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K VIENNOS PRANEŠA, FRANCJJA 

NORI VOKIETIJAI PRAPULTIES
Amerikiečiu Skrinda Siberijos 

Padangėmis

LAIKINOJI ISPANIJOS VYRIAUSYBE 
PALIKTA VIETOJE

RUOŠIAS ATEINANČIAI 
ŽIEMAI

AVASHINGTON, rugp. 1. U 
Pati vyriausybė ima pripaži
nti, jog ateinančioji žiema be
darbiams bus žiauri.

Pranešta, kad bedarbių gel
bėjimui Karo departamentas 
turės paruošęs apie 1,600,000 
armijos užklodalų ir apie 206,- 
000 lovų. Esant reikalui bus 
suteikta ir kilnojamų armijos 
virtuvių.

LAKŪNŲ PAKVIESTU PAS 
TURKIJOS PREZIDENTĄ

ISTANBUL, Turkija, liepos 
31. — Amerikiečiu lakūnu Bo- 
ardman ir Polando, kurie iš 
New Yorko be sustojimo at
skrido j Turkijų, turkai vai
šina ir pagerbia kaipo didvy
riu.

Paskelbta, kad jiedu yra tu
rkų vyriausybės svečiu. Turki
jos prezidentas Kernai juodu 
pakvietė pas save į Angorų.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
jųdviejų tolumos rekordas pri
pažintas oficialiai. Jiedu pa
veikė francūzų lakūnų Costes, 
kurs turėjo 4,912 mylių to?u- 
mos rekordų. Gi amerikiečiu 
praskrido 4,995.9 mylių.

SKRINDA PER SIBERlfĄ

MASKVA, liepos 31. — 
Skrindančiu aplink pasaulį a- 
merikiečiu lakūnu, Pangborn 
ir Herndon, iš čia leidosi į 
Irkuckų, Siberijoj. Neturi lai
ko atsilsiui.

REKORDUI SUMUŠTI 
PASKELBTA DOVANA

PARYŽIUS, rugp. lt — A- 
merikiečiu lakūnu Boardman 
ir Polando savo tolimu be su
stojimo skridimu atėmė iš Fra- 
ncijos lakūno Costes rekordų 
(pirmenybę). Franci jos oro 
ministerija tad savo lakūnams 
paskelbė apie 40,000 dol. do
vanų už to rekordo atėmimų 
iš amerikiečių.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesiuota, 
pramatomas lietus, vidutinė 
temperatūra.

FRANCIJA KOVOJA 
VOKIETIJĄ

VTKNNA, Austrija, rugp. 1. 
— Patirta, Francija labai ne
drauginga Vokietijai. Franci
ja darbuojasi, kad vokiečių va
lstybė visai susmuktų. Kad 
tų atsiekti, deda pastangų su
ardyti jos draugingumų su Au
strija ir kitomis vidurinės Eu
ropos valstybėmis.

Francija savo pusėje turi 
Čekoslovakiją ir Jugoslavijų. 
Su Rumunija susitarti yra va
rgo. Derybos jau vedamos sų 
Urigarija. Visoms valstybėms 
Francija siūlo paskolas ir ža
da kitus palengvinimus, kad 
tik jos nusistatytų prieš Vo
kietijų.

PALIKTA VIETOJE

MADRIDAS, Ispanija, ru
gp. 1. — Steigiamasis susirin-; 
kimas išsprendė, kad anądien 
atsistatydinusi laikinoji respu
blikos vyriausybė pasiliktų sa
vo vietoje.

GRYŽO “GRAF ZEPPELIN”

FRIEDRICHSHAFEN, Vo
kietija, rugp. 1. — Iš Berly-i 
no parskrido dirižablis “Graf 
Zeppelin.”

KARALIUS IŠGELBĖJO 
6 ŽMONES

SOFIA, Bulgarija, liepos 31. 
— Bulgarijos karalius Bori
sas iš savo rūmų Varnos mie
ste pamatė, kaip netoli krašto 
Juodoje jūroje audra lamdo 
valtį, kurioje buvo 6 žmonės.

Karalius kuoveikiau savo 
motorine valtimi su mechani
ku leidosi tuos žmones gelbėti. 
Pavyko bangų blaškomų valtį 
su žmonėmis išvilkti į pakraš
čius.

PALIUOSUOS 500 
KALINIŲ

CANON CITY, Colo., rugp. 
1. — Einant naujuoju valsty
bės konstitucijos priedu, kali
niams laikas kalėjime sutru
mpinamas taip, kad iš vietos 
valstybinio kalėjimo bus pa- 
liuosuota apie 500 kalinių.

SKAITLINGAS BRIEDŽIŲ SUSIRINKIMAS

automobiliu jiems atvežta alfalfos (pašaro).

Liepos 3 d. lenkai uždarė 
pereinamuosius punktus Ute
nos bare Lingmenyse ir Kiš- 

, įnamiuose ir neleidžia piliečių 
nei iš mūsų pusės nei iš Oku
puotos Lietuvos lauko darba- 

Įms bei gyvulius ganyti.
Liepos 4 d. lenkai uždarė be 

jokios priežasties pereinamųjj 
I punktų Zarasų apskr., Laukš-

_ . . , _ itėnų km. To kaimo gyvento-
Tas yra briedžių auginimo ūky, arti Caugus, Cal. Briedžiai susibėgo krūvon, kadai jai liepos 5 d. kreipėsi pas le

nkų kapitonų, prašydami att-
GRAŽŪS COLOMBIA 
VALSTYBES ŽYGIAI

BOGOTA, Colombia, liepos 
31. — Katalikių Moterų Sų- 
junga iš Europos parsisiųzdi- 
no didelę Kristaus Karaliaus 
stovylų. Įvyko nepaprastai iš
kilmingas stovylos pašventini
mas, pirmininkaujant vietos 
arkivyskupui Perdomo.

„ Iškįlipėsę, dalyvavo respub
likos prezidentas ffėrrera su 
kabineto nariais ir apie 60,- 
000 žmonių. Procesijoje ėjo 
kariuomenės kadetai ir civili
nės sargybos kuopos. Respub
likos vardu kalbėjo vidujinių 
reikalų ministeris.

Po pašventinimo stovylų vi
sų naktį saugojo kareiviai. Ant 
rytojaus laikytos Aukštosios 
Mišios. z

Šventasis Tėvas Pijus XI 
prisiuntė apaštalinį palaimini
mų.

ŠVENTOS ŽEMES GLO
BĖJAS IŠVYKO ROMON

JERUZALE. — šventos 
Žemės globėjas kun. Nazzare- 
no Jacoppozi, Pranciškonas, 
baigęs savo kanoniškas vizita
cijas Palestinoj, Sirijoj, Le- 
banon ir Egipte, išvyko į Ro
mų, kur jis įteiks savo prane
šimų vyriausiųjam ordeno va
dui. Ateinantį mėnesį gryšiųs 
atgal.

Globėjo pareigas laikinai ei
na kun. T. Bellorini, Globoji
mo sekretorius.

DETROITO MALDININKAI 
AUDIENCIJOJE

VATIKANAS, liepos 31. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI au- 
diencijon priėmė 70 maldinin
kų iš Detroito, Mich.

Po audiencijos maldininkai 
išvyko į Asižių aplankyti Ma
žosios Gėlelės šventovę.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rugp. 1. — Už pergreitų au
tomobiliu važiavimų Meksikos 
konsulį Valdez teismas nubau
dė 27 dol. 50c.

CHICAGOJE

CAPONE UŽIMA PIRMĄJĄ 
VIETĄ

Angliški laikraščiai daug vie 
tos pašvenčia ęmurtininkų gau 
jų vadui A. Capone, kurs trau
kiamas tieson už prohibicijos 
peržengimų ir nemokėjimų, mo
kesčių už pajaio&s.

Seniau Capone prrslpažino 
kaltas. Dabar tai atšaukė. By
la jam federaliniam teisme a- 
tidėta ligi rugsėjo 8 d. Yra 
paliuosuotas, nes turi užsta
tęs 50,000 dolerių.

ATRADO PAMESTĄ 
ŽIEDĄ

Flint ežere, netoli Vafparai- 
so, Ind., pirm poros metų mau 
dėsi L. Spooner iš Cbicago ir 
pametė 800 dolerių vertes žie
dų.

Šįmet šiame ežere vanduo 
gerokai nuslūgo ir žmonės ra
do tų žiedų. Grųžintas savini
nkui.

NUBAUSTAS KALĖJIMU

Už atliktas klastas nekilno
jamose savastyse F. L. Pad- 
den, teisėjo F. M. Padden bro
lis, teismo nubaustas kalėjimu 
nuo 1 ligi 14 metų.

ŽUVO CHICAGOS 
TURTUOLIS

Skrizdamas pats vienas Iš 
St. Louis į Kansas City Chi
cagos turtuolis Jack Shepard, 
35 m., žuvo nukritus orlaiviui.

JOKIŲ PRIVATINIŲ 
PAREIGŲ

Chicago majoras Cermak a- 
ntru kartu parėdė policijos de
partamentui, idant poliemonai 
neitų jokių privatinių parei
gų. Už tai bus atsakomingi 
kapitonai.

Michigan ežere nuskendo Ha- 
rold Parker, 23 m., Ir Velma 
Johns, 20 m.

daryti pereinamųjj punktų lau
ko darbams, bet karininkas

atsakė, kad to negalima pada-
\t i rūT ū- v . ryti be aukštesnės vyresnybės Vakar Chicagos biržoje lie-1. , . , , . ., . v. , v i įsakymo ir kol nusiramins a-pos kviečių bušeliui mokėta! . i, ,

... 4O , . . . pie Dukstus.tik 48 centai, gi kornams 
72c.

Kviečiams tokia žema kai- Pereinamąjį punktu ties Sun
na Amerikoj užrekorduota tik 
1895 m.

KVIEČIŲ BUŠELIUI — 
48 CENTAI

PAGROBTA 15 METŲ 
MERGAITĖ

Mrs. Celia Urba, 4002 So. 
California avė., pranešė poli
cijai, kad trečiadienio vakare 
prapuolus jos duktė Virginia 
Urba, 15 m. Motina spėja, kad 
mergaitė ar tik nebus pagro
bta.

MIESTELIŲ “BIZNIS”

Cook apskrities “grand ju-1 užgrobus, kirdeikiečiai apsidė- 
ry” tyrinėja, kaip aplinkiniai j° save m°kesčiais, kun. Brei
miesteliai daro “biznį”’ iš
naudodami automobiliais va
žiuojančius žmones.

Daugiur važiuojantiems už
statomi spąstai. Areštuojami 
už neva greitų važiavimų ir 
baudžiami pinigiškomis baudo
mis.

DAUGIAU “TAGAVIMO” 
DIENŲ

Chicagos aldermonų taryba 
padaugino mieste “tagavimo” 
dienas dviem dienom daugiau 
— Chicago kūdikių pieno fon
dui ir lenkų karo veteranams.

Nežinia, ar majoras tai pa
tvirtins.

BAIGĖS RŪBSIUVIŲ 
STREIKAS

NEW YORK, liepos 31. — 
Čia atšauktas rūbsiuvių strei
kas įsimaišius šio miesto ma
jorui Walker. Pasirašyta nau
ja sutartis.

ST. LOUIS, Mo., liepos 31. 
—- Eederaliniai agentai suėmė 
,6 pinigų dirbėjus Ir platinto
je- •

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LENKAI UŽDARĖ 4 PEREI-, MOTERIMS DRAUDŽIAMA
NAMUOSIUS PUNKTUS DIRBTI NAKTIMIS

Liepos 5 d. lenkai uždarė

tupiu km., Zarasų apskr.

Liepos 5 d. lenkai uždarė 
(administracijos linijos perei- 
namųjį punktų Zarasų apskr. 
tfės Verugiškių km., per kuri 
vaikščiodavo lauko darbams 
Žiogiškio ir Verugiškių km. 
gyventojai. “R.”

ŽMONIŲ DARBŠTUMAS 
DAUG KĄ PADARO

Saldutiškis. Čia yra nema
žas Kirdeikių kaimas, kuris 
seniau priklausė Linkmenų pa
rapijai. Lenkams Linkmenus

vai vadovaujant, pastatė baž
nyčių ir įkūrė parapijų. Pas
tatyta pradžios mokykla, kuri 
kainavo 35 tūkstančius li^ų ir 
įsteigta pašto agentūra. Be to, 
čia katalikai pasižymi tikybi

SANTIAGO, Čili, liepos 31. 
— Čili respublikos naujas mi

niu susipratimu, turi veiklių misterių kabinetas išsprendė 
Pavasario” kuopų irldt. kat. panaikinti daugybę įvairių va-

draugijas. “M. L.”

APVOGĖ

Birželio 30 d. nakties metu 
nežinomi piktadariai Švėkšnos 
valse., Jonelių km. pavogė iš 
pil. Stasio Nausėdos užrakin
tos klėties, praplėšdami klėties 
stogų, įvairių rūbų ir audek
lų 860 litų sumoje ir pinigų 
97 litus. “R.”

IŠVYKO I UŽSIENI

Teologijos Filosofijos fakul
teto dekanas prof. prel. Ku
raitis išvyko į užsienį mokslo 
reikalais. “R.”

IŠVYKO UŽSIENIN

J. E. arkivyskupas P. Kare
vičius išvyko Šveicarijon pasi
gydyti. Išbus mėnesį laiko.

Pagal pasirašytų tarpt, ko
nvencijų, kuri jau paskelbta 
“Vyr. Žiniose,” nuo liepos 15 
d. uždrausta moterims dirbti 
nuo 9 vai. vakaro iki 5 vai. 
ryto visose pramonės ir pre
kybos įmonėse. ' “R.”

VYRAI SUSIORGANIZAVCf

Šiluvoje birželio mėn. reko
lekcijų metu Tėvas Bružikas 
įsteigė “Vyri) apaštalavimo 
draugijų.” Ta pirma Lietuvo
je tokia skaitlinga draugija, 
kuri turi 150 vyrų. Šiaulių eu
charistiniame kongrese visi 
stebėjosi, kad tiek daug vyrų 
iš čia atvažiavo. Tai tos drau
gijos nuopelnas. “M. L.”

PLANETA PLUTO NE
DIDELE

PASADENA, Cal., liepos 
31. — Nesenai rasta nauja mū
sų saules sistemas' plaųeta 
Pluto, kaip pasirodo, nedide
lė. Tik šešis kartus didesnė 
už mūsų mėnulį.

LIETUS ATLIKO DIDE 
LIŪS NUOSTOLIUS

DENVER, Colo., rugp. I. 
— Arti Colfax, Wash., ant 
poros ūkių staiga prakiuro de
besys ir lietus viskų panardi
no. Nuostoliai siekia virš 100,- 
000 dolerių.

PAŠALINAMI DIKTATO
RIAUS ŠALININKAI

ldviečių, kurios buvo iškeltos 
diktatoriaus laikais. Pašalina
mi brangiai apmokėti valdini
nkai.

TYRINĖJA CIGARETŲ 
KAINAS

WASHINGTON, liepos 31. , 
— Keturios tabokos kompani
jos kaipir susitarusios padidi
no cigaretams kalnų.

Teisingumo departamentas 
tyrinėja tų dalykų.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

PINIGŲ KURSAS

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

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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DIENOS KLAUSIMAI
VARGONININKŲ SĄJUNGOS SEIMAS.

Rugpiučio 2 ir 3 dienomis, Newark, N. J., 
lietuviu parapijos salėje, įvyksta A. L. R. K. 
Vargonininkų Sąjungos seimas.

Ši sąjunga priklauso prie neskaitlingųjų 
mūsų organizacijų Amerikoje. Tačiau jos vaid 
niuo mūsų visuomenės gyvenime yra vienas 
iš didžiausių.

Prie Vargonininkų Sąjungos priklauso 
parapijų vargonininkai, muzikai, chorvedžiai. 
Tokių žmonių gal nepriskaitysime daugiau, 
negu iki šimto. Kiekvienoj parapijoj, ar ji 
bus didelė ar maža, yra vargonininkas, kuris 
po kunigo — klebono, galima sakyti, užima 
pirmą vietą parapijos veikime. Jis ne vien 
bažnyčioj sau paskirtą svarbią pareigą at
lieką, bet ir socialiame veikime svarbią vietą 
užima.

Mūsų parapijos turi chorus. Prie chorų 
priklauso dešimtimis jaunuolių. Juos moko ir 
jiems vadovauja vargonininkai. Chorai — gi 
puošia ne vien tik pamaldas bažnyčiose, bet 
ir mūsų tautinius parapijose pM’en^mūs. Br 
kuo darbštesnįs yra vargonininkas, kuo-ge
riau savo profesiją pažįsta, tuo geresni ir 
skaitlingesni yra parapijų chorai, tuo dides
nis judėjimas pačiam parapijos gyvenime su
sidaro.

Tat, ir yra svarbu, kad vargonininkai tu
ri savo organizacija, kuri padeda jiems gilin
tis ir bažnytinėj ir bendrai visoj muzikos ir 
dainos meno srity, jungia jų pajėgas į krūvą, 
skatina prie didesnio ir uolesnio veikimo.

Vargonininkų vadovaujamieji chorai mū-

lįturi begaloir palaikymo 
reikšmės.

Suvažiavę j savo seimą vargonininkai 
drąsiai galėtų pasigirti atstovaują keletos 
tūkstančių jaunimo organizaciją. Jei sujung
ti krūvon visų lietuvių vargonininkų vado
vaujamus chorus Amerikoje, tikrai susidary
tų apie trijų tūkstančių dainininkų organiza
cija. O gal būtų ne pro šalį, jei susirinkę var

atžvilgiu daug ilševiky Bičiuliai.

Tur būt dar niekados bol
ševikai nebuvo tiek populia
rūs ir taip dažnai minimi, kaip

valiui valdovai to nori, arba, 
dar blogiau, kaip vienas val
dovas to nori. Keista. Bolše-

Mes čia nešališkai pabrėžia-> inžinierius ar technikas bei
ine tik pastebimus gyvenini** 
reiškinius ir juos logiškai su
gretiname.

mechanikas tampa Rusijoje 
brangiai apmokamu ekspertu, 
kurį ten pasiunčiu tam tikra

Toliau. Atsiradus pigiems kompanija (bendrovė), gau- 
Rusijos dirbiniams ir žaliavui, įnanti nemaža pelno iš preky-

nflnai. Ir politikui, ir laikraš-. viky politiškoje visiško žino-j kuriuos komunistų vergai pa-j bos su Rusija. Taigi, šitokios 
eiai, ir atskiri asmenys gunaĮnių pavergimo ir žiauraus te-i gamino ir išaugino, įvairūs ha kategorijos įvairūs inžinieriai
dažnai pakalba apie komuniz-Į voro sistemoje įvairūs despo- 

gonininkai į savo seimą pagalvotų apie para mą, darbo žmonių ir kitų ta- tai įžiūri bolševikų valdymo 
pijų chorų sąjungą. Kitos tautos, kiek žino- „yy gyventojų persekiojimą, sistemos “teisėtumą ir teisin
us, tokias sąjungas turi. Pavyzdžiui — uk-j Rusijoje, apie bolševikų hedie-
rainiečiai. Tada, be L. Vyčių, turėtumėme ir!yyVės akciją, jų penkmetį, 
kitą stiprią lietuvių .jaunimo organizaciją A- '<jo,Upįngą įr tt. ir tt. Ypač

gumą . Jie netgi morališkai 
pateisina nepaprastu:, ir žiau
rius bolševikų darbus durbi-

pitalistai, spekuliantai ir šiaip taip pat turi įvairių savotiš- 
išnaudotojai tuo būdu gavo kų priežasčių girti bolševi- 
vėl progos darbininką skriaus kus, kurie ne tik pavergė 
ti. Jie ėmė mažinti atlyginimą per KM) milijonų darbo žmo- 
darbininkams, kad galėtų kou uių Rusijoje, bet ir iššaudė ir 
kuruoti su Rusijos dirbiniais kalėjimuose b«*i išt’-emime iš-

merikoje. • spauda šališkai ir nešališkai ninku atžvilgiu. Dėl to tad sa-jir žaliava, arba visai uždarė naikino ir vis dar kasdien te
Mūsų vargonininkai gali pasidžiaugti sa-!<(aug rašo šiais klausimais, !vo despotiškai valdomoms į fabrikus ir dirbtuves. Ar ma- naikina milijonus “komu- 

vo tarpe turėdami ir rimtų kompozitorių, nes tai iš tikro yra labai ritu-jžmohių masėms jie gali nuro- uote, kad ir jie paliko “bedar nistiško eksperiu>uto” aukų.
kaip tai — Žilevičius, Pocius, Aleksis ir kele- tas reikalas. Bet, įsižiūrėjus į 
tą kitą. Sąjunga turėtų juos skatinti daugiau į tai, kas dabar rašoma ir kal- 
rašvti, pagelbėti jų kurinius plačiau paskleis-!bailia apie Sov. Rusiją ir jos

valdovus, labiausiai krinta Į 
akį charakteringas reiškinys. 
Dabartinei Rusijos valdžiai

ti, kad ir medžiaginiai jų kilnus ir mūsų tau
tai reikalingas darbas apsimokėtų.

Sveikindami vargonininkus, susirinkusius 
į savo seimą, džiaugiamės jų darbais ir linki
me dar geriau susiorganizuoti, dar labiau gi- dalis viso pasaulio kapitalistų 
linti žinias savo srityje ir savo veikimą, taip įr taip pat visi diktatoriai ir 
labai naudingą išeivijai, dar plačiau išvysty- despotai, kurie savavališkai 
ti!

PASTABĖLĖS

lx“iikai. matomai, nejuokais nusprendė

dyti komunistišką Rusiją, kur biais” ir daugiau nebegauna Kiti vėl keistuoliai stengia- 
žmonės dar blogiau gyvena tei-i riebaus pelno? Kur tau! Vie- si morališkai remti bolševi-
siškn, ekonomišku ir kultūriš
ku atžvilgiu ir t. t. Del to į- 
vairūs diktatoriai ir despotai 
taip greit ir pirmi pasiskubino

tam tikro palankumo reiškia pripažinti bolševikus, kaip Ru 
sijos valdžią, ir sudalė su jais

! valdo savo kraštuose. Užtat 
i visų kraštų katalikų visuome-

toj to, jie ėmė. leisti savo ka- kus, kati jie savo “bandymą” 
pitalus į spekuliaciją, neina- privestą ligi logiško galo, ka- 
žai pelnydami iš to, kas iš Ru da išbadėjusi ir nusikamavu
si jos išvežama. Argi čia blo- si Rusijos žmonija naujoje re 
gas dalykas: žymiai mažiau voliucijoje krauju užlies visą 
rūpesčių, išlaidų (nereikia rusų kraštą.... Tokių keistuo-

teisiškus ir prekybinius sau- darbininkams algų mokėti) lių yra daugiausia visų kraš- 
tykius. j ir taip pat nemaža pelno. Ar- tų socialistų tarpe. Kažin ko-

Smulkūs ir stambūs kapita-gi jiems rūpi milijonai skurs- dėl jie nutyli apie tai, kad ga-
tai pareiškia toleranciją bol-, tančių ir pusbadžių gyvenan- 

nė, visos legalios darbininkų |ševikų atžvilgiu ir remia juosĮčių darbininkų? Mat, visos ka 
organizacijos, moksliškos bei morališkai (tam tikra agita- ipitalo daugėjimo priemonės giminingas 
humanitarinės organizacijos ir.cija) ir materiališkai (duoda yra pateisinamos, o kapitalis- socializmą

lutinis tiek komunizmo tiek 
socializmo tikslas yra labai 

Socialistai nori 
pamažu Įvykdyti

lenkinti l^atviją. Vilniuje net komitetas susi-1 netgi socialistai stovi griežto- jiems kreditus ir plečia pre-itai su tomis priemonėmis ne- (vadinamuoju evoliucijos ke- 
kūrė l^atvįjos lenkams šelpvi. Šis komitetas ! je opozicijoje tai sistemai, ku- kybą su jais), kad bolševikai | ai skaito ir — deja — nė iš Įliu), o bolševikai nori iškart tą
turėsiąs skyrius visoj Lenkijoj. Jisai palaikys rįy bolševikai įvykdė ar tebe- tuo būdu ko ilgiau išsilaikytų dalies nesistengia vadovautis patį sumanymą įvykdyti. Oe- 

krikščionišku teisingumu. Tai į i ai. Betgi ir bolševikai to pa
yra liūdnas reiškinys. ties (socializacijos) tikslo.

Dei to tat įvairūs tarptauti- 'štai jau keturiolikti metai sie

ryšius su lenkų organizacijomis Latvijoj, or-, vykdo politiškame, kultūriška- Rusijoje, lšto kapitalistai ran- 
ganizuos ekskursijas ir bendrai — lenkinimo ‘ me, ekonomiškame, darbinin- da sau naudos, ir tiktai sau, 
darbus Latvijoj varys pirmyn. Savo laiku šisjkų ir ūkininkų gyvenime. bet ne darbininkų masėms, 
komitetas išleido atsišaukimą, kuriame reiš-j Suprantamu, kiekvienas gal- Baudžiavos sistema Rusijos niai spekuliantai ir pirkliai kia ir vis dėlto, kad ir pei
kiama apgailestavimas būk tai Latvijos len-j vojantis žmogus pa i" ano-sau: fabrikuose ir komunistiškuo- palaiko bolševikus, nes jie didžiausias aukas, nepasiekia.
kai esą skriaudžiami ir labai persekiojami ir; kodėl gi taip yra? Kas gi to- se ūkiuose (sovebozuose), boi- pagaliau žino, kad bolševikai

kio yra bolševikuose, kad jie ševikų kova su profesinėmis vis dėlto nesudarys jiems to- 
įvairiuose despotuose, išnau- darbininkų sąjungomis (net kios konkurencijos, kuri galė- 
dotojuose, laisvės priešuo ? ir svetimuose kraštuose), men- tų atimti jiems nemenką pel- 

Mūsų kairiųjų .organizacijų centrų vadai; kai kuriuose darbininkuose kas atlyginimas už darbą ir ną iš spekuliacijos.

dėl to lenką visuomenė turėtų duoti pagalbą 
r.ukentėjusiems.

Ir čia labai panašu į evoliu
ciją. Iš tikrąjį) keisti tie so 
cialistai. Jie ir bolševikai vie
ni kitus kompromituoja.

Pagaliau, tų visų bolševiz-
muštynes pamėgo. “Smarkūs” mūšiai buvo į sukelia tam tikrą palankumą nuolatinis darbininkų gyveni-! Toliau. Įvairūs dirbantieji, mo “prietelių” eilės gale sto- 
pernaį SLA. Seime, šiomis dflMK^i&.Tentre jiems ir susilaukia netgi para- mas pusbadžiu arba ir bądavi-j Rusijoje inžinieriai ir amati- vi įvaiiūs rašytojai ir žurna-
tajęp Jurgejiutės —- VitaRiehės, f) sa- mos, kuri padeda bolševikams mas Rusijoje -- tai visa yra ninkai giria bolševikus už tai, listai — “humanistai”. Tai
vd' dl numeryje naujų dalykų praneša, kad iš j valdžioje ilgiau išsilaikyti ’ labai simpatinga tiems, kurie kad pastarieji yra duosnūs jų yra žmonės, kurie už bet l o
tų muštynių “inspiracijos gavo ir bolševikai. ■ Negi daro jie tatai dėl bolše- labai pageidautų įvesti pana- darbdaviai ir kad jie gerai už kią kainą perka-i sau populia
Liek girdėti ir jų Bimba aptriušęs Jeskevičiu-i vikų “gražiųjų akių”, arba šią tvarką ir savo fabrikuose'dirba komisarų pavergtame rūmą ir kurie visai nesiorien-
ę, taip pat naujai susiorganizavusio bolševi-Įdel to, kad komunistai grasina bei dirbtuvėse, k 
<iško susivienijimo sekretorę.” Ar tik nebus' kapitalizmą sunaikinti ir. ant giau pelnyti, tuo!
t?
i

kad tik dau- krašte; Jie visi palaiko komu- tuoj a realiose gyvenimo aplin
kinių išnaudo nistus dėl to, kad jie gali1 ten kybėse. Ir jie savo balsais pri-

čia kalti mūsų kumštininkai — Sbarkev, Si- kruvinųjų durtuvų “atnešti darni darbininkus. Jeigu jau daryti įvairius savo bandy- sideda prie bendros bolševikų
rutis ir kiti; nes greičiausia jie kairiuosius laisvę darbininkų masesms”? “darbininkų ir valstiečių vai- mus (eksperimentus) statybo- rėmėjų sutartinės. Nieko sau
Ims užkrėtę peštukizmo dvasia... Well, muša- Ne! Čia bendrais bruožais ta- džia” gali šitaip elgtis su dar je, gamyboje ir t. t. Tiktai choras!
mos rikaitės, laikykitės ir nepasiduokit! tai pasiaiškinsime. bo žmonėmis, tai tas faktas ten jie gali daryti tokius ban- Šitie “humanistai” yra u

----------------- , Bolševikų sistema žmonėms tuo labiau pateisina kapitalis- dymus, kurių negalima vyk-(topijos pasaulio žmonės, kurie
Del įvykusių muštynių SLA. centre pavergti labai imponuoja įvai tų pastangas ko daugiau iš-i dyti normaliomis Amerikos ir audžia tuščių svajonių tink 

sų tautiniame gyvenime didelę veikimo dalį ! “T-nės” redaktorius p. Vitaitis būk tai aiš- riems savavaliams valdovams, naudoti darbininką ir ko ma- Europos gyvenimo sąlygomis, lą. skraidydami mintimis po
sudaro. Jie daugiausia suruošia vakaru, kon- ! kiussi, kad jo žmona nepuolusi Jurgeliutės, Kiekvienas is jų pavydi bo.- ž misi a i jam mokėti. Daugelis is jų tikisi susikrau- pasaulio beribę, arba nori sa-
certų, negu bile kitos organizacijos, o paga- o tik nuo jos gynusis. Kas čia bus kalčiau- ševikų admnistracijos “gabu- Tegu gerb. “Draugo” skai- ti aukso kalnus, nes dažnai ne vo vardą pagarsinti. Daugu-
liau ir tų kitų organizacijų pramogas jie savo sias, paaiškės iš šiomis dienomis įvykstančio mų” ir mokėjimo apsidirbti tylėjai nesistebi ir neprikiša žymus savo tėvynėje (Amen mas jų niekad nėra buvę Rusi-
dainomis papuošia. O daina tautybės ugdymo į valdybos susirinkimo. su žmonėmis taip, kaip sava- nuims “socialistiško tono’’ koje. Anglijoje, Vokietijoje) joje. ypač bolševikams ją vai-
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tinį susirinkimą. Šv. Pranciškus labai no
rėjo jame dalyvauti. Kai sveikatą nelei
do, jis parašė labai ilgą laišką, kurį jis no
rėjo, kad būtų skaitytas susirinkime. Ja
me Av. Pranciškus prašė, kad broliai ypa
tingai garbintų mūsų Išganytoją Kvenč.

■ Sakramente. Jis ragino kunigus būti skais 
. čiais, nes jiems prisieina kasdien aukoti
■ nekalčiausią mūsų Išganytojo Kūną

tikėti pinigais. Jei būtumėte prašę išmn- ! Kraujų. Jis juos taipgi prašė visados 
ldų, būtumėte gavę maisto tiek, kiek rei- k atminti, ką jie daro, kai laiko šv. tyišias. 
kėjo’. • šv. Zranciškus parašė ir kitą laišką,

Paskui jis liepė jiems vėl eiti į mies- kuriame jis ragino brolius visados atmin
tą ir prašyti išmaldų. Dabar jie gavo tiek ti savo aukštą pašaukimą. Tenai .jis įdėjo 
maisto, kad ne tik patys pasisotino, bet Į įr savo paskutinį testamentą.

ŠV. PRANCIŠKUS.
Rašo Kun. Juozas Jasevičius.

(Tąsa)
Šv. Pranciškus jiems atsakė: “Jūs 

negalite nusipirkti nieko dėl to, kad pasi-

ir visus pavargėlius tame mieste papenė
jo.

Kai vakare šv. Pranciškus su savo 
palydovais pribuvo į Asižiaps miestą, 
daug gyventojų jį sutiko ir šaukė iš 
džiaugsmu. Jie džiaugėsi iš to, kad jo 
šventas kūnas ir visi kiti palaikai pasi
liks pas juos. Dar jam gyvam būnant, jau 
jie gerbė jį kaipo šventą ir net meldėsi 
prie jo. Jie neleido .jam eiti net į šv. Ma
rijos Angelų bąžuyčią, bet priglaudė jį 
pas vyskupą Šv. Pranciškus žinojo žmonių 
norą ir sutiko su jų valia. ;

XVII. Vis Arčiau Mirties.

Šv. Pranciškaus sveikata vis ėjo silp
nyn. Kurtų pribuvo gydytojas pas jį. su 
kuriuo jis draugavo. Šv. Pranciškus už- 

* klausė jo: “Pasakyk man, Tamsia, kas 
bus su mano liga. (lydytojas atsakė: “Die
vui padedant, gal dar geriau pasidaryti.”

Bet kai šventasis būtinai reikalavo 
tiesos, tai jis prisipažino, sakydamas: 
“Pagal medicinos mokslą, jūsų liga nė
ra išgydoma. Aš manau, kad dar gvven

kėlęs rankas aukštyn, sušuko: “Sveika, 
sesute, mirtie!”

(lydytojui apleidžiant namus, ligonis 
taip susirgo, kad negalėjo ištverti. Taigi, 
vienas brolių prisiartinęs prie lovos taip 
jį ramino: “Tėve, tavo gyvenimas buyo 
ii yra tikroji šviesa, ne tik mums bro
liams, liet taipgi visai Bažnyčiai. Tar 
vo mirtis atneš mums nuliūdimo, bet tau 
atneš ramybę ir džiaugsmą. Tu paliksi 
kentėjimus, skausmus ir pagundas, o su
tiksi amžiną laimę. Tu atsisveikinsi su 
neturtu, kurį tu mylėjai, o rasi neapribo
tus turtus. Tu pasiliuososi nuo laikino- 

, sios mirties, o įeisi į amžiną gyvenimą, 
kur matysi Dievą veidas į veidą”.

“Tėve, atmink, kad tavo liga nėra 
išgydoma. Jei Dievas iš dangaus neduos 
tavo kūnui vaistų, tik trumpą laiką gy
vensi. Aš tai pasakiau, nes noriu tave su
raminti. Kai broliai pribus, ras tave ra
mybėj?. Kaip tavo visas gyvenimas, taip 
ii tavo įnirtis bus mum* saldus atsimini-

Nuo to laiko broliai dažnai giedojo jam 
giesmes.

Žmonės sakė, kad tai nepridera gie
doti ligoniui, kuris miršta. Jų kalba pa
siekė ir brolio Elijaus ausį, kuris atėjęs 
pis šv. Pranciškų taip jam kalbėjo: “Ma
no brangus Tėve, aš džiaugiuosi,-kad esa
te linksmas. Bet žmonės mano, jog esate 
miręs, nes girdi brolius giedant dieną ir 
naktį.”

šv. Pranciškus tuojaus atsakė: “įleisk 
man džiaugtis, brolau Viešpaties malonė
je ir mano skausmuose, nes aš taip aukštai 
esu susijungęs su Viešpačiu Dievu, jog 
turiu tik džiaugtis ir linksmintis.”

Tačiau šv. Pranciškus dabar baisiai

ir krti, kuriuos šv. Pranciškus pašaukė. 
Jis juos visus laimino, kad ir nematyda
mas jų veidų, nes jau buvo aklas.

Brolis Elijas, kad ir nesutiko su šv. 
Pranciškų kai kuriuose dalykuose, tačiau 
jis mylėjo jį ir prašė palaimos mirties 
valandoje. Šv. Pranciškus dedamas savo 
ranką ant brolio Elijaus galvos, užklau
sė, kieno tai yra. i

Kai jam atsakė, jog tai brolio Elijaus 
galva, jis pradėjo taip sakyti: “Mano (Sū
nau, aš tave laiminu. Tegul Visagalis pa
didina mano brolius ir sūnus tavo valdžio
je. Dievas, visų karalius telaimina tave 
danguje ir ant žemės. Aš tave laiminu 
taip, kaip galiu. Ko aš negaliu padaryti,

kentėjo. Vienas brolis paklausė jo, ką tedaro tas, kuris yra Visagalis.”
jis geriau išrinktų ar šiuos kentėjimusS ■ įtaikydamas savo dešinę ranką ant
kankinio vainiką ar mirtį? brolio Elijaus galvos, jis toliau kalbėjo:

Šventasis jam tarė: “Sūnau, tai yra “Likite sveiki, visi mano vaikeliai. Vi- 
niano mieliausias dalykas, kuris paterki- sados gyvenkite Dievo baimėje. Didelės 
na Dievo valią. Tašiau jei liga tęseųsi tris pagundos artinasi prie jūsų ir dideli var

mas. 99

šiais žodžiais sustiprintas, šv. Pran
ciškus ramiai tarė: “Jei mirtis artinasi,

dienas, ji yra baisesnė už kankinimus, ku
riuos aš turėjau pas turkus.” Ir iš tik
rųjų kiekviena kūno dalis jam baisiai so
pėjo.

gai suspaus jus. Laimingi būsite, jei ’>J<. 
site geri iki galui. Bus papiktinimų ir kai 
kurie broliai net išeis iš vienuolijos. Jūs 
laikykitės gerame. Aš jau turiu eiti pas

Vieną dieną visi manė, kad šventasis mano Viešpatį ir Dievą, kuriam aš tar
site iki rugsėjo galę. Tai girdėdamas, šy. I tai pašaukite brolį Angelą ir I^eoną, kad mirs. Broliai susirinko jo kambaryje ir į navau dvasioje.”

_ _ _ M nvuuo fonui Iit/vIIu (RiiiApie Sekmines broliai turėjo visuo- Pranciškus tylėjo valandėlę, o paskui pa- jie man pagiedotų apie senutę mirtį”, prašė palaimos. Buvo tenai brolis Ęlija.’ (Bus daugiau)
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dant, ir neįsivaizduoja, kiek 
milijonų žmonių yra kraujo 
jūroje Rusijos čekistų pri
girdyta be jokio teisino. Jie 
nepažįsta bolševikų “teismų” 
ir čekistų Įstaigų. Jiems nie
kados dar neteko išgirsti apie 
kurio nors Rusijos fabriko 
darbininkų streikų, kuris ka
pitalistinėse valstybėse vis 
dėlto yra leidžiamas. Gal būt 
manoma, kad ten darbo žmo
nės “patenkinti’’ niekieno ne
linktųjų valdžia. Tie visi po
nai “humanistai” tik tuo at
veju turėtų morališkų teisę 
girti bolševikus, jeigu juos 
Rusi jos darbo žmonės patys iš
sirinktų. Tada tai ir visas pa
saulis nieko bolševikams ne
prikištų, nes demokratiškvj rin 
kimų keliu rusai parodytų, 
kad jie bolševikų valdymo pa
geidauja. Tačiau Leninas ir 
Trockis pat pradžioje atkak
liai stengėsi neprileisti Rusi
jos steigiamojo seimo rinkinių, 
kurie buvo numatyti, kai tik 
caro valdžia buvo nuversta.

štai, kokių prietelių turi 
bolševikai kai kuriose vals
tybėse (tik ne Rusijoje).

Darbininkams, o ypač. demo
kratams, nepakeliui su darbo 

žmonių pavergėjais ir jų bi
čiuliais (prieteliais). Bolševi
kai labai gerai tai žino. Ir 
dėl to jie visų savo kovų sve
timose valstybėse nukreipia 
prieš socialistus, demokratus, 
darbininkų organizacijas ir y- 
pač prieš aktingiausių krikš
čioniškos meilės skelbėjų Ka
talikų Bažnyčių, kuri stengia
si be kraujo praliejimo sutai
kinti darbininkus ir darbda
vius ir skatina jų tarpusavio 
santykius stiprinti, plėsti. 
Šiaip ar taip, betgi Katalikų 
Bažnyčia neremia kapitalistų 
sųjungų ar korporacijų, bet 
karštai propaguoja ir remia

•darbininkų organizacijas, ku
rios savo veikime ir kovoje dėl 
savo interesų saugumo vado
vaujasi Kristaus mokslo dės
niais. Tik šie dėsniai gali 
apsaugoti darbo žmonių inte
resus ir teisingus darbininkų 
reikalavimus. Krikščionių pa
sauli- yra susilaukęs jau net 
dviejų enciklikų. Jos labai to
li siekia ir stengiasi ne pei- 

Uiu ar kulkosvaidžiu, bet į- 
kvepiamu krikščioniškos'mei
lės jausmu sutaikinti darbi
ninkus ir tų nedaugelį žmonių, 
kurie darbininkų darbo vai
siais naudojasi. Tik reikia 
stengtis suprasti tų enciklikų 
dvasių ir ja vadovautis. Kris
tus buvo tikras vargšų ir dar
bo žmonių Bičiulis (Priete- 
lius) ir Tikras Mokytojas. 
Jis mokė visus taikingai gy
venti. Ir jei šiandien kapita
listai yra labai godūs ir nesis
tengia daugiau pagerinti bū
tį tiems žmonėms, kurie sąži
ningai padeda jiems pelnų su
krauti, tai čia daugiausia yra 
kalta pati žmonija, kad nesis

tengia krikščionybės tiesas ir 
krikščioniškų meilę giliai į- 
kvėpti žmonėms nuo pat ma
žumės. Daugumas dabartinių 
turtuolių Juk yra kilę iš darbo 
žmonių šeimų. Jei nors dalis 
jų būtų-4ikri krikščionys (t. 
y. vadovautųsi Kristaus nuro
dymais bei pamokymais), tai 
šiandien gal jau nebebūtų stre 
ikų ir revoliucijų, nes ir kiti 
kapitalistai norom — neno
rom turėtų savo pelnų kiek 
sumažinti darbininkų naudai.

Užtat visi turime siekti to, 
kad darbo žmonės ir darbda
viai semtųsi reikalingos gyve
ninio išminties iš Kristaus 
mokslo. Turime pagal tuos Iš
ganytojo reikalavimus nušli

fuoti savo savimylą ir savi
naudą. Pradėkime tai nuo sa-

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tel. Canal 6764

ČIAUDULIO LIGA 
VASARA.

Rugpi ličio mėnesyje daug

DYKAI

ižiama ir su pažymėto polleno 
.ekstraktu ant tos vietos už- 
Įtepama. Atatikus nelabos žolės 
[ rūšį. nuo kurios žmogus ser
ga, įbrėžtoji vieta pabala, ir 
už valandėlės iššoka pakilus 
baltas nyžas. Kuomet žolės 
rūsis jau atitikta, tuomet da
roma “desensitizacija”, tai y- 

laisių.jam la P° oda. leidžiama visa se-bet artinanties
mėnesiui”, bėgdavo kur nors 1 T)a t° polleno ekstrakto. Nuo 
į kitus kraštus ir grįždavo na- lobio čiepijimo žmogaus krau 
mo vėlai rūdeny. Dubar jau .ias .iaa tų žolių pollenų nebi-

žmonių pradeda sirgti vasa-į bėgti nereikia, nes nuo tos J° **’ vasarine sloga jau dau- 
rine sloga, taip vadinama vasarinės slogos galima pusi- M'au neserga.

gydyti. Geriausia yra čiepinties nuo
| v *“hay fever” gegužės mėnesy, 
nes pavasary įsičiepijus gali
ma pasiekti geriausių rezul-

“šienlige”, arba kaip anglai 
vadina “hay fever”. Daug 
lietuvių teiraujasi, kaip gel
bėtis kuomet čiaudulys pra-

Vasarinio čiaudulio priežas
timi yia tam tikrų žolių ir 
smilgų pollinacija (žydėjimas)
bei paties žmogaus didis jau- 

baimei ne visi tąja liga yrajtr„,nas ,inkui po|lunu Ki(, 
paliesti. Bet tie, kurie nuo tos.no krauja, m,tari „ini() 
ligos kenčia, tai žino kaip

dės juos kamuoti. tatų.

SIDABRINIS JUBILIEJUS.
Amerikos Lietuvių R. K. Fe

deracija šįmet mini savo gy-
bonas, gerbiamas kunigas F. 
Virmauskis, rūpindamasis Fe-

vavimo 25 metų sukaktuves deracijos jubiliejinio kongresu 
(1906-1931) arba sidabrinį ju- pasisekimu, jau yra gavęs Bu
biliejų. Federacijos Centro 
Valdyba, norėdama tas sukak
tuves iškilmingiau paminėti,

stono Kardinolo Federacija, 
palaiminimų ir leidimų J' E 
Vyskupui P. Bučiui laikyti pu

savo paskutiniam susirinki-*maldas Rytinėmis apeigomis, 
me nutarė: kviesti visus pir-

Kraujas
jautrumo ir yra atsparus, tai 

baisiai žmogų prikamuoja, j las nese ]!ct km.io krau_
nes sergančiam prisieina ciau- 
dyti ir čiaudyti, per dienas 
per naktis, ir tas čiaudulys y-
ra toks įkirus, kad' žmogus si ir labai nusilpsta 
nežino nei kur dėtis. Šienlige 
sergantieji nespėja šnypšti iš 
nosies nuolatos tekantį skys
tį, jiems šnervės labai peršti, 
akys ašaroja, gerklė pliki
mus, ausis niežti, o kai ku
riuos tai net ir baisus dusu- 

: lys dūsiina.
Illinois ir kitose centralinė- 

se valstijose didžiuma tąja 
liga apimtų pradeda sloguti 
vidurvasary, ir čiaudo iki tol 
kol šalnos ateina. Seniau čiau- 
dytojai nelaukdavo iki už
klups juos vasarinis čiaudulys,

jas yra perjautrus ir polle- įI
nams neatsparus, tai tas, žo
lėms žydint, čiaudo, kankina

Gydymosi būdas nuo 
fever” yra toks. Visupirma 
gydytojas turi patirti nuo ku
rios smilgos arba žolės pul- 
lenų žmogus čiaudo. Tyrinė-

D ro Račkaus atsakymai į pa
klausimus.

ATSAKYMAS D. V. — Ky
la (rupturą) pagydyti jokiais 
vaistais negalima. Tiktai o- 
peraci.ja tamstai pagelbės.

ATSAKYMAS P. C. — Žu
vies taukai (Cod Liver Oil) 

liay žmogų tukina, kraujų stipri-

mojo kongrese dalyvius ir 
garbės svečiais J. E. Vyskupų 
P. Bučį buvusį Federacijos pir 
mininkų ir abudu lietuvių pra
lotu.

Kadangi nuo Fede|acijos į- 
sikūrimo jau daug kas gyveni
me yra pasikeitę, pertai ir Fe
deracijos konstitucija priseina 
kiek pakeisti, kad prisitaikius 
šių dienų reikalavimams. To
dėl šiame .jubiliejiniame Fede
racijos kongrese, rugpiučio 24, 
25, 26 dd., reikės priimti 
naujai perredaguota Federa
cijos konstitucija.

Kad kongresas būtų įdomus 
ir reikšmingas, užkviesti ge
riausieji mūsų visuomeninin-

Visi Federacijos Apskričiai 
ir skyriai prašomi šaukti su
sirinkimus, daryti kongresu ’1 
įnešimus, svarstyti perreda 
guotos konstitucijos projektą 

i nominuoti būsimai Centro vai 
dybai kandidatus, rinkti kon
gresui atstovus. Visi gi Fede
racijos rėmėjai ir prieteliai 
prašomi pasistengti' šiame is
toriniame Federacijos kongre
se dalyvauti.

Federacijos Sekretorijatas.
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

na, nes turi daug vitaminų, 
bet džiovos nepagydo. Žuvies j kai parašyti referatus tėmo- 
taukai nėra nuodai, todėl svei- mis: “Artvniiausieji Federa
uitai nepakenks, ir kiekvie-

jimai darosi sėkmingiausia ųam patartina gerti, ypač. au- lčių Kolegija” 
šiaip: su tam tikrais prietai- gantiems vaikams žuvies tau-Ireikalai’.' 
sais į rankų trupučiuką įbrė-'kus vartoti yra naudinga. ! South Bostono lietuvių kle-

Įvęs ir nuo mūsų šeimų, iš ku- į 
rių ateityje išeis ir darbo žmo 
nes ir darbdaviai. Bet visų 
pirmiausia, aišku, turime dau- 

'giau susipažinti su tuo išga- 
jninguoju didžiausio teisingu
mo mokslu ir Popiežių encikli
komis.

1

JA

cijos uždaviniai”; “Bernai- 
ir “Jaunimo

“NO-BURN” Hot Pan Holder 
Su Pirmu Orderiu DYKAI

Supreme Coal & Coke Co. Ine,
3650 SO. ROCKWELL STREET

GERIAUSIOS RŪŠIES PRODUKTAI 
Jus galite mokėti brangiau, bet jus negalite gauti geresniu

VISI TEL. VIRGINIA 0477 — 0478 — 0479 ‘
Mes kasdien gauname didelius šipmentus šviežiai iškastu anglių visokiems 

tikslams. ’

SPECIALISTAI TIK 
VIENAME GERIAUSIOSE ANGLYSE

Sekančios kainos bus geros iki rugpj. 8 dienai. Kadangi geležinkelių kainos 
nuo tada pakils ant 15 nuoš., tai reikės anglių kainas pakelti nuo 40 iki 65c. ant 
tonos. Todėl garantuoti kainos galime tik savaitėmis.

$13.

Deksnio galingą mostis.

Ijaikrašeiuose skelbiasi ir 
daugumui yra žinoma gyduolė 
nuo įvairių ligų. Teko sužino
ti, kad p. Matas Šimonis gavo 
generale agentūrą Micliigano 
valstijoje, t. y. pardavinėti 
Deken’s Ointnient Co. išdir- 
bystės.

DRAUGO” RUDENINIS
KNIKAS

JVYKS

Sekmadieny, Rugpiučio (August) 30 d., 1931
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

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

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

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

Va. Chesnut Hard Coal ..............................................
Blackband Lump or Egg..............................................
Hocky, Valley Lump or Egg..................................................
Illinois Lump. Egg or Nut ................................ <................
Pocahontas Lump, Egg or Nut..............................................
Pocahontas Pea .......................................................... ...........
Supreme’ Special Mine Run y2 Poch. & ’/2 W. Va. Lump

Rescrecned Poch. Mine Run ..................................................
Genuine Poch. Mine Run ....................................................
COKE: Egg, Range or Nut,.’...................................... Si Oi

NUMAŽINAME
Po 50c. ant tono nuo aukščiau paduotų kainų užsimokantiems kai

Orderiai gauti prieš 10 vai. ryto išpildomi tų pat dieną. 
Patenkinimas Užtikrintas

Už extrn darbą — gabenimas 50c., nešimas 75c.

pristatoma.

5 U-’/

V-
m

s® ra

'S? z

4Ji

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

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vurdas Ir PavnrdP ...............................................................

Adresus ..................................................................................  • •.

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

Kontėato Skyrius ............................................................... ■
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DRAUGAS fteštadienis, Rugp. 1 ’d., 1931
daugiau netikinčiųjų trauk 

■ Katalikų Bažnyčios globon.

Vakavo vedėjui p. A. Uzu- 
itieckui priklauso padėkų už 
paaukojimų keletu šimtų ve-

HŪMESTEAD, PA. vienų knygų, kuria niekas ne 
apsivils, vpaė tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 

LieftoK 24 d. po sunkios H-|raginanle įsigyti knygQ var.
GRAŽIOS LAIDOTUVES.

gos mirė Antanina Jurkaičiu- ju
dyklių, kurios per vakarienę, jy m a(„žiaUl<t paiaįdota
šiltų vakarų tiekė didelio pub
likai malonumo.

i Parapijonka

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

NAU1AS KUNIGAS

Didvyžiuose (Vilkaviškio a-i

* STEIGS KOOPERATINI 
TABAKO FABRIKĄ

uiCEfiO, ILL

iškilmingai atgiedojus ekzek-' 
vijas tėvui Alfonsui, Pranciš- 

j kiečiui, bu gerb. kun. Abramai Tai yra didokas veikalas, 
įeiu ir kun. Jurgueiu, ir varg.i turįs 476 puslapių. Pagal vo- 
Kimueiu, Kv. Petro ir Povilo kiškų originalų lietuviams tų 

, bažnyčioje liomesteud, Pa., ir veikalų prirengė tėvas jezui- 
su trejomis mišiomis. tas B. Andruška.

Kaune projektuojama stei
gti kooperatinį tabako fabri- 

primieija kun. P. Cižausko. kų ir manoma tuo būdu Kovo- 
Naujas kunigas veiklus kata-1 ti su esančiu tabako sindika- 
likų veikimo dirvoje. “M. L.” tu- “B-

pskr.) liepos mėn. 5 d. buvo

Jau po rinkimų.
! O, kiek čia buvo trukšmo!; Bažnyčia buvo pilna žmonių.. Yra tai platus aprašymas = 

Susirinkimai, kalbos, agitaci-Išlaidota l)uquesne, šv. Juo- gūdy,nes prieš pat Išganyto

ja, vieni kiti ‘‘no”. zapo kapinėse.

Laimėjo yes .
Kaikurie dėl to labai nusi-

I

minę. Bet tas sumanymas — 
sumažinti parkų valdovus, kj- 
lo pačiuose žmonėse, biedno- 
menėj. Sakoma, kad tuo laimė-

M. J.

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
{domiai, gražioje, aiškioje. = 
visiems suprantamoje kalboje, i 5 

įsigykite tų knygą, jų!
1 skaitysit

ff'UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIHHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIHIing

Į Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. =
= 15 metų nei vienas centas nežuvo . |
- Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimąs. 5
= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame |

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. ž
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, | 
apdraustame laiške.

John J. Zolp f
4559 S PAULINA ST. 1

Chicago, Illinois =
viiiiiiiiiimiiiiiiiiniiintiiiimiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiimiiuiuiiimuiiHiiiHtiiniia

K L N. \ . MIKĄ 1TIS, Philadelpliia, Pa., Šv. Kazimiero 
parapijos uolus vikaras, kuri parapijonai iškilmingai pagerbė 
jo varduvių dienų, 27 liepos.

LIETUVIAI AMERIKOJE

PHiLAŪELPHIA, PA. . taij) pat įteikė daugybę dova- 
nų ir pavieniai žmonės. Tas

[ rodo didelę parapijonų meilę
Kun. Viktoro Mikaičio pagerb- • • • • ,1 & ir prisirisimų prie gerb. kun. 

i Mikaičio.

. v. . . i-------j — nuo pradžios iki
- i Kad siais laikais Amen- , . ....

jiinu bus sulaužyta galinga no :. , . . v.‘ , galo su dideliu pasigrožėjimu
Ų.,, «. .. 7 • - kos lietuviai mažiau knygų,. , ... t , ./
Ii tiška mašina. Tik lietuviai. _ .x x . . . .X1 „ , lr dvasiška nauda, skaitysite

, . skaito, tai visiems aišku. Bet . , , . .
neturėtų snausti, naudotis pro . , , v . , , , , jQ daug sykiu ir vis didejan-’ . 1 kad dar yra žmonių, tebetu- x ., , . . .
ga, veikti bendrai savo tarpe .y. . . eiu pasitenkinimu. Kaina. ,. . rinčių troškimą kų nors gero ... nn „ . ,.
ir su kitomis tautomis, o ne- ' . . . ,. , . , . . ». $2.00. Kreiptis

pasiskaityti, tai taipgi žinoma. I
klausyti patarėjų “politikie- „ ... . .
rį ,, 1 J j Knygų mylėtojai

Tad lietuviai, kaipo susipra
tę žmonės, žiūrėkite su kuo, ... kiems čia norime nurodyti
turite reikalų ir aktyviai da-1........... ............ .....................

neretai
turi vargo iki užtinka tikraiI

'sau patinkamų knygų. To-

"DRAUGAS” POB. GO,
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, III.

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

tuvės.
Liepos 27 d. šv. Kazimiero-

parapijos parapijoms Par«16! graraos dalį iSpildė p. E. Nar
savo meilę, pagarbu ir d6- ;kuS( p g, Barauskffii pJg B 
kingium, mylimam parapijos ,Janulyt(.i p ir arti„.
vikarui kun. V. II,kaičiai, su- las p p Petraitis P p Pet. 
rengdami iškilmingu vakarie- raitis trakšmingai iSšauktas

lyvaukite savęs apsiginime. 
Tai už vis svarbiausia pilie- 

Tarpe kalbų, menišku pro-i1'“ I»'™ga-rūpintis savo a-
pielinke.

D.

Phone Boulevard 0244
ltes. Phone Henilock 6308

Frank Pumputis
Repreientuoja

Metropolitan Life Insurance Co. 
1549 West 47th Street

Res. 6803 S. Rockwell Street

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST GI.ARS BARBER SHOP 
Hair Bobbing and Shingling for 

Ladies Our Speeialty
2203 Wcst 22n<l Street

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Viskas Jų Pačių
nę jo varduvėms pagerbti.

Oras pasitaikė gan šiltas, 
bet žmonių prisirinko tiek, 
kad vietos daugiau nebuvo.

Tel. Calumet 6794

publikos kelis kartus dainuo
ti. Visi kiti ir-gi gražiai pasi
rodė, publikų patenkindami. 

Pasibaigus programui kun.
Tarp ižyniių svečn), jaku- y Mikaitis |abai skaudinęs 

dėl savorienėj dalyvavo ir iš Chieagos, ypatjngaį 
atvykusios kun. Mikaičio mo
tinėlė ir sesutė.

įėjus kun. V. Mikaičiui sve- j Kaulakiui, savo motinėlei, 
laineri, visi sustojo, su orkes- SeSUtei, rengėjoms, šeiininin- 
tra trukšmingai pasveikino kėnis už didį triūsų, patarnau- 
ir, chorui pritardami, sūdai- Įojonis draugijoms ir visiems 
navo “Ilgiausių metų . parapijonams už dovanas, lin-J

Klebonui kun. J. J. lvaulU- kėjimus^ir gauSų atsilankymų, 
kui sukalbėjus maldų, visi su-
sėdo prie skanios vakarienės, 
o p. Balilionio orkestrą sve
čius linksmino. Tuojau viena

ADVOKATAI BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

A. PETKUS
JEWELER

Dlatnonds, VVatehes and Jevvelry 
\Valcb Repalring Our Speeialty

4601 So. Hermitage Avė.

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

SenOS ; Miesto Ofisas 77 W. Washington St. I 
' iRoom 1502 Tel. Central 2978 |

motinėlės (70 metų) atsilanky-j Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 1 

1110, dėkojo gerb. klebonui kuli. !vakarals; utarD„ Ketv.. lr Subatos
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Atdstant supe.rintendent 

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1 538 WEST 63rd STREET

JULIA’S RESTAURANT
luiia Pocius and Slclla JuskK Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI

4656 So. VVestern Avė.

Namų Tel. Hyde Park 3395

Iš kalbų paaiškėjo gerb. 
kun. Mikaičio pasišventimas 
ir darbuotė. Parapijonys tik-

mergaitė, mokyklos vardu',!rai ivertina dideli Pasiauk°- 
pasveikino įteikdama didžiau- *““» ,llūs,l 

šių kasę gėlių.
Renginio komisijos pirm. p.

čiai; nesigalėdanias savo svei
katos, jis visų metų rinko au-

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 v&k
Telephone Roosevelt 9090 

Name: ( Iki 9 ryte Tel. Repub. 96»»

Phone Lafayette 51X59

Chicago Meat Markei
KAZ. BUBĄS, Sav. 
1845 West 47tb Street

Tel. Lafayette 134 0

N. ABARAVICZ
Grocety and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

kas. Jo nuopelnais KatalikuiJ. Pranokunas pakvietė daug
- , , • Bažnvčion atversta daug neti-pasidarbavusį lietuvių reika-į . v.* . 

luose p. A. Užumeckį už toast-
mastelį, kuris, pasveikinęs nuo, Gyvuok, dvasios vade ilgai,1 
savęs, reiškė džiaugsmo, kad : ilgai ir savo pasišventimu dar 
keletas metų atgal toje pačio-;
je dienoje pliiladelpliiečiai; 
šventė iškilmingai Amerikos 
pripažinimų Lietuvos de jure, 
ir pakvietė klebonų kun. Jt.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

. Telephone Dearborn 00 57

F. W. CHERN AUCKAS.
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak. ’

Ix>eal Office: 1900 S. UNION AVĖ 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(IAsklrlant Seredaa)

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

/Jroeerv and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lal’ayette 5469

John Kincinas
FANCY GROCERY & MEAT 

MARKET

4441 S. HONORE STREET

Phone Prospeci 0964

GASS THE TAILOR
C. ,1. GEItVILIS, Prop. 

KXPERT VVORKMANRHH’ 
Cleancr and. Dyer 

2543 ĮVEST 71st ST.

Phone Ganai 1678-9

JUSTIN MACKIEWIGH
Morgičių Bankierius

Parduodant Pirmus Morgičius

2342 So. Leavitt St.

Taigi nenusiminkit, Tmt eikit pas I 
i tikrų, specialistų, ne pas kokį nepa-I 

Kaulakį pakalbėti. Tarp kitko tj-rėlj. Tikras specialistas, arba pro-į 
v , I fcnorlus, neklaus Jūsų kas jums ken-i

gerb. klebonas pažymėjo kun.;kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 1

A. A. OLIS
ADVOKATAS

,11 South La Šalie Street 
i- i. --i ... :» l'o pilno I.Megzanilnavlino. Jus su- l _ _ . . _ ....

. .Vilkaičio didvyriškumų is- lliupy8lt la)ką )r ptntĮtug naUgei,s 1701 Tel 0881
statant savo gvvvbc pavojun, kl,1 daktarų negalėjo piiRcIbėt jums Va]andog nuo 8 jk, 5 val. vak 

-• ‘ kad j,e ,,cturi dalingo pa- R Ha).ted 8t Tet Vlctory 06(»
kati isgf’lbcjlis SV. nakrailieil- tyrimo, surudymui žmogaus kenks-

ta is degančios š\. Kazimieio Mano Rndk> — ncopo — Rnggi *
bažnyčios. Jis bus amžinai mi- X'K'1V ,K1ofn,llt?n2 Aparttla" lr **•'

.slRkas haktrrlologrlftkns egzarninavi-
Ilillias ŠV. Kaz. parapijos isto- mus kraujo alid-ngs Putli Junų tlk- 
... . ....... . rns negeroves. Ir Jeigu aS paimsiu

1 kaipo liudininkas tos JUH gydyti, tai Juaų sveikata Ir gy-
tmlniinos ; y urnas sugryR jums taip kaip buvo

• ' * pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll-
Po to pakvietė kalbėti kle- vl°- *nrn’l. inkstų, odos, kraujo ner- 

vų. Širdies, .reumatizmo, kirminų 
bonų Ig. Zilllblį, p. KarbailS- Uždegimo Žarnų, silpnų plam’tų, arba
■ •___ ____ .. v Jeigu turit kokių užsisenėjualų, isi-kienę, p. \aržiavixių lt p. K, chroniškų ligų, kuri ne

Dryža. Pastarojo gvva kalba P*"*<lavė net gabiam Šeimynos gy- 
. dytojul, neatidėlloklt neatėję pa-

publikų skaniai prijuokino ir mane.
DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 1016

20 W. JACKS0N BLVD.
Arti State Ostvės

, ..... . Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1kurios sveikino, linkėjo ir VI- po pi«t. Vakarais nuo S iki T 
dovanas įteikė, '• N^ėllom1’ 10 nito iki i po

sukėlė gerb. celebrantui dide- ■ 
les ovacijas.
Delegates tapo iššauktos nuo 

septynių katalikiškų draugijų,

sos gausias plst

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash įaundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Vlctory 7261

J. S, Ramančionis
HARDVVARE STORE 

Will Paper
3147 SO. H A ESTEI) ST.

Phone Repuhlle 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop.
We Gali And Dellver

2408 W.EST 63rd STREET

rfclęphonc l^tfayoMc £2 27

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav

4426 So. VVestern Avė.

A.

Phone Ijtfayeite 1237

VINGENT PAUKŠTYS
Hardsvure. PiiintR, Varnlsh, Olas*, 

Electrical Appllcsnees, Ele.

2738 West 47th St.

Telephone Grovehill 2362

VVEST ENGLEYVOOD 
RES TAURANT

GIJAS. BRAZAITIS, sav. 
HOME GOOKINO 

Udura Dienų ir Nnkij
11249 SO. ASHLAfln AVĖ.

Telephone l.nfavette 1515

MAROZA'S BAKE SHDP
KAZIMIERAS MAROZAH, Sav.

Pirmos Ii lesos Ibionkepykla

4330-34 S. Callfomia Avė.

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MURE1KA, Sav.
Mandagus Ir Greitas Patarnavimas

2517 West 60th St.

Vaikams yra smagu taupyti, jei tėVai tų 
paveda jų valiai ir nurodo, kokio gero jie su
silauks iš to.

Taupymo sąskaita yra geras būdas supa
žindinti vaikus ir mergaites su pinigų verte.

Jei dalis to, kų duoda tėvas, motina, dėdė 
ar teta, atidedama, tai greit sutaupoma do
leris — o su doleriu jau galima atidaryti 
taupymo sąskaitų.

ŠIS BANKAS YRA SAUGUS JŪSŲ 
TAURINIAMS.

Mes laukiame jūsų sąskaitos. Kodėl ne
pradėti šiandie?

Centrai^SS^Bank. I

A TRUST COMPANY
1110 West35ft Street

ueBaak • • • • AClearingHomeBanM
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

' VVAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS
Laivakorčių Kalnu Cunard Linijos Laivais j

LIETUVĄ
NEOVLI būti jokių panltolMnlmų savo giminėms Lietuvoj, 
kad kclionC j Lletuvų labai brangi. Gunard Ltnlja padarė 
m paprastų laivakorčių Kalnų nuplgtnlmų kelionėms J ten 
ir atgal visais Jų b-tvals. Nuptgtnimas Įeina gatlon nuo 
rugptudlo I dienos IIU spalių 15 d. Stat Jums proga, kokia 
gali daugiau nepasitaikyti. Nepraleisk jos! Vienas Šių 
didžiulių laivų *
MAURETANIA AQUITANIA BERENGARIA
išplaukia IS New Yorko per Gherbourgų kiekvienų trečla- 
dlen). Keletą: kitų savaitinių lSplaukimų per Angliju Ir 
Havru.
Minimaliai kainuoja ............................................................ Mtfll.OO
| KlatpMų Ir atgal ....................................................... .. . 9150.00

Taip put nupiginimni ir į kitus viso pnsnnlio uostus.
LAIVAKORTĖS I TEN IR ATGAL 

GALIOJA DVIEM METAM. 
KetlohSn tSrengla vist Cunard 

Linijos agentai

CUNARD LINE
34A No. Mtrhlgan Avė., Chicago. Hl.

t
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This was the fourtli straight 
game won by the W. S. H. N. 
and the i'iist defeat suffered 
l»y Marąuette iii thirteen ga
ilies tliis season. 1

LYGOS STOVIS.

ialong. Jaek Bekanaitis, Joe i 
I Bulevieius, Paul Salinei-, B.
Į Brooks. Oke

4
3
4

1
4

iW. Kni aukus ss 3 0 1
J. Jenkevičius 11‘ 4 1 0

Pct. S. Ziekus 3b ♦>o 0 0
1000 W. Phillips cf *2 1 1
7^0 A. Paukštis rf 9O 0 2

500 i C. Daeiola c 9O t) 0
400 !A. Stankus 2h 2 0 0

0

DISTRICT TENNIS TOUR 
NAMANT TO TAKE

PLACE SOON.

The annual tennis tourna- 
meiit will take plaee August 
16, 1931. Plans for the meet 
are being prepared and will 
be known difinatly at the

0 5 000 |c. Kairis p 3 0 1 i Įussociation August 8, 1931.
į p p p The interest this sport has 

___________  laehieved leads one to believe

Marąuette 
So. Chieago 
North Side 
Provideltee 
Bary (lnd.)

Pereitą sekmadienį neįvyko ; W. Beluzis 2b 
nei Viefio suprizo Vyčių Ly
gos žaidimuose, nes abu pir-' Totais

RADIO PIKNIKAS
Artistai, muzikantai, dainininkai jumis linksmina per radio. Jūs 
klausotės gražių radio programų mūsų gimtoje kalboje. Piknike 
jūs turėsite progą pamatyti visus dainininkus ir BUDRIKO or
kestrą ypatiškai pasilinksminti, TAI

URA J PIKNIKĄ
Sekmadieny, Rugpiucio (August) 2 d., 1931

“BIRUTĖS” * Chernausko Darže
Kampas Archer Avė. ir 79th St., Justice, III.

Šokiams griež BUDRIKO RADIO ORKESTRĄ po vadovyste 
MYKO YOZAV1TO, katrie dabar groja Congress Hotel. Bus 
movies imamos ir kitų fonių.

PRANEŠIMAS.
Liet. Vyčių Chledgos Aps

kričio priešseiminis susirinki
mas įvyks rugp. (August) 12 
d., Aušros Vartų parapijos 
salėje, West Side. Susirinki
me privalo dalyvauti visų 
kuopų atstovai. Pranešimai 
laiškais kiekvienai kuopai 
per pirmininkus išsiųsti, tat 
nei viena kuopa negalės tei
sintis nežinojimu. Sus-nio 
pradžia 8 vai. vakaro.

Be to, visos kuopos prašo
mos patiekti per Apskritį 
naudingų įnešimų besiartinan- 

jčiam Vyčių Seimui. Visus i 
nešimus reikia iš anksto atsių- 
ti Apskričio komisijai, kad

ji subendrintų ir patiektų Ap- 
skr. susirinkimui užgirti. Įne
šimus reikia siųsti vienam iš 
komisijos narių, būtent J. Juo 
zaitis, 6822 So. Rockvrell St. 
ar Ig. Sakalas, 2334 S. Oak- 
ley Avė. arba Rev. J. Mačiu- 
lionis, 2334 S. Oaklev Avė.

Apskr. Valdyba.

Ihat championship timber 
may be uneovered. There are 
11 or so eouncils and eacli 
lias ils star player or plavers.

The Bridgeport council has 
in Miss Uaruckis a marvelous s 
representive, slie has won a 
t i tie and has been runner up 
in the two meets slie partici- 
pated.

2 0 0 0 The Parkers, Brighton and
3 0 0 0 Marąuette, Providence and 
  i North Side are said to be

>7 4 8 4
mutiniai tymai atsilaikė prieš Marąuette ll. N. S
menkesnius tymus.

Marąuette lalinėjo nuo ;.J. Jarnise rf 
North Sides 9 prieš 8, taipgi S. (larboris 2b 
So. Chicagos 114 kuopos ty-Į R. Raginis 3b 
mas laimėjo nuo Dievo Apveiz
dos (Providence) tymo 6 prieš 
4.

Marąuette ir So. Chieago 
tymai pasižymi savo metikais, 
nes turi geriausius metikus 
Lygoje, jais yra Juozas Wil- 
monas, Marąuette professid-

l AB R H E
4 O 
4 0

W. Valintis ss 
J. Elzberk lb 
J. (larboris e 
C. Rimkus p 
Schiller cf 
W. Adams lf

0
0 0 2 
0 1 0 
1 0 D 

1 0 
1 0 
l 0

’otals 29 2 5 2 sonie of the favorites for one
nalis metikas ir Kazys Ra- West Side lfoly Name de-|or more of the following ti-

RENGIA

gaišius, So. Chicagos metikas, feated Marąuette in a liard
buvęs viešos Chicagos Higli. 
School geriausias metikas.

North Side ir Providence 
pasižymi savo kirtikais (Hit- 
tets). Obu tymai turi po kelis

fouglit game 4 to 2. A. Paukš
tis antį F. Jenkevičius with 
two liits eacli starred at bat

ties, singles tvomen and men 
doubles, mixed double.

The Providence teani is in- 
deed fortunate in liaving e- 
nough material to pick itswhiie C. Kairis witli thirteen

strike outs while limitin hisjbest plavers the following are 
veteranus, kurie atsilaiko opponents to five liits starred i sorne who wįll give keen com- 
prieš geriausius metikus. Nor-jin the field. petition when the meet rolls
th Sides Pauža, Drazdauskas
ir Kibelius; Providence Kon- 
dokas, Bakutis ir Martinonis.

So. Chieago ir Marąuette ■ 
iki šiol da nėra susitikę vie
nas su kitu, bet neužilgo turės 
lošti ii*5 galima sakyti, kad 
laimėtojai tikrai liks Lygos 
čempionais.

Rytoj Marąuette susitiks 
Providence Douglas Park;

So. Chieago važiuos į Gary.
North Side jau baigė savo 
“schedule’* ir žais prieš sve-' 
tiintaueių tymus Lincoln Par
ke.

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

K O? L BEACH PARTY 
TOHtGHT.

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

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytę Duoną

WEST SIDE C — 24.
There will be a very inipor- 

tant meeting Tliursdav, Aug, 
6, 1931, at the parisli Imli. 
Everybodv is reąuested to at- 
tend as there are many inipor 
tant things to discuss.

M. Brazauskas, Sec

- i

Jos. Budrk, Ine
3417-21 S. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705
T1KIETO KAINA 50c.

Maistas

Marąuette Council 112 ’s , 
sponsiring a Beach Party to- 
night Saturdav, (Aug.) 1,6:00 
P. M., at North end of Jack- 
son Park. Addmission is 25 
cents person. You may attend. 
"VVeenies — MarshineJIows and 
Pop, Swimming until 11:00 
P. M. “The Sočiai LiOns”.

“INVITATION”.

Brighton Park K of L Courf 
cil 36 is giving a “Beach 
Party’’ on Saturday Aug. 1, 
1931 at 56th St. Beach, 56th 
Street and the lake at 7:00 
o’clock and the fee is only 
25c. Ali are invited to come 
and enjoy the cool lake bruo
že* as well as the bot dogs, 
pop, etc. Won’t you 1

Cotnmlttee

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

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

Keturiasdešimt astuonių metų patyrimo gvarancija sėkmingame teikime reik
menų visuomenei, randasi po SEXTON Lėbeliu.

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

WEST SIDE DEFEATED 
MARQUBTTE PARK 

4 TO 2.

West Side H. N. S.
AB R H E

J. Zastautas lb 3 2 111

Niw Protus BakiRg 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

j
/

$John Sexton & Company
OLSEL1NIAI GAMINTOJAI GROCERINIŲ DAIKTŲ

CHIC A G O

ILLINOIS, ORLEANS & KINGSBURY STS. SUPerior 8400
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MYKOLAS IR MARIJONA i na sts. Prie tos progos reikia 
ABRAIČIAI. priminti, kad ji jau yra “do-

------------ ne”, tai yra ji ištekėjus. Jos
Plačioje Amerikoje nedidelį vyras yra Teofilis Kušleika, 

įuošimtį terasime tokių lietu- kurs augštuosius mokslus ėjo 
pų šeimynų, kurios galėtų Chieagos universitete. Dabar
jrilygti p-nų Abraičių šeimy- jisai yra superintendento asis- į 
įai. P-nai Abraičiai nėra pla- i tentas Stoek Varduose AVooll 
šiai žinomi Chicagoj, nes tik Departmente. Jisai tebesimoki 
netvirtus metus čia tegyvena, na ir toliau. Be to jis yra na- 

P-nai Abraičiai pasižymėjo rys pagarsėjusio Chicagoj Men

gaudavau po $1.35. Vėliau dir
bau prie poorhousės statymo. 
Tai paskui juokaudamas sa
kydavau, kad dabar jau nieko 
nebijau, nes pasistačiau poor- 
housę. Jei nebus iš ko gyven
ti, tai eisiu i savo poorhousę. 
Bet, ačiū Dievui, poorhousę 
naudojasi kiti, aš-gi prasimu- 
šiau į gyvenimo viršūnes. 

Lietuvių gyvenimas.

angliškoj kalboj, ėmė išvaizdų tas algas. Bet paskui kompa- 
keisti, miestiškai isrodyti. 1 a- nijos paskelbė darbininkams, 
sidarė drąsesni. Tada tai užsi- kad temokės tik % algų. Jei 
čiaupė ir maži ir dideli. Lietu- nori dirbk už tų, o jei ne, tai
viai pasijuto besu lygtis pilie
čiai.

“AVanamie buvo ir tebėra 
nedidelis miestelis. Apie vie
šų veikimų ir pramogas žino
ma niekas nesapnavo ir neži
nojo, kad tokis daiktas gali

abiausia tuo, kad išaugino ir 
šauklėjo čielus septynis vai
tus, visi kurių pasiekė augš- 
,us mokslus ir visi sėkmingai 
iengia pirmyn savo pasirink
tose šakose.

delsohn Glee Klubo, kurs du 
sykiu metuose duoda Orches
tra salėj koncertus.

Pagalios prieiname prie p- 
nų Abraičių “beibės”. Yra tai 

i duktė Teresė. Ji augštuosius

“Anglių kasyklose AVana- būti. Nebuvo nei lietuvių ba£‘- 
mie mieste aš nebuvau pats nyčios.. Be to gyvenome kom- 
pirmutinis lietuvis, bet galima partijos žemėj, kompanijos na- 
sakyfi buvau vienas iš pirmu- muose, kaip kokie baudižiau- 
tinių. Jau yra su viršum 50 įlinkai. Bet tai nebuvo nuobo- 
metų, kai aš esu Amerike. O dus gyvenimas. Visi vieni ki- 
pi rmuose mano Amerikoj bu- tus pažinojome, draugiškai gy-

Vyriausioji p-nų Abraičių mokslus ėjo AVfyoming semina- 
iuktė Kotrina yra Kazimie- j rijoj, paskui aptiekorystės mo

kėsi Illinois Universitete, o 
Michigano Universitete specia 
lizavosi chemijoj. Dabar Tere- 
svtė dirba Michigan avė. Cli- 
nic’oj, Chicagoj.

Dabar paklausysime, kų pa
tys p-nai Abraičiai papasakos. 
Pirmiausia p. Mykolas Abrai- 
tis:

“Kaip dokumentai rodo, tai 
šiame pasaulyje aš atsiradau 
rugsėjo 29 dienų 1861 metais. 
Kilęs esu iš Naujienos kaimo, 
Igliaukos par., Mariampolės 
apskričio. Į Ameriką iškelia
vau 1880 metais. Keliavau vie
nas sau, be draugų, be pažįs
tamų. Prūsuose suėjau lietu
viškus vokiečius, su kuriais 
greit susidraugavome. Tai bu-

rietė sesuo Dolorosa. Ji yra 
viena iš pirmutinių seselių to- 
e kongregacijoje. Ji yra bai

gus St. Mary’s Business Col-
lege.

Antra p-nų Abraičių duktė 
yra Marijona ištekėjus už Dr. 
Velybio, kurs sėkmingai varo
si Edwardsvillėj, Pa.

Trečia p-nų Abraičių duktė 
yra Kastancija. Tai žmona 
plačiai visos Amerikos lietu
viams žinomo advokato Mas- 
tausko (Frank Mast), kurs da 
bar yra assistant State’s At- 
torney. Ji, baigusi high scho- 
olės kursų, mokinosi garsioj 
Wvoming seminarijoj, paskui 
medicinos mokslus ėjo Temple 
Universitete Philadelphijoj, o 
Post Graduate kursų ėjo New 
Yorke. Sėkmingai baigusi me
dicinos mokslus, Kastancija 
per 6 metus buvo daktarų šta
be Nesbitte ligoninėj Edwards 
villėj. Vietos Board of Edu- 
cation buvo jų paskyręs dak
taru viešosioms mokykloms. 
Dabar ji varo sekmin- ų prak
tikų Chicagoj. Jos of sas yra 
po num. 2408 AV. '63 . Be to
ji profesoriauja Loyi os uni
versitete medicinos skyriuje, 
kur dėsto anatomijų.

Ketvirta p-nų Abraičių duk
tė yra Anelė. Ji yra baigus 
St. Mary ’s high school, o Chi
cagoj lankė National Art Aca- 
demy ir ėmė kursų Interior 
Decoration. Savo kursų baigė 
pernai ir dabar kaipo specia
listė dirba Hartman’s Fumi- 
ture.Co.

Toliau jau seka ne duktė, o 
sūnūs vardu Edvardas, tas, 
kurs būdamas 9 metų vaikas 
turėjo progos pasisveikinti su 

. prezidentu Rooseveltu. Jisai 
buvo pasirinkęs civil enginee- 
ring ir tų mokslo šakų ėjo gar
siame Comell universitete. 
Bet po keletos metų tos mok
slo šakos atsinorėjo ir panoro 
eiti j biznį. Tėvai tada įtaisė 
jam valgomųjų daiktų krautu
vę Edwardsvillėj ir jau aštun
ti metai, kaip tų biznį sėkmin
gai veda. Yra vedęs ir laimin

gas. , . •
Toliau vėl eina duktė vardu 

Florencija. Tai muzikantė. 
Augštesniuosius mokslus ėjo 
AVyoming seminarijoj, -o Chi
cagoj baigė American Conser- 
vatory of Music laipsniu Ba- 
chelor of Music. Ji specializa
vosi vargonuose. Ji buvo pir
moji Marąuette Parko lietu
vių par. vargonininkė, o dabar 
vargonininkauja St Theodore 
bažnyčioj prie 62 ir So. Pauli-

vo senyvi žmonės, kurie kelia
vo į Baltimorę pas vaikus. Jie 
vežėsi daug daiktų, aš jiems 
pagelbėdavau tuos daiktus ne
šioti ir todėl jie mane labai pa 
mėgo ir visoje kelionėje drau
gavome. Per Atlantikų kelia
vome 18 dienų. New Yorke 
mano geri sųkeleiviai pasakė: 
sudievu, dabar musų keliai ski 
ria

“_aš nuvykau į AVanamie, 
Pa. pas Jurgį Pelenisų. Jisai 
nebuvo toj vietoj senas gyven
tojas. Jisai atvyko pas pir
muosius tenykščius lietuvius— 
Jurgį Rėklį, Adomų Grigaitį' 
ir kitus.

Pirmas darbas.
“Į AVanamie atvykau liepos 

6 dienų, o liepos 11 dienų jau 
išėjau darban. Tai buvo prie 
kasyklų stalioriškas darbas. 
Už 10 valandų darbo dienos

vimo metuose senesnieji ame- 
rikontai sakydavo, kad seniau 
šieji lietuviai buvo atvykę 
prieš 15 metų. Tai galima ro
kuoti, kad yra jau 65 metai, 
kai lietuviai į Ameriką ėmė 
plaukti.

“Dar mano laikais lietuviai 
daug kentėdavo paniekinimo 
ir įžeidimų iš kitataučių. Y- 
pač airišių vaikpalaikiai buvo 
begėdiški ir akyplėšiški. Na
bagus grinorius jie lydėdavo 
klyksmais ir svaidydavo į 
juos kų tik sugriebdavo. Man 
pačiam teko patirti biaurų al- 
rišiuko pasielgimų jo tėvo a- 
kyvaizdoje. Tėvas nei kiek ne
draudė savo vaikų nuo begė
diško pasielgimo. Kompanijų 
bosai tai matydavo ir kartais 
lydėdavo grinorius, kad apsau 
goti nuo vaikpalaikių atakų.

“Tąsyk neturėjome savo 
miestelyj nei karčiamos. O be 
alaus negi apseisi. Kai nuei
davo lietuvis alaus parsinešti, 
tai iš saliune esančių turėda
vo išgirsti visokių pasityčioji
mų, o neretai grįždavo ir su už 
daužytomis akimis.

“Bet lietuvių skaičius vis 
didėjo. Nuolatai atvažiuodavo 
tiesiai iš Lietuvos arba iš kitų 
miestų. Jau ėmė prasilaužti

venome, nuolatai vieni pas 
kitus svečiavomės, alutį gėrė
me. Čia vis grinorių iš Lietu
vos atvažiuoja. Tai tuoj pas 
juos subėgame klausytis nau
jienų iš Lietuvos.

Seniausieji lietuviai.
Musų miestely Rėklis ir Gri

gaitis rokavosi seniausi ame
rikiečiai. Jiedu pasakoja, kad 
Amerikon atvykę patekę ant 
farmų. Kažkaip jiems pasitai
kę sueiti žydų. Tasai žydas 
papasakojęs, kad esančios an
glių kasyklos ir kad jose gali
ma uždarbiauti. Tai jiedu lei 
dosi ieškoti anglių kasyklų ir 
susirado.
Seno amerikono pasakojimai.

“Turėjau pažintį su vienu 
senu Amerikonu. Jisai mėgda
vo pasakoti apie senus lai
kus, kurie buvo visai skirtin 
gi. Pasakodavo apie gyveni
mų, kai ėjo civilis karas dėl 
nigerių paliuosavimo. Sakė, 
kad darbai tada ėjo gerai ir 
algos buvo labai augštos. An
gliakasiai, sakė, uždirbdavo 
po $300 į mėnesį. Iš kitos pu
sės brangenybė buvus didžiau
sia. Miltų statinė arba 200 
svarų kainavę $24, o pigiau
sias siutas kainavęs $50. Po 
karo vis dar mokėdavę augš-

eik lauk. Angliakasiai suta 
rė nedirbti, išėjo streikan. 
Streikas tęsėsi II mėnesių. 
Kas būt buvę, tai nežinia. Bet , 
vienų gražių dienų, dingo uni
jos prezidentas. Kur jis dingo, 
tai niekas nežinąs. Tada strai- 
kieriai iškriko ir ėmė grįžti 
darban ir dirbo už tiek, kiek 
gaudavo.

Pirmieji kunigai.
“Lietuvių kunigų Ameri

kos lietuvių tarpe atsirado ge
rokai anksti. Turbut galima 
būt Įvardyti jų arti pustuzinio. 
Bet jie ne stojo ant grynai 
lietuviško pamato, nestojo lie
tuvių priešakin, kad organi
zuoti parapijas, steigti draugi
jas ir glausti lietuvius vieny
bėm Jie patys pas svetimus 
glaustėsi ir nepramatė augan
čios lietuvių galybės Ameri
koje. Žmonės kalbėjo, kad bu
vo pasimaišę trumpų laikų 
kun. Juškevičia ir kun. Stru- 
pinskas ir paskui dingo. Kun. 
Polianskas laikėsi prie lenkų 
Baltimorėj. Kitas kunigas, ku
rio pavardės nežinau su Jokū
bu Bieneriu iškeliavo Argen
tinon. Kun. Kolesinskas girda

«■■■■■■■■■■■■
■Reumatizmas sausgele-B ■g Neslkankyklt. savęs skaus- 

mals. Reumatizmu, Sausgėle, ■
" Kauly Gėlimų, arba Mėšlungiu B
■ — raumenų sukimu: nes skau- 
B dėjimai naikina kūno gyvybę ' 
— ir dažnai ant patalo paguldo. ■

■ CArsiCO COMFOUND mo- g
■ stis lengvai prašalina rlrSml-
B nėta Ilgas; mums kiančio dau- " 

gybė žmonių siunčia padėka- ■
K vones pasveikę. Kaina 60c per B g paštą 660 arba dvi už >1.08.
B • Knyga: "ŠALTINIS 8VEI- B

KATO3“ augalais gydyties. kai- ■
■ na 60 centų. B

Justin Kulis Z
B 3259 SO. HALSTED ST. ■
“ Chicago. III. ■

■ «■■■■■■■■■■■

Visiems Svarbus 
Dalykas

KLAIPĖDON

DĖKIS DABAR PRIE 
EKSKURSIJOS

Po vadovystė Kun. Ig. Albavlčiaus

LAIVU FREDERIK VIII
Iš Ncw York Rugp. 8
T<en Ir atgal tre 
čia klesa. New 
York — Klai
pėda Sugr|žlmo 
Oktetas geras 2 
metam.

$150
VISAS KELIAS JUROMIS

Kreipkite. t savo agentą

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

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

Todėl dėkite pinigus į vienų iš stipriausių bankų — METRO
POLITAN STATE BANK, kuris vra garbingųjų bankų skaičiuje, 
“ROLL OF IIONOR” bank.

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

METROPOLITAN STATE BANKAS turėdamas dideli atsar
gos kapitalų, pinigus IŠMOKA ANT KIEKVIENO PAREIKALA
VIMO BE JOKIŲ DUOTŲ PRANEŠIMŲ.

Todėl taupykite savo pinigus mūsų banke ir gausite už juos 
3% ir pjl/ių saugumų.

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

i

Metropolitan 
Stato Bank

2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

vosi, kad jis 24 metus Sibire 
išbuvęs, kad jis ir ant kelmo 
sėdėdamas galėtų duonų turė
ti. Bet kaip jis, taip ir jo ke
letas kitų draugų kunigų ne
turėjo kantrybės, ištvermės ir 
takto, kad parapijų įsteigti, 
jų vesti ir išlaikyti. Prisėjo 
luukti kitų parapijų steigėjų 
ir tvarkytojų.

Lietuvių bizniai. 
“AVanamie buvo ant kompa

nijos žemės. Kompanija buvo 
išstačiusi namus, kuriuose an
gliakasiai gyvendavo. Namai 
būdavo po du augščiu ir juose 
gyventi buvo nebloga. Kom
panija užlaikė ir valgomųjų 
daiktų krautuvę, kur anglia
kasiams priseidavo pirktis. 
Bet žmones ta krautuvė ne
galėjo patenkinti. Todėl į mies 
telį nuolatai atvažiuodavo ped

lioriai su visokiomis gėrybė
mis. Tų pedliorių būdavo vi
sokių tautų. Atsirado ir lietu
vis — Tarnas Butkevičius. Ji- 

įsai gyveno Nanticke, jisai už
laikė pinigų siuntimo ir laiva
korčių agentūrų. Jo uošvis 
buvo Klidžius, bajoriškos kil
mės pamokytas vyras. Jisai
prigelbėdavo savo žentui But
kevičiui jo daugeriopų bizni 

(Tąsa ant 7 pusi.)

Ų AMERIKOS 
UNIJA

U

KLAIPĖDA

■UIASiLUTVVAMr ŠVEDU*
Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentą arba:

SWEDISU AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avė.

Chicago, I1L

WHOLESALE KAINOS
ANT

Radio Rakandų
IR

Visokių Namam Reikmenų
Peoples Furniture Kompanijos Krautuvės išdirbi- 

nėja parlor setus nuosavoje dirbtuvėje, o kitas prekes 
perka didelius skaičius tesiog nuo išdirbėjų už išdirbys- 
tės kainas. Todėl ir gali taip žemai tas prekes par
duoti kaip kad parduoda bet kokia wholesale įstaiga.

$50.00 Vertės nauji radio pilnai įrengti ir gvarantuoti
tik p°...............................$25.00

$80.00 Vertės gražus Jacquard parlor setai naujausių 
madų, pasirinkimas po................ $39 75

$95.00 Vertės nauji valgomų arba miegamų kambarių
8etai p°.............................$47.50

$40.00 Vertės 9x12 gražus Axminster arba Velvet kaurai 
pasirinkimas po ........................... $19 75

$98.00 Vertės naujausios mados gražios ir tvirtos elek- 
trikinės ploviklės po .................... $59 50

$65.00 Vertės pilnai parceliuoti gesiniai pečiai, whole-
sale kaina.......................... $32.50

$9.50 Vertės baltos vatos matrasai pasirinkimas viso
kių didžių ...................v... $4.95

$225.00 Vertės kombinacijos radios su gramafonu viso
kių Standard išdirbysčių ............. $95.00

$175.00 Vertės naujausios mados elektrikiniai refrigera- 
toriai, pilnai įrengti po............. $11 9.00

$9.00 Vertės 9x12 Felt base kaurai, platus pasirinki
mas spalvų; po.......  $4.95

Senus Radios ar rakandus imame į mainus ant naujų
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI PAGAL 

PIRKĖJO NORĄ

4ITT-M 2BM-4O W. ST. & MAR.EWOOO AVĖ

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Cor. Richmond St. 

Lafayette 3171
Cor. Maplevvood Avė. 

Hemlock 8400

\ •Ė i



šeštadienis, Rugp. 1 d., 1931 DRAUGAS 7
MYKOLAS IR MARIJONA 

ABRAICIAI.

(Tųsa nuo 6 pusi.)

vesti. Abu gerai stovėjo ir tu
rėjo žmonių pasitikėjimų.
P-nios Marijonos Abraitienės 

žodis.

taip butų, tai Kristus vestuvė- • daug svarbų reikalų svarsty- 
se nebūtų vandenį į vynų pa- mui. Valdyba,
vertęs. Jei taip, tai gėrimų tu- Nuo red. Kitų kartų gerb. 
ri būt valių išdirbti, pardavi- valdybos prašome pranešimus 
nėti ir gerti. Toks biznis gali rašyti rašalu ir aiškiai-gražiai. 
išeiti ir išeidavo iš tvarkos. Paišeliu rašytų pranešimu nurI
Bet visokie bizniai išeina

DAKTARAI:
Tel. Central 7079 

Ko*., Longbeuih 9453
Vai.: 1-4 vai. vak. ir 

Pagal sutartį

iš dėsime.
tvarkos. Visur atsitin
ka uetvarkos. Kad saliuno 

j Dabar ima bals,, p-nia Ab-jbijnis gah but tva,.koj> 
rait'mia. po tėvais Kazlauakai- ||lfs tur5jol,w tanle ilg„ ))atv. 
to. Ji papasakojo šta. ką: lslaikė[ue .aliunąarti 25

metų ii* pas mus neatsitiko jc-

TĖVAS AUGUSTINAS
DIRVELĖ, Pranciškonas iš 
Kretingos, kuris buvo atvykęs

“Mano atvykimas į laimės 
šalį buvo netikėtas. \lusų kai-' 
mynas Juozas Sarpųlius iš A- 

nierikos gavo tris laivakortes 
— sau ir dviem seserim. Bet 
viena sesuo negalėjo važiuo
ti. Tai ėmė gundyti mane vyk
ti į jos vietų ir sunaudoti 
laivakortę. Be ilgų derybų su-

L. V. “DAINOS ’ CHORO 
VEIKIANČIOSIOS TA 

RYBOS NARIŲ 
DĖMESIUI.

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ol’lsa., 1447-19 PiUsl'lckl Itltlg., 55 K. \\ asJUiigton St., Chicago, III.

, « -t , • . , tarėme. Aš jau turėjau tėvą A-į A menkų pasidarbuoti su nu- d J f
• • • iii >x . merikoj Baltimorės mieste,sijomis. Jis dabar grįžta, at- J

i • i • x ,,, • i • Bet kadangi laivakortes buvogal i Lietuvų. Clueagų aplei- ®
Jžia rugpiuėio 3 <1. (pirmadie- iiI>i,'k‘os • Wanaluu‘’ tai >"an
nio vakare). Dar prieš išvyk- *» Sarpaliam ir prisėjo vykti
.-ianl, per tris dienas laike • miestą.

Parcinkulio atlaidų Šv. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioj, Mar
ti uette Park pasakys gražių 
pamokslų apie šv. Pranciškų 
ir jo dievotumų prie Panelės 
Švenčiausios, kuri jam išpa- 
rašė nuo Dievo gausius Pal
ei unkulio atlaidus. Tuos pa
čius atlaidus, leidžiant šv. A- 
pašlališkai Poenitentiarijai,
nuo 11)31) m., liepos 4 d., gali-

d v • žiavau į Baltimorę pas tėvų, ma įsigyti Sv. P. M. Gimimo . .

Ateinantį pirmadienį, rugp.
kių muštynių, jokių susiareš- 3 d., pripuola mėnesinis L.1
tavimų, nebuvo ant mus jokių V. “ Dainos“ choro veikicn-
skundų, nebuvo mus saliuim. čiosios tarybos narių posėdis. '
nei ginčų arba aštriais žo- Visi, kuriems ^pavesta tos pa-:
tižiais išsimėtinėjimų. Tas biz- reigos eiti, prašomi susirinki: 1
uis suteikė mums progos dide- Beethoveno Konservatorijon 1 

• • • 'lę šeimynų išauginti, išauklėti lygiai 8 vai. vakaro, 
ir į mokslus išleisti. Nuo sa- L. V. “Dainos“ choro vei-į 
liūno neprilipo nei prie musų kimo sezonas prasideda rug 
nei prie vaikų jokių -negeru- į sėjo (Sept.) 4 d. Taigi labai 
mų. {daug yra svarbių klausinių

‘1 Su prohibicijos įvedi mui svarstymui.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

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

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

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 \VEST 03 STKEET 
Kertė So. VVeatern Avenue 

Tel. I’rospeet 102 8
Rezidencijų 2359 So. l.eavltt St. 

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

Nodėlioj pagal susitarimą X

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California A ve.
Nedėlioję pagal sutartį

Tei. VVentvvorth 3UU0 
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SU. HALSTED STRE&T 
Va).: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Vai,: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. 
Nedėlioj susitarus

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 
Nedelioj susitarusIg. Sakalas, pirm.

musų gyvenimo tikslas jau bu'---------------------------------------------
vo atsiektas. j A. L. OAVIDONIS, M. D

“Edwardsvillėj ir aplinki- { 
niuose miesteliuose buvome'

pąsibaigė musų biznis. Bet;

“Iš Lietuvos mes Išvykome 
1S80 metais. Iš Haųiburgo iš
keliavę per jurę perplaukėme 
per 18 dienų. Wanamieje ne-, 
ilgai tebuvau, bet tas trw. sudarę daug pažįstimių. Iue-

pas laikas nulėmė man visų tuviai ten daugumoj pažįsta
x -x- i . vieni kitus, mėgsta vieni su mano gyvenimo ateiti. Mat ten ’ ®

4914 80. MICHIOAN AVEN1IE 
Te) Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 8 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Anart šventadienio ir ketvirtadienio

dabartiniu sa- nueiti, pasižmonėti. Chi- t.-i. uandoipb 0993susipazinau su
vo vyru, viens kitam patiko-
va ir paskui sutarėva sueiti

.. n- • v -v „ gūs. Bet čia jie išrodo turį be poron. ls vv analines as įsva- 0 ’’ 4
galės visokių reikalų ir nie 
kad neturi laiko pasikieminė-; 
f i. Per ilgus metus pripratę 
prie mažesnio miesto gyveni
mo, tai ir ilgstamės jo. Tik 
vaikams čionai geriau patinka

cagoj, teisybė, lietuviai taipgi 
labai geri, malonus, manda-

kur aš dar išbuvau apie aštuo
nis metus. Baltimorės lietu
viai jau tųsyk buvo pagarsėję 
rūbų siuvimo šapomis. Mano 
tėvas dirbo varpų liejykloj, o , 
aš prie rūbų siuvimo. Jau tą-!ir dau«lau >ms “a P10S'i 
syk lietuviai turėjo daug ir •“i6"linl» sa»rąsti.” 

didelių šapų. Sako, kad buvę 
arti 50 lietuviškų rūbų siuvi- 

ša-
PRANEŠIMAI

-11994

DR. EDGAR W. GRASS
Gy<U> tik akis, ausis, nosį ir gerklę
39 So. State St., Chicago

Meritor lildg., 12-tas aukštas
Valandos: 9:30—4:30

TeV Hernlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6 42 5 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Canal 6764 (Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAČIUS i DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
»yrų, moterų Ir vaikų 

DA’dO OPERACIJAS

i.lgouli.a priima kasdien.'! 
pieiu iki 8 vai vakaro

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
1HICAOO

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Hemiock 8700

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

bažnyčioj, Marąuette Park.
Norintieji geriau susipažinti 
su minėtais atlaidais, kvie
čiami pasiklausyti Tėvo Au
gustino atsisveikinimo pamok
slų ir įsigyti Parciunkulio at
laidus. Rekolekcijos prasidėjo 
penktadienio ryte, liepos 31 d. 
ir baigsis sekmadienio vaka-
re, rugpj. 2. ,Pa„t3Wbuna UMtt^ aritouusAlyno
rvtais ir vakarais. b<,v0 13 ir d,tb° “

ti 50 darbininkų.
Rugpj. 16 d. gerb. misijo- “Vestuves turėjome Balti- 

nierius New \ orke sės Nortli morėj, musų šfiubas buvo bir- 
German Lloyd Linijos laivan želio 13 d. 1888 metais Kai- 
Columbus. Jo kelionės reika- kurių sakoma, o kitų tvirtai 
lūs tvarko žinomas laivakor- tikima, kad 13 yra nelaimin
čių agentas Povilas Baltutis, gas numeris, bet musų jungtu- 
3327 So. Halsted St. \ isi ke- vės atliktos 13-toje dienoje bu 
tinantieji vykti į Lietuvų da- Vo tikrai laimingos. Po vestu- 
bar privalo kreiptis į P. Bal- .vįų Wanamieje neilgai tegyve- 
tutį ir taikyti išvažiavimų nome, tik keletu metų. Trum-
kartu su gerb. misijonierium. p^į pagyvenę Clevelande, išsi-
Kelionė bus smagi ir gerai su-. kraustėme į Edwardsville, kur 
tvarkyta. ir praleidome savo gyvenimo
----------------------------------------------  geriausiųjų dalį. Tenai turėjo-

Kauno Marijonų šv. Gertrū- nie saliuno biznį, 
dos bažnyčioje J. E. arkivys-į “Saliunas, kaip daugelis 
kūpąs Pr. Karevičius įšventi- mano, buvo nedorybės lizdas, 
no kunigu Klemensų Kačer-; Alus ir vynas kaikam išrodo

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
I.IErri’VIS AKIŲ, SPECIALISTAS

Brighton Park. — Dr-stės 
►Saldžiausios Širdies V. J. N. 
1. susirinkimas įvyks šešta
dieny, rugpjūčio 1 d., 7:30 vai.; 
vak., parapijos mokyklos kam- j 
bary. Malonėkite nariai laiku j 
susirinktu nes daug yra svar- j 
bių reikalų svarstymui. Ku
rie esate pasilikę su mėnesi
nėmis mokestimis, malonėkite ' 
užsimokėti. Ateidami atsives
kite nors po vienų naujų narį.

G. P., rašt.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12,

Rių, Al. I. C.

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
Rez. Tel. Prospect 0610 į nauj% vietQ po nuni. 4645 S.

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- 
iti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Waahiiigioi. 
10-1J, J-4. 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel, Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-Z4&1

DR. S. A. DO WIAT
GYDYTOJAS ir CHIKURGA8

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomlt
Susitarus

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez, 6622 So. \Vhipple 

Vai.: 2-4, 7-9 v, v. Išskiriant Ket.

Ofiso Tel, Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemiock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

G R A B O R 1 A I:

J. F. RADZIUS
PIGIAU8IAS LIET GRABORIUB 

CHICAGOJE

Brighton Park. — Labdarių 
Sąjungos 8 kp. laikys susirin
kimų rugp. 2 d., tuojau po pa
maldų, parapijos svet., iš prie-j 
žasties parapijos pikniko.

Prašome kuodaugiausiai na-'
“R.“ velnio išradimu. Jei ištikro Hų susirinkti, nes turime'

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

OFI8A8
«8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W, 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, II1.
Tel. Cicero 5927

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofiso Tel. Victory 4892 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir 4y intadienials 10-12

DENT1STAI
Phone Boulevaid 7042

• DR, G. Z, VEZELIS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 665'.

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av6 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

ELZBIETA
ZABAVIČIENĖ

(Po tėvais Jankauakultė)

mirė liepos 30. 1931 in. 12:20 
vai. ryto, sulaukus pusamžio. 
Kilo iš Mnrianipolės Apskričio. 
Amerikoje išgyveno 2 2 metų.

Paliko dideliatine nuliudlme 
du sunu Vladislovą ir Petrą, 
dukterį Oną ir žentą Kazimie
rą Jokšus, marčią Agniešką, 
anūkų Edvardą ir brolį Juo
zu pą Jonkutiską I’atterson, N. 
J. Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4450 So. 
Wood St. Ijiidotuvės paned'My 
rujfpj. 3 d. Iš namų M tfal. bus 
atlydėta , šv. Kryžiaus par. 
bažnyčtą, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta*-} 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečame visus 
gimnes. draugus ir pažįstamus 
dul y va liti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Simai. Duktė. Žentas, Martį.

Brolis. Anūkas Ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKT] 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingai.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4^05-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YĄRDS 1741 ir 1742

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• • ♦ ją .
4603 So. Marsbfield Avenue

Tel Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS ORABOBIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, ūl.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Toriu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

Tel. Canal 0222

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakaro 

ScredoJ pagal sutarti

Rez. Tei. Mi<Jway 5512

DR. R. G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Telef. tvilmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

S, M. SKUDAS
LIETI VIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel Roosevelt 7539

I. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

TKDBJA8

1650 West 46th St.
Kampas 4(tb Ir Paulina Bta 

Tai. Boulevard 6241 - 1411

Hulludimo valandoje kreipkitės 
prie manee. patarnausiu »1 m patu
kai. mandagiai, gerai Ir pigiai 
negu kitur Koplyčia (lai lermeeu 
dykai.

Boulevard 7589
Rez. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tolo. Cicero 1260

DR. GlISSEN
X- Ray

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

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P. P, ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gasas, X-Ray, eto.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė a&vo otlM^ pu uuiueriu

4729 SO. ASHLAND A Vi
SPEC1JALISTAS

Džiovų, Moterų u Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—-e t 

pietų. 7—8:30 vakare
• Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midu&y 2886

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVH
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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



i,

DRAUGAS

PIKNIKAS
RENGIA

_______APVEIZDOS PARAPIJA

SEKMADIENYJE, RUGPJŪČIO (AUGUST) 2 D., 1931

šeštadienis, Rugp. 1 d., 1931

VYTAUTO DARŽE, UŽ ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ
Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 50c.

MUZIKA BUCK JONĖS

Kviečiame visus parapijonus ir parapijones atsilankyti į šį pikniką. Bus visokių užkandžių, įjį 
gėrimų ir įvairių žaislų. Prašome į svečius ir kaimynus. Visi smagiai pasilinksminsime. gf

S*
KLEBONAS ir RENGĖJAI. g

C H I C A G O
IS CENTRO SUSIRINKIMO

1 labdarybės centro susirin
kimas Įvyko liepos 29 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj.

Susirinkimas tiuvo gana 
skaitlingas ir padaryta daug 
naujų nutarimų.

Nutarta išvažiavimų į ūkį 
daryt 6 d. rugsėjo. Taigi visos 
Labd. kp. turėtų tinkamai 
prisiruošti. Tą dieną centras 
nutarė daryti traukimą gra- 
mafono vertės $50.00. Tikie- 
tai yra pardavinėjami po 10c.

Westsidietis, geras labdarys 
Petras Rimkus paukojo lotą 
labdariams. Iš kitos kolonijos

Ti kietai traukinio laimės 
jau padaryti ir randasi “Dr
augo” adinin. Taigi Labd. 
kuopos, visos pasistenkit pa
siimti ir pardavinėt, kiek ku
ri gali.

P. Fabijonaitis.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Misionierius kun. A. Pet
rauskas su pamokslais vakar 
nuvyko Roselandan Visų Šven 
tų bažnyčion į Šv. Panelės 
Anuoliškosios atlaidus, kurie 
prasideda šiandien, o baigiasi 
rytoj.

dešimtį savo narių aplankyti 
drauge su klebonu parapijo
nus ir visus asmeniai pakvies
ti i ruošiamą bankietą, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 20 d., 
Meldažio salėj.

X Sunkiai susirgo Barbora 
Lintauskienė, uošvė Jono Pau 
lausko. Ligonę su šv. Sakra
mentais aplankė kun. A. An
driušis.

X V. Duoba, Sidabrinio 
•Jubiliejaus Komisijos pirmi
ninkas automobiliu su šeima 
išvyko atostogoms į Wiscon-I

i si no valstiją.
X Pas Aitutis su dukte

rim Irena, Šv. Kazimiero A- 
kademijos abituriente, ir p. 
A. Valoniu smagiai atostogau-

jborius, bet reikėjo daug jam 
kantrybės iki išsigarsino ir ta
po plačiai žinomas. Mat be 
išsigarsinimo ne.ką tepelnysi 
tokioje biznio šakoje.

Dabar p. Petkus, kaip teko 
pastebėti vis “busy”. Šiomis 
dienomis jis buvo pašauktas 
net į Gary, Ind., o ankščiau 
buvo šauktas -Į Ind. Harbor, 
lnd. Jo ofisas yra 4443 So. 
Talman avė. Tel. Virginia 
1290, arba Yards 1138.

Rap.

NIEKŠINGI DARBAI

Salako valse. Plavėjuose bi
rželio 28 d. per pavasarinin
kų vakarą keli nesubrendę vy
rukai Įsibrovę triukšmavo su 
grasinimais ir ardė tvarką, ne
turėdami teisės į vakarą Įeiti.

REAL ESTATE

X Aušros Vareuose dyt die- ja Micliigano valstijoj, 
taip pat geras labdarys (var- ną, kaipo pirmame mėnesio x Pereitą penktadienį į 
dą nenori skelbti) paaukojo sekmadienyje suma su įstaty- Clevelandą į Moterų Sąjungos 
kitą lotą. Taigi yra geros va- ,nu Šv. Sakramento. Seimą išvyko p. S. Sakalie-
lios žmonių* ir gerų labdarių, Aušros Vartuose nė. Kitos West Side atstovės
kurie prisideda savo darbu ir susirinkimai: R. Maziliauskienė ir kp. pirm.
stambiu kapitalu. Jeigu atsi-. Kolegijos Rėmėjų 19 sk. Labanauskienė automobiliu iš
rastų daugiau tokių žmonių, tuojau po sumos;
tai mes, labdariai, gi eitu laiku j() Kazimiero vyrų ir 

išmokėtumėm ir moterų 1 vai. po pietų;
c) Labdarių 7 kp. — 4 vai.

ūkio skolas 
eitumėm prie statymo 
seneliams.

3 kp. iš Cicero narė A. Šul- 
gaitė tapo garbės nariu įmo
kėdama $25.00. Likusius išmo- daržan, kur visiems bus pa
kęs vėliau. rengta maloni poilsio valan

J. Dirnša, geras labdarybės dėlė. 
darbuotojas, pridavė surinktų
pinigų $12.75. Sidabrinio Jubiliejaus Komi

10 kp. pridavė pinigų kapl-Įtetas savo susirinkime 30 li.e 
nių dienos ir išvažiavimo pOS padarė pilną apžvalgą vi

namo

vyksta šį vakarą.
X Rytoj po sumos Aušros

Vartų parapijos choras šaukia 
visų narių susirinkimą svar-

X Maldos Apaštalystės dr- biems reikalams svarstyti. Vi
ją rytoj po pietų visus užpra- si nariai privalo atsilankyti, 
šo atsilankyti parapijos Rūtos -------------------

linksmas išvažiavimas

IŠVYKO Į CAMP?, i REAL ESTATE
I Statau naujus namu.*, ir se- 
nūs priimu Į mainus.

1 2608 WEST 47 STREET
Tel Lafayette 1083

| Tel. Yards 5423

, J. W. ZACHAREWICZ
j REAL ESTATE
■ Paskolos ir Apdrauda

, 903 AVEST 33 STREET

REIK PINIGŲ?
Skolinam Iki $300 bile reikalui "že
mais nuo.š.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Milwaukee Avenue

401 Klee Bidgr. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

Pigiai 12,400 eąuity $7.000 5 kamb. 
bung. ir gar. už $800 cash. Tuoj reik 
parduot. 610 Hawthorne. Tel. Elm- 
hurst 2180 W.

$50.00.

METINĖS
SUKAKTUVĖS

A. A.
PETROKIENE

BARBORA

Su Šiuo pasauliu persiskyrė 

rugpiučto 2 d.. 1930, po gedu
lingų pumaldų Nekalto Prasidė- 
jlmo Paneles Sv. parapijos baž
nyčioj, palaidota Sv. Kazimiero 
kapinėse. Buvo sulaukus pus
amžio.

Atmintines Sv. Miftlos už a. a. 
Barboros sielų. Jvyks paneMly, 
rugpiučto 3 d.. 1931, Nekalto
Prasidėjimo Panelės Sv. para- 
pljos bažnyčioj, 7:30 vai. ryte.

I tas pamaldas nuoSirdžiai 
kvlečlnme atsilankyti visus gi
mines, kaimynus ir pažjstamus 
ir pasimelsti, kad Gailestingas 
Dievas sutelktų velionės Bar
boros sielai amžinų attls).

Nuliūdę: Vyrus Antanas. Su
miš Vladas, Dukterys Stanislava 
Ir SonIJa.

„ North Side. — Jeffersono
X Ausros Vartuose ryt die- ... .. . .X1 , .. . . . .......... __ . nuskuose lietuviškas kalnelis

dar nėra matęs savo amžiuj 
tokio iškilmingo ir triukšmin
go pikniko, kokis įvyks ten 
ateinantį sekmadienį, rugp. 

;(Aug.) 2 d. Tai bus North Ši
tie Liet. Polit. Kliubo išva
žiavimas, prie kurio taip daug 
buvo rengtasi.

j Komisija ir valdyba, pasi- 
! tarusi su girios šerifais, sutai
sė šokiams tinkamą vietą, 

•sunešė stalus ir suolus dėl 
'publikos, kad atsilankiusi ga
lėtų tinkamai pasilsėti — pa- 
baliavoti ir kad nebūtų var
ginama laike programo, kurs 
užims nemažai laiko.

Programas susidės iš muzi
kos, choro dainų, ristynių ir 

. . rn^' virvės traukimo. Bus didelės
piiuio 2 d. \>tautb Darže į- rungtynės tarpe suvalskinių ir
'T. 8 ,. Vy.0 ^pveizdos para- kauniškių. Kurie laimės, tiems 
pi.jos didelis išvažiavimas. Bus . , , . . . *

didelis dėlto, kad prie jo uo t m . • • i j » j -. .... 1 J ' Tunu priminti, kad žadėjoliai rengiasi visi parapijonai ... , .. . . ,• .j • , .. L.. atsilankyti ir tūli miesto val-įr prisideda draugijos. Biznie- .. . . ./ A x ,• . • • , ... . , dimnkai; taipgi žadėjo dalyviai tariasi skaitlingai atsilan- x. . ’ * , , ..
kyli ir eis j lenktynes prie pi- VaUt' lr ,S klt,) kolonl->') polltl' 
kniko biznių. Seimininkes turi,kieriai ir biznieriai' 
gerus užkandžius ir gardžius' . NorthsidieSiai-ės, visi va- 

ržiuokime į kliubo pikniką, o

sų pasiruošimo darbų į ban
kietą 20 rugsėjo ir užprašė

TRUBOČIUS

Ateinantį sekmadieni

Dr. Benedict Aron, šv. Kry
žiaus ligoninės štabo chirur
gas, turįs ofisą 6155 So. Ke- 
dzie avė. išvyko į Camp Grant 
kur “campys” Illinois Natio
nal G.uard nuo rugpj. 1 iki 
rngp. 15 d. Dr. Aron yra As- 
sistant Surgeon General Illi
nois valstijos. Dr. Aron yra 
tarnavęs karo metu, o dabar 
campėj jo pareiga bus saugoti 
sveikatą ir sanitariją kareivių 
ir karininkų.

Reikia lietuvių pardavėjų pardavi
nėti anglis kotnifto sąlygomis. Del 
informacijų kreiptis: 2334 So. Oakley 
Avė. Box 250, Chicago, III.

TĖMYKIT
Apdraudos agentai turi pro
gos parduoti anglis. Dirbkite 
su mumis komiso sąlygomis. 
Kreipkitės: Box 150, 2334 So. 
Oakley avė., Chicago, III.

REAL ESTATE
2 flatų plytų nam. geram stovy, ą- 

žuolo trlmas lr asla. lotas 59x125. ge
ra vieta, arti “L” mokyk., didis bar- 
genas tik $5975. Geros Išlygos. Rak
tas pas 809 So. 6-ta avė. Maywood. Iii.

j Pilnai (rengta "fllllng sta." pigiai 
parsiduoda. Reik cash. 704 E. 61 St. :

8 kamb. namas, tinka dviem fla- ' 
tnm, dvigubas gar., didelis lotas, vis
kas įrengta. 7720 Peoria St. j

Išvažiuojam rugpj. mėn. turim pa
rduoti 7 kamb. namą 733 So. Ridge- 
land avė. Oak Park, gyv. kamb. 14x 

' 25. 4 dideli miegk., ąžuolo užbaigi
mai, niieg. porčius, naujai ištaisyti, 
kanvasnotos sienos, k. v. aliejaus SU., 
2 kari, Sild. gar. Salinis iv. Už $10.500.

i Atdara šiandie auo 3 iki 6 vai. vak.

4 kamb. namas, prie didelio ež. 
Wis. PaSauk Keystone 5306, 2952 Els- 
ton avė.

6 kamb. rezidpnclja, daug žemės, 
mod., labai pigiai. Priežastis — mir
tis. 10459 So. Raclne avė.

Pardavimui ar mainymui ant far- 
mos. 136 ak. gert budtnkal, gera že
mė, medžiai, arti Nashvllle, Mlch. Ha- 
rry Gunyan. Erle, Mlch.

5 kamb. bung. su ekstra lotu. vi
sai pigiai. 6535 So. Richmond st. Gro- 
vehlll 2699.

BARGENAI
AHl Marųuette Parko Ir 63 karų 

linijos lotas, 30x125 už $500. Turi būt 
parduotas trumpu laiku.

I Trijų pagvvenimų medinis namas lr 
garadžJus. Kaina $3.600, (nešti $500.

Bungalow 6 kamb. Ir 2 karų gara
džius. Galima pirkti su $1.000 cash.

Bizniovas lotas už pusę kainos.
Marųuette Parko apyltrfkėj.

' 2 flatų muro namas. 6—6 kamb.,
karštu vandeniu apšildomas prie pat 
Marquett.e Rd. ir Western avė. Par
duosiu už pirmą teisingą paslųlymą. 

j Sle bargenai parsiduoda už morgi- 
I člus.

A. N. MASULIS * CO.,
<1(111 So. W<f<tern Avė.

gėrimus svečiams.
I tą pikniką svečių laukia- len ne vien tik kad smagiai 

ma iš visų Čhicagos ir apylin- laik{* Paeisime, bet turėsime 
kių kolonijų lietuviai. Ten bus ProK°s pasigėrėti ir gražiu 
“Rūtos” saldainių iš Lietu- P™g™mu. Koresp. V. R. 
vos ir kitokių gardumynų. i -------------

“Draugo” rudeninis pikni^ PRADEDA ĮSIGALĖTI. (
kas įvyks rugpiūčio 30 <1. Bi-! -------------
rutės Darže. Jau daromi pri- Brighton Park. — Musų 
sirengimai, kad tas piknikas kolonijoj yra apsigyvenęs 
kuogeriausia pavyktų. To pi- graborius A. Petkus. Tai jau- 
kniko tikietų platintojų paiefi- nas, čia augęs lietuvis, pri- 
konia visose kolonijose. Atsi- imno budo žmogus. Nors jis 
šaukite. — šioj kolonijoj tėra vienas gra-

4 kainb. naman, lotas 9ixs»4, ue- 
wer, vanduo, gesas, elek., vaismed
žiai. krūmai, tinka vIStoms lr sodui.

2 blokai J vak. nuo Green Valley sto
ties ant Aurora A Elgln gelež. 304 
Flnley Rd., Lombard, III.

2 flatų. 35 p. lotas. 5—6 kamb. gar. 
$13,501), elektros refrlg 8023 Morgan 
st. Stew. 4464.

i ĮVAIRUS PARDAVIMAI
' Harrlson Heart of Orange užkan
džių standas lr valgykla, 7 kamb. 
flataa. Pigiai. Išvažiuojam Europon. 
Box J. T. Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė,

Oroe., Delio, gera vieta, pigi ren
da, elektros refrlg., daug stako, pi
giai. 5839 Irvlng Pk.

BARGENAS.
Mūrinis namas, ant 4 pagy

venimų, rezidencija užpakaly. 
Visi flatai po 6 kamb. Ran
dasi 5701 ir 5703 So. Throop 
St.

j Taipgi parsiduoda naujas 
bungalow, 6 kamb. vėliausios 
mados, 5704 So. Maplewood.

CAROL CLARAS 
KONTRAKTORIUS 

5805 So. Maplewood Avenue 

Tel. Republic 4151

Pigini parduodam 1 tono Ford tro- 
ką, 1752 Glrard 8t.

Devyni fornlšluotl kamb.. 6 kamb. 
Išrenduotl. geras furn. geras Ilsias, už 

• geriausią pasiūlymą. 1416 Adams at.

ANT PARDAVIMO
Medinis namas ir 2 lotai. Na
mas naujas, su geriausiais į- 
taisymais, 2 flatų po 5 kamb.

3133 West Monroe St
Tel. Ne vada 6959

Tokius darbus, sako, parėmė 
kai kurie vietos šauliai.

“M. L.”

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa
didintą International Patent 
Ekposition, Cliicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažą atlyginimą. Jei 
neturi modelio arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Mercbandise Mart, Chi- 
cago, III.

' RENDON
Kambarys su forničiais. Tinka vienam 
dviem arba ženotiems. Yra garadžius.

6924 So. Fairfield Avė.
Tel. Republic 7690
RENDON BIZNIO VIETA.i

Išslrenduoja gera biznio vieta, tin
kama bile kokiam bizniui. Galima su 
fikSčieriais. Pigi renda. Randasi

3635 SO. HALSTED STREET 
I’a&tukll Mldway 3135

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING

Local & Long Dlstance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Ya-^s 8408

R. ANDRELIONASI
(Marquette Jewelry & Radio)

1 Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 
' glau bus dykai nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
lr patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLET 
PRODCOT8 

Olsells šviežią kiauši
nių, sviesto lr sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1889

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paštu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar trla dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lietuvą.

Turime ekyrlų Lietuvoj.
Darome (galiojimus lr visus 

legallškua dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglClų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu lr nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 

prašau atsilankyti lr pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiSkals Įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

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

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

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

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

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republic (398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Virginia $054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

Aapos Telef. 

Hemlock 2847

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH RHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos lr fikščle- 

rlal. Įvedame elektrą 1 najmus lr 
dirbtuvėa
*19» 8. Halsted St. 3 Angštls
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