuvai 
laisvės.

A | A
VLADISLOVAS

KILEVIČIA
ntrė liepos 6, 1931 m. 5 vai. 
/ak. apie 20 metų amžiaus. Gi
męs Chicago, Iii.

Paliko dideliame 
tėvelius Petronėlę 
miejų Kilevičius,
Martiną, Stanislovą 
ir Antaną,
ir švogcrį

nulludifcie 
ir Baltra- 
4 brolius 
Kazimierą

4 seseris I’etronėję 
Juozapą Poškus, 

Ksavierą, Modestą ir Kristiną, 
4 dėdės Kazimierą, Vincentą, 
ir Petrą Kilevičius ir Antaną 
Jarecką. ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3353 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadieny, liepos 11. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į 8v. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta(nus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę:
Tėvai, Broliai. Seserys,

Dėdės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grnb. 
Masalskis, Tel. Boulevard 4139

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

'T
iiJ H 3

K L
i nu Į
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle 

Rez. 6622 S. Wihpple 
Vai. 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Loyola Univ. profesoriams,
Dr. Gussenas turėjo išdėjęs 
parodai įvairius savo mecha
niškos dentisterijos dirbinius,
už kų jis turėjo garbės gauti ^kambaiyj 1 valandų po pie-
nemažai pagyrimo kaip nuo įų 

Kai paaugo Antano broliai,!Loyola Univ. profesorių, taip' visos narės kviečiamos su- 
Jonas ir Bronius, (Bronius ir nuo konVeneijos dalyvių, I feirinkti> nes tuvį,u daug svav.

kurie buvo suvažiavę veik iš bių reikalų aptarti, 
visų S. A. Valstybių. I Valdyba.

tarnaudamas Lietuvos kariuo
menėj tapo užmuštas lenkų 
prie Lietuvos — Lenkijos sie
nos) ir 1912 m. pasklidus gan
dams po Lietuvą apie besiarti
nantį karą, Antanas išvažia
vo Kanadon. Išbuvęs ten vie
nus metus, atvyko Chicago®, 
kur dirbo įvairius darbus ir 
vakarais lankė mokyklų.

1918 m. netikėtai Antanas 
susitinka jaunų, gražių ir smar 
kių panelę, dabartinę savo mo
terį, Oną Sabeckaitę. Onutės 
būta apsukrios dzukaitės, ku- 

I ri buvo išauklėta pasakiškai 
gražiam Giraitės kaimo paunk 
sny, pi’ie Simno ežero tykiai 
liūliuojančių vilnių. Kaipo to
kiai, žinoma, neėmė daug lai
ko, kad i savo romantiškos

Dr. Gussenas yra linksmo, 
nuolaidaus ir rimto būdo žmo
gus; dėlto jį daugelis cicerie- 
čių jau spėjo pamylėti ii- ger
bia turėdami tokį profesiona
lų savo tarpe.

Kriaučių Lokalu 269 A. C.
W of A. susirinkimas įvyks 
liepos 10 d., Ainalgamated 
centro nt»nė, 333 So. Ashland |T~

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
19-11, 1-4. 7-9 12-2. 4-8, Blvd.
Tel. Cicero 882 Tel. Kedzie 2450-24(1

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 We»t 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomis
Susitarus

įBlvd., 7:30 vai. vak. Šiame su-
Geriausių, daktare, sėkmių!'/irillkinie bus svarstoma daug 

!Gyvenk musų apielinkėj įv,svarbių reikalų. Malonėkite 
buk su nuunis ilgus, ilgus me- v’s‘ dalyvauti.

lūs!
Cicerietis. J.

Dievo Apveizdos Parap. — kamb. 
Šv. Onos draugija laikys pus 
metinį susiripkimą liepos 12 
d., Dievo Apveizdos mokyklos

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOfclUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbystės.

OFISAS
688 West 18 Street 
Teief. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas.
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmac Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, Dl.

P. Prusis, sekr.

We9t Side. — S. L It K.
A. 100 kp. sus-mas įvyks lie- 

'pos 12 d., tuoj po sumos, Auš
ros Vartų parap. mokyk.

Rast.

PLATINKITE “DRAUGI”

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4919 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood (197
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 
Nuo 8 iki 8 valandai vakar*

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dlepą ir naktį 
Vlrginia 0038

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Rez. T*L Hemlock 8874

DR. j. P. POŠKA
OF. 8133 8. HALSTED 8TRETT 
REZ. 6504 8. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. Z-ro Of. 
Vai.: 8-4 po plet Utarn. ir Subat 
3-S vak. Šventadieniais pagal sutarti

Phone Lafayette 9710

DR. S. BIEZIS 1
j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 2?nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 8o. Richmond Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago*
SKYRIUS

1439 S. 49 Conrt, Cicero, BĮ.
Tel. Cicero (927>

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IU.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7(81

I. J.
GRABORIUI

1650 West 46th St.

Z O L P
IR LAIDOTUVIŲ 

VEDRJAS

DR. VAITOSH, OPT, DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

DENTISTAI

LIETUVIS AKI? 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą karts 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nsrvnotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nuima 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
t« ir tolimą regystą.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos* vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- I 
Ikaro. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėtų atsitikimų akys atitaisomos ' 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Te!. Tardė 1829

DR. G. SERNER
UBTUVU AKIŲ BPZOIAU81A8

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard (2(8 . 8412

Nuliūdimo valandoj* kreipkitės 
prie etane* patarnausiu slmpatlė- 
kaL mandagiai. gerai ir pigi** 
negu kitur Koplyčia dėl Barmenų 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirbtas!
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo (t—B 
Nedėliomis: nūn 10 iki U

Tel. Canal 1222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt Bt.)

Yalando* Nuo 9 iki 12 ryte 
nuo 1 iki 9 vakare 

Btredoj pagal sutarti

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergals vakare

Boulevard 7589
Re*. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-P.ay

LIETUVIS DENTI8TAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

vai. vakare
Nedėliomis ir Soredoml.v susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p* 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Teief. Midway 2880

Ir. MAURICE kawT
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Recldenoijos Tel. Placa 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 pp pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

i
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draugas Penktadienis, Liepos 10, 1931

C H I.C A G O J E

BESIRENGIANT “DRAU
GO” PIKNIKAN.

RADIO STOTIS SKZ.

Town of Lake. — Pirmadie
ny, 6 d. liepos gerb. kun. A. 
Linkus drauge su kun. I. Al- 
bavičiu išvažiavo atostogoms. 
Žadėjo aplankyti daug įžymių 
vietų. linkėtina laimingai su
grįžti.

Liepos 6 d. Šv. Kryžiaus li
goninėj padaryta sunki ope
racija M. Šedienei. Ligonę pri
žiūri Dr. Biežis.

Didis Vakarinis

PIKNIKAS
Rengia LABDARINGOJI SĄJUNGA

SUBATŪJ, LIEPOS - IDLY 18. 1931

Birutės -- Chemiausko Darže ®
79 St. ir Archer Avenue Justice, III.

Pradžia 2 vai. po pietų įžanga 25c.

Šauni muzika. užkandžiai, gėrimai, šokiai.
>

Visus kvečia
RENGĖJAI.

Liepos 7 d. Šv. Kazimiero 
Akademijos Rem. 1 sk. įvyko 
susirinkimas. Pasidalinta me-

Pasikalbėjus su dienraščio 
“Draugo” pikniko rengėjais,
patyriau, jog ne vien rengėjai ,,
deda daug pastangų, kad tino pikniko tikietai ir išrink- ««• pirm. 
“Draugo” piknikas pavyktu, komis'Ja pakolektuoti daik-
bet ir biznieriai, suteikdami *’ Piknikui- Kom- H- Ged' 
daug įvairių dovanų. Kaip ren vilienS’ 0 Srubienė’ J- CePulie‘ 
gimo komisija, taip ir dien-.
rastis “Draugas” visiems rė
mėjams reiškia dėkingumų.

svetainėj, birželio 26 d., 7:30 
vai. vakare.

•Sus-mų atidarė pirm. V. Pe
trošienė malda.

Valdybos narės atvyko 
— V. Petrošienė, 

vice-pirm. — nebuvo, rašt. — 
M. Gerdžiunienė, ižd. — S. Sa- 
kalienė, Centro Valdybos na
rės — M. Vaičiūnienė, R. Ma- 
zilauskienė.

Dienraštis “Draugas” 
visų lietuvių katalikų Ameri- gražių dovanų, 
koję organas. Jis gina mūsų '
reikalus, skleidžia apšvietę, 
kelia katalikiškojo veikimo —• 
j dejas, susipratimų ir t.t. To
dėl visi jį privalo remti visais

Nekalto Prasid. Panelės Šv. [ Atstovės užsiregistravo 
mergaičių Sodalicijos “bunco;kančių kuopų: 

yra party” gerai pavyko. Buvo

Dar tebeserga K. Matkevi-
ciene.

se-

1 kp. O. Alelunienė.
2 kp. O. Rashinskienė, B. 

Palubinskienė, M. Šneiderienė.
3 kp. nebuvo.
4 kp. O. Šnaukštienė, N. 

Kregždienė.
7 kp. Nebuvo.
20 kp. E. Statkienė, 

vinskaitė, O. Nevulytė.
21 kp. M. Paukštienė,

tis XIII seimo nutarimo: pir
mų kartų nubausti, antrų kar
tų sunkiau, o trečių kartų vi
sai išbraukti.

6) Kad būtų pasiųstas skun
das seimui dėl rašinėjimo vie
na kitai nešvarių laiškų; kad 
Seimas nutartų, kas reikia su 
tokiom narėm daryti.

7) . Kad atstovei Apskritys 
įteiktų aukų $10 seimui.

Nesant daugiau ko svarsty
ti, sus-mų uždarė pirm. V. 
Petrošienė malda.

V. Petrošienė, pirm., 
M. Gerdžunienė, rašt.

mandagus patarnavimas ir 
malonus būdas visiems patiko.

Broliai Metrikai savo žavė- 
jančia muzika linksmino susi
rinkusius per pietus, o vė
liau šokiams. Tariame jiems 
nuoširdų ačiū.

Negalime pamiršt ir gerašir
džio graborio Ig. Zolp, kuris 
pristatė mums visas kėdes. 
Ačiū jums!
Visiems nuoširdžiausias ačiū

DAUGIAU TEISIŲ 
PREZIDENTUI

CARACAS, Venezuela, lie
pos 9. — Šios respublikos pre
zidentu išrinktas gen. Goniez 
nesutiko būti prezidentu, kol 
nebus pataisyta konstitucija, 
kad jis turėti) daugiau teisių. 
Tas atlikta.

kių apskr.) birželio 4 d. nuta
rė pastatyti kryžių. Buvo ir 
paskaita; “Pavasario ženkle
lio reikšmė.” . “Š.”

Dėžų dirbtuvė siūlo malku po 
$4.60 už vežimą.

Yards 5055

Parsiduoda dressmaking
Einant konstitucijos patai- <shop Kaį pigi Biznis

PADĖKA.

symu, prezidentas skaitosi vy- 
už atsilankymų, brangias do- ria?sias kariuomenės vadas, 
vanas ir sudėtus linkėjimus. TaiPat leista jam skirti kai- .»pe| Lafayette 7783 
Jūsų visų gerumas išspaudė kuriuos valdininkus
mūsų širdyse neišdildomų dė- ---------------
kingumo ženklų.

Mr. ir Mrs. S. Paukšta.
NUTARĖ PASTATYTI 

KRYŽIŲ

nuo
senai gerai išdirbtas.

1803 W. 46 st.

Šv. Kryžiaus parap. antras 
galimais būdais, o tų būdų y-1 piknikas įvyks 19 d. liepos, 
ra nemaža: biznieriai gali pa-j Vytauto parke. Klebonas ir 
remti suteikdami kokių nors komitetas deda pastangų, kad 
dovanų, o atsilankyti į piknikų piknikas kuogeriausiai pavyk- ,Račkauskienė, 
kiekvienam net privalu. Tad įų. 1 55 kp. M. Jasnauskienė, P.
pikniko rengimo komisija ir 
dienraštis “Draugas” kviečia 
skaitlingai atsilankyti pikni- 
kan ir tuo būdu paremti mū
sų spaudų.

DA APIE LIEPOS 4 D.

North Side. — Laukiame, 
• laukiame “4th of July”, vis

O. I-

Žibienė, M. Aitutienė. 
67 kp. nebuvo.

Kuopų darbuotė.

Jausimės pilnai savo užduo
tį išpildę, kuomet tinkamai 
padėkosime visiems, kurie pri
sidėjo prie krikštynų mūsų 
sūnelio Ernesto — Viviano.

Visųpirmiausiai nuoširdžiai 
dėkojame kūmams, p-niai J. 

j Lukoševičienei ir p-nui A. 
Šnurevieiui. Gerai žinome, kad 

[sūnelis, sekdamas jų pavyzdį
1 kp. sus-mai įvyksta skait- į užaUgg geras katalikas ir tvir- 

. , 'manydami, kaip ši. mūsų įturėjo išvažiavimų, ku- įas tėvynainis.
s “Vyčių Diena” pasiseks. Su-.1"*8 £era’ pavyko, 

laukėm, ir esam pasitenkinę. į kp. Sus-mai įvyksta, tu- 
’rėjo “bunco party”, kuris ge-

Daugiausia 1 rai i5rinkto 3 algtoveg Valančiui uz
daržų, rengiama piknikėlis kad iš mūsų kolomjos tiek . xv • , „ . . • $ ?

bažnytines apeigas ir malonių

“Draugo” piknikas 
liepos (July) 12 d., Birutės— 
Chemausko darže. Tiems, ku
rie negalės atvykti į Birutes

į XV seimų.

4 kp. Sus-mai įvyksta, kp. kompanijų.

Labai dėkingi esame gerb. 
klebonui kun. A. Skrypkui, 
kun. A. Dekanui, kun. A. Lin- 

Valančiui

FRANCIfA STIPRIAI AP
SIGINKLAVUSI

Jurbflžio pavasarininkai (Ša

Tel. Humboldt 4989

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųlles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

MARIE RAULINAITIS
FLORIST SHOP

ISpIldome gėlių užsakymus vestu- 
, vėms, pagrabams, parems Ir kitiems 
atsitikimams.

PARYŽIUS, liepos 9. — Ki-' 
tuomet Francija Genevai pa-į 
tiekė žinių apie savo ginkluo-' 
tų padėtį, iš ko pasirodė, kad 
ji menkai apsiginklavusi.

Dabar patirta, kad ištikrų 11737 Wabansia Avė. Chicago 
jų taip nėra. Ji labai stipriai 
apsiginklavusi. Turi arti sep
tynis milionus išlavinti) karei
vių ir vyriausybė išsprendusi 
šįmet ginklavimuisi išleisti 37 
nuošimčius visų skiriamų iš
laidų.

AUTOMOBILIAI

“Rūtos” darže (Aušros Vartų [daug jaunimo rėmėjų atsilan- 
par. darže). Taigi į Rūtos dar- kė. Nemanykit, gerieji žmo- 
žų rengėjai kviečia visus chi-'nės, kad mūsų Vyčiai užmirš ! gerai, darbuojasi, 
cagiečius, kurie negalės vyk- * tokių jiems užjautų. ( 20 kp. Sus-mai įvyksta, at-
ti į Birutės daržų. Čia bus ska

Sunku tinkamai padėka iš
reikšt mano draugėms, kurios

nių užkandžių, šaltaus gėrimo, 
ir gražaus pasilinksminimo.

Visi valio į “Draugo” pik
nikus.

“Draugo” pikniko Rengi-1 
mo Komisija pasikvietė tal
kon šį smarkų kupčių. Jisai 
talkininkauja surinkime įvai
rių dovanų ir dabar kasdien 
daro keletu “tripų” į Birutės 
—Chernausko daržų. Po visas 
kolonijas važinėja ir pas vi
sus biznierius ir “Draugo” 
prietelius lanko ir kviečia į 
didžiulį piknikų. Nuo gerųjų 
“Draugo” rėmėjų jisai gauna 
įvairių dovanų, kuriomis pasi
naudos visi piknikieriai. 

Suįdomintas piknikais.

.[stovės i seimų išrinks vėliau, daug darbo pridėjo priren- 
Mūsų jaunimas ypač įsitėmi 55 įp Sus-mai įvyksta, nau-1 giant pietus keletui šimtų su-

jo, kaip Vyčių 4 kuopos pirm.
P. Šaltimięras neilstančiai dar | j 
bavos.

Kitas jaunuolis, ir-gi gerai 
žinomas, p. Lapinskas, “Vy
ties” redaktorius ir dienos pro 
gramo vedėjas taip-gi ener 

i gingai darbavos. O p. Šimulis 
[tikrai, taip sakant, išsijuosęs 
darbavos.

| Atvažiavę į Mazinas parkų, 
buvom patenkinti gražia vie
ta. Tiktai šokiams vieta buvo 
per maža.

Kalbos buvo labai intere
singos, dainos gražios, ypač 
man patiko Wisconsino choro 
“Karvelėlis,” su solo J. Ba
nio.

Žodžiu, Vyčių Diena buvo 
labai sėkminga. Lauksime ki
tos “4th of July”.

jų narių prirašinėja, liepos 19 sirinkusių mūsų draugų. Pri
turės išvažiavimų, duoklių imkite, brangiosios, mūsų la-

už 1931 m. užmokėjo $1.00. įbai nuoširdų aftu.
Apskr. atstovė. Ačiuojame jaunoms

Kadangi Apskr. ižde nėra stalų patarnautojoms,
17 j pinigų, tat negalėjo rinkti at

stovės. Bet, pirm. paklausus, 
gal randasi tokių, geraširdžių, i
kurine nutiktu lėSnmis ' ** nupirkau Grant Work apttekąKurios sutikiu savo įesomis nuo j Malakau8kd; po No. 4347 w.,
važiuoti i seimų ir atstovauti 14th 8t- ciearo, m. Esu išėjęs augs- 

r yd teanl nptlekoryatėa mokslą. Ir turiuCllic. Apskritį, p. M. Paukštis daug metų patyrimo toje profesijoje.
nė nauireiškė kad ii važinnų Tur,me d‘diHau’» v^tų sandeli, re- ne pasireisKe, Kaa ji važiuos ceptam, pildyti, arant worke. vis-
i svečius ir tuo pačiu laiku ką Užlaikome pirmos rųiiea Pildau 

r receptus su didžiausiu atsargumu.
atvyks į seimų. . Į Patarimus sutelkiu dykai.

j I Del Jūsų parankumo, laikysiu Am.
NUtanmai. Express Money Orderius, priimsiu

1) Įnešta baigti kv«t» už St.
Kryžiaus ligoninės kambario rmenų pasidėjimo. Taipgi užlaikau 

XT , . , , , . visokių dalykų paslgrąilnimul irįrengimų. Nutarta, kad atsto- pasikvepinimui.

prie
kurių

CICERIEčiy ATIDAI

vės kuopose patiektų šį suma
nymų: kad kiekviena kp. turės

Parsiduoda grocernė, kaina 
pigi, lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj vietoj. Priežastis — iš
važiuoju į farmų.

4842 So. Marshfield Avė.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekiniais Ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali (rengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 

i kur galima pernakvot.

, BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO

Local & Long Dlstance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. DONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

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

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

8tatau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

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.
I

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Dabar rengiamės prie “Dr
augo” pikniko, kuris bus ne- 
dėlioj, liepos 12 d., Cher
nausko darže, kuris dabar va
dinasi Birutės parku. Tikėki
te, kad matysime daug Nortli- 
sidiečių.

r-i.
it A. L. R. K. MOT. S-GOS 

CHIO. APSKRIČIO
SUS-MO.

tMėnesinis susirinkimas įvy
ko Aušros Vartų parapijos

GRANT WORKS APTEKA
prisidėti, ar vakaru surengti Į JaoIaa KeMramkM, sav. 

ir sudarytų $20.00 ligoninės w 14th g, Cjcw0. m
kambario įrengimui

2) Kad atstovės parneštų 
savo kp., jog velykinės paliu
dijimai būtų pasiųsti dvasios 
vadui prieš seimų.

3) Jei yra kp., ar narių, 
kurios turi kokių skundų prieš 
Centro Valdybos narės, kad 
nieko nepaisytų, įneštų seimui.

4) Kad sekantis M. S. sei
mas būtų Chicagoje.

5) 20 kp. atstovės norėjo 
žinoti, kas reik daryti su to- j 
kia nare, kuri per sus-mus 
trukšmų kelia. Patarta laiky-

Tel. Cicero 39

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir mutlkos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicųgo
Telefonas HEMLOCK SltO

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS .
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Pbona Vlrglnls 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiniiniiiiiiiiiiiimiiMiiifl

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
IIIIIIHIMNII

Aapos Telef.

Hemlock

JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republic 6419

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246 
DOUOLAS ELECTRIC OO. 

JOSEPH 8HAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkkčte- 

rlal. Jvedame elektrą | na$nus Ir 
dirbt uvėa
9129 8. Halstcd St. 2 Augštls

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

Icgallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paekolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobtllua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Reglstruotaa Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669




