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Trys Žuvo Kovoje Su Policija Chicagoje
VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ ĮVEDA 

VALSTYBINĮ KAPITALIZMA
Katalonija Už Autonomiją

Italijos Fašistai Nori Taikos Su Visu Pasauliu;' 
Antru Kartu Nepavyko Nuskristi į Japoniją

VOKIETIJOJ VALSTYBINIS j IR VĖL DIDELIS NEPA-
KAPITALIZMAS ! SEKIMAS

BERLYNAS, rugp. 4. — 
Vokietijoj įvedamas ir ima pri 
gyti valstybinis kapitalizmas.

Šalies vyriausybė apvaldo 
visas didesniąsias bankas, įsi
gijusi šėrtj didžiumą. Gi da
bar vokiečių markei kainą nu 
stato valstybės banka.

Rankos nustatomos kainos 
neatatinka tarptautinei mainv- 
bai.

FATRBANKS, Alaska, ru- 
gp. 4. — Lakūnu Jonės ir Ro- 
bbins, iš Texaso, antru kartu 
mėgino iš Seattle, Wash., be j 
nusileidimo nuskristi į Tokyo, 
Japonijoj.

Ir šiuokart nepasisekė, nes, 
jiedu čia nusileido. Matyt, ir' 
šiuokart negavo pakaktinai 
gazolinos iš kito orlaivio.

JAPON1ETIS SUSEKE NAUJĄ KOMETĄ CHICAGOJE

NUBAUSTOS DVI 
KOMUNISTES

South State gatvės teisme 
teisėjas Borrelli vakar nubau
dė dvi komunisti, kurios dvi 
praeitą šeštadienį suruošė ke
liolikos komunistų ėjimą Hals- 
ted gatve. Areštuotos už netu
rėjimą leidimo toms savo vai
kštynėms.

’ Komunisti yra: T. Lurey, 
19 m., ir Ada Omoff, 22 m. 
Abi gavo po 100 dolerių bau
dos ir teismo lėšas.

j Teisėjas jųdviejų klausė, ko
kią reikšmę turi šios šalies vė
liava? Abi atsakė, kad jokios 

i reikšmės neturi darbininkams.

KATALONIJOS GYVEN
TOJAI UŽ AUTONOMIJĄ

AMERIKIEČIU CHABA- 
ROVSKE

Šis japonietis darbininkas Masaji Nagata dirba taip 
vadinamoj “truck farmoj”. Turėdamas laiko jis per žiū
roną tėmijasi į tolimas padanges. Andai jis rado visai 
naują kometą. Jo susekimą patvirtino Wilsono observa
torijos profesoriai astronomai. Nauja kometa pavadinta 
radėjo vardu — Nagata.

LENGVI POLICIJOS 
DARBAI

Miniai Vadovavo Chicagos 

Komunistų Vadai

Komunisti) vadovaujama, 
žmonių, daugiausia negrų, mi
nia arti 59 ir Dearborn gat. 
puolė policiją. Pastaroji atsi
gindama tris negrus nušovė ir 
keletą kitų pavojingai sužeidė. 
Suimta apie 30 komunistų.

Kova įvyko, kada teismo 
bailifas iš namų pagyvenimo, 
5016 So. Dearborn gat., paša
lino Rose AVarrick. Jos baldai 
išnešti gatvėn ir juos prižiū

rėti paliktas polictnonas. 
Neužilgo ėmė rinktis komu

nistų agitatorių vadovaujama 
minia. Pašaukta policija. Ko
munistai ėmė šaukti, kad vi
sus baldus nešti atgal į pagy
venimą. Jų paklausyta. Kada 
policija pasipriešino, minia pa 
šoko prieš ją. Panaudoti gink
lai. Po to minia išsisklaidė.

Tarp sužeistų yra ir pora 
policijos narių.

RYTO’ REDAKTORIUS PASODINTAS 
KALEJIMAN

MADRIDAS, Ispanija, ru- 
gp. 4. — Katalonijos provin
cijos gyventojai šį sekmadie
nį balsavo klausimu, ar nori
ma prigulėti tiesioginiai Ispa
nijos centralinės vyriausybės 
žinybai, ar turėti autonomiją. 
Balsų didžiuma gyventojai pa
sisakė už autonomiją.

TOKYO, Japonija, rugp. 3. 
— Anot žinių skrindą aplink 
pasaulį amerikiečiu Pangborni 
ir ITerndon nusileido Chabaro- 
vske, Siberijoje. Pernakvoję 
be sustojimo leisis į Alaską.

AMERIKIEČIAI IR BRITAI 
ŠVENTOJO TĖVO AU

DIENCIJOSE

VĖL TEIS KARIUOMENES 
TEISMAS KUNIGĄ

GAL SKRIS J INDIJĄ

LINDBERGH’AS SKRINDA 
TOLIAU

CIIURCIIILL, Man., Kana
da, rugp. 3. — Pulkin. Lind- 
bergli su žmona iš čia išskrido 
į Baker ežerą.

ISTANBUL, Turkija, rugp. 
4. — Amerikiečiu lakūnu Boa- • 
rdman ir Polando pas save' 
vaišino Turkijos prezidentas, t 
Jiedu žada skristi į Kalkutą,! 
Indijoj. i

BOMBUOTAS TRAUKINIS

KOMUNISTAI URU
GVAJUJE

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
rugp. 3. — Rocha miestely 
komunistų su policija kovoje 
žuvę 3 policininkai ir 1 ko
munistas.

BELGRADAS, Serbija, ru
gp. 4. — Po važiuojančiu trau
kiniu Munich — Zagreb — 
Belgradas susprogo bomba. 3 
keleiviai žuvo ir 16 sužeista.

VATIKANAS. — Liepos 31 
d. Šventasis Tėvas Pijus XI 
audiencijon priėmė 36 newyo- 
rkiečius, kuriems vadovavo 
kun. Cartright, Paulistas.

Kitoje audiencijoje priėmė 
16 jūrininkų iš britų karo lai
vo “Royal Oak.”

“Man malonu matyti jūrini
nkus,” kalbėjo į juos Jo Šven
tenybė, “kadangi aš pats esu 
Bažnyčios laivininko įpėdinis. 
Jo laivas yra atlikęs tolimas 
keliones ir dar tolimesnes at
liks.

DARBUOJASI UŽ ĮSKAI
TYMĄ PALAIMINTŲJŲ 

TARPAN

SUŽEISTAS NORĖJĘS 
APSAUGOTI KUNIGĄ

Dienraščio “Ryto” išeinan-
------------ Į čio Kaune, atsak. redaktorius

Chicagos policijoje lengviau j p. Berulis pasodintas kalėji- 
sius darbus turi 9 poliemonai, man atlikti Kauno miesto ir 
kurie paskirti šoferiais trims I apskrities komendanto paskir- 
policijos viršininko padėjėja- tą bausmę.
ms- Kaip žinoma, “Rytas” yra

-------- — Į Kiti 8 poliemonai, kurių ta- katalikiškas dienraštis. Jis uo-
MEXIC0 MMSTAS, rugp. rpe yra seržantas taipat turi jįaį gįna katalikų teises Lie- 

2. — Kada aną dieną galvažu- lengvus darbus. Jie yra pagel- tuvoje. Tas nepatinka dabar- 
džių gauja Vera Cruz mieste ^oje prohibicijos agentams. tinei tautininkų vyriausybei, 
įsiveržė Į Dangų Įžengimo ba-i ___ ,Pirmą “Ryto” redaktorių
žnyčion, kur vienas kunigas- 
nužudytas, gi kitas pavojingai; 
sužeistas, jaunas meksikietis Į

POLICIJA IMASI PRIE
MONIŲ

‘bausdavo piniginėmis bausmė
mis. Bet to, matomai, neužte
ko. Katalikiškų laikraščių re- 

Automobilių savininkai turi; daktorius pradėjo sodinti į
Homer Broisin mėgino vieną įsigyti prilipinamus' prie au- kalėjimą, 
kunigų savimi uždengti. Jis tomobilių stiklų priešaky žen- 
pašautas. 'klelius, kas liudys, kad jie už-

Piktadarių gauja bažnyčion simokėję miesto “laisnius”. 
įsibriovė, kada trys kunigai šiandie policija ims vy-
mokino vaikus katekizmo. Vie-, kinti šį parėdymą, 
nas kunigų buvo pamokslinė-
je. Piktadariai, matyt, jo ne
pamatė.

Nužudytas kun. Dario Aco-

NUŠAUTAS KRAU
TUVININKAS

KILNOJAMOS ŽEMES 
ŪKIO PARODOS

Šiais metais Lietuvoje bus 
suruošta 10-koje vietų žemės 
ūkio parodos, būtent: Biržuo
se rugsėjo 28 d., Gargžduose 
rugsėjo 10 Krosnoje rug-

KOMUNISTU DEMON
STRACIJOS LENKIJOJ

1,500 KOMUNISTU AREŠ
TUOTA RUMUNIJOJ

LONDONAS, rugp. 3. — 
Rumunijoj užvakar areštuota 
apie 1,500 komunistų vadų, 
kad suturėti raudonuosius nuo 
demonstracijų.

BERLYNAS, rugp. 3. — Iš, 
Varšavos praneša, kad kai-ku-! 
riose Lenkijos dalyse rugpiū- 
čio 1 d. komunistai sukėlė prie
škarines demonstracijas. 3 ko
munistai žuvę ir virš 100 su
žeista kovose su policija.

BERLYNAS. — Vokietijos 
Katalikų Akademikų Unija pa 
siuntė Šventąjam Tėvui Pijui 
XI prašymą palaimintųjų tar- 
pan įskaityti Albertą Didįjį, 
kurs savo laikais buvo žino
mas kaipo nusižeminęs Kris
taus sekėjas. Jis yra idealinis 
pavyzdis visiems mokslininka
ms ir valstybininkams.

. Du negru plėšiku užpuolė sėjo 27 d., Prienuose rugsėjo
sta palaidotas patylomis. Poli-Meat Market krautu- 8 d Viekšniuose rugsėjo 13 d., 
e,ja uždraudė žmonėms daly-- 213 East 47 Nužudy-.Raguvoje rugsėjo 1 d., Bokiš- 
vauti laidotuvėse.

BUS LONDONE SU 
OŽKOMIS

PALIUOSUOTI SUKILIMO 
VADAI

JERUZALE, rugp. 3. — 
Francūzų valdžia Sirijoj iš ka
lėjimo paliuosavo 70 drusų va
dų, kurie 1925 metais ten va
dovavo sukilimams prieš fran- 
cūzus.

Chicago majoras Cermak iš
vyko į Markinac salą atostogo-
sna.

BRIAND NESERGĄS, BET 
NUVARGĘS

PARYŽIUS, rugp. 3. — 
Pranešta, užsienių ministeris 
Briand nesergąs, bet daug nu
vargęs ir reikalingas gerų a- 
tostogų.

MUSSOL1NI SU VISU PA
SAULIU NORI TAIKOS

ROMA, rugp. 3. — Italijos 
ministeris pirmininkas Musso- 
lini pareiškia, jog jis su visu 
pasauliu nori taikos. Bet, pri
reikus, jis nebijąs nei karo.

3 ŽUVO SPROGIME
VALENCIA, Ispanija, ru

gp. 3. — Įvyko sprogimas 
priemoninių ugnių dirbtuvėje 
Algemesi. 3 darbininkai žuvo 
ir keletas sužeista.

PEIKIA POLICIJĄ
AVASHINGTON, rugp. 3. - 

Žinoma AVickershamo komisi
ja vienam savo pranešime pre
zidentui Hooveriui peikia įvai
rių miestų policijos apsileidi-

Anykščių vikaro kun. J. Bū- 
bo byla perduodama kariuo
menės teismui.

Obelių klebonui kun. Virku- 
čiui iškėlė bylą už įvykusį ba
landžio 12 d. šventoriuje su
sirinkimą. Rokiškio karo ko
mendantas, iki byla pasibaigs, 
kun. Virkučiui neleidžia dary
ti jokių susirinkimų. “M. L.”

NUBAUDĖ KUNIGĄ

Santakos parapijos kleboną 
kun. Antaną Žigą Alytaus nuo 
vados taikos teisėjas antru- 
kart nubaudė 2 mėnesiams be 
teisės tą bausmę pakeisti pi
nigais. Pirmą kartą kun. Žigą 
buvo nubaudę puse mėnesio 
kalėjimo arba 700 litų mokėti.

“M. L.”

NAUMIESTIS (ŠAKIŲ)

Liepos 6 d. Naumiesčio ka
tąs manadzeris J. Martin. Plė-.]ęyjg rugsėjo 7 d., Veisėjuose PaL priglaudę daug pasidar- 
šiku pagrobė apie 75 dolerius, j rugsėjo 21 d., Šakiuose rug-. bavusį lietuviškos spaudos pla 

sėjo 6 d., Žagarėje rugsėjo 271 tinimu <0 metų amžiaus knyg- 
d., Šaukėnuose rugsėjo 13 d., i ne^i a- a- Juozą Urbaitį. UaMINĖS 50 METŲ SU

KAKTUVES
BOMBAJUS, Indija, rugp.

3. - Indijos tautininkų vadas šįmet Chicagoj Darbo die- 
M. Gandhi sutiko vykti į Lon- noje organįzuotas darbas iš- 
doną, kur įvyks konferencija kilmingai minės Amerikos Da- 
Indijos reikale. Su savimi im- Fedt,racijos 50 metų su- 
siąs kelias ožkas, kurių pie
nu jis daugiausia maitinasi.

kaktuves.

IŠRADĖJAS ESĄS 
SVEIKESNIS

WEST ORANGE, N. J., ru
gp. 4. — Sergančiam išradė
jui Edisonui tiek pagerėjo, 

kad jis gali išlipti iš lovos ir 
pasėdėti. Jo kambarys prie- 
moniškai vėsinamas.

mą įstatymų vykinimo reikale, bonų.

Vagys įsilaužė į namus, 154 
Vine avė., ir pagrobė 1,200 dol. 
vertės nekilnojamųjų savasčių

Sekmadienį Chicagoj ir a- 
pylinkėse pakilo išnaųjo ne
maži karščiai. Bet pavakarėje 
iš vakarų šono kilo vėtra ir 
lietus ir, kaip bematai, atvė
sino orą.

Praneša, kad Chicagos po
licijai ir gaisrininkams užsi- 
tęsiusios algos bus išmokėtos 
šeštadienį.

Chicago majoras atostogose, 
tad uždaryti karnivalai išnau- 
jo atMaromi.

Šilalėje rugsėjo 3 d., Plungė
je rugsėjo 7 d., Kaišedoryse 
rugsėjo 20 d., Siesikuose rug- 
piūčio 5—6 d. d., Pajevonyje 
rugpiūčio 16 4-, Dusetuose 
spalių 4 d. ir Vilkaviškyje spa
lių 4 d.

Minėtų parodų eksponatams 
premijuoti žemės ūkio valdy
ba paskyrė 79,200 litų, iš ku
rių 66,700 litų gyvuliams ir 
12,500 litų namų pramonės di
rbiniams premijuoti. “M. L.”

SUVALSTYBINS RAUDO
NĄJĮ KRYŽIŲ

Teisingumo ministerija pa
ruošė Raudonojo Kryžiaus su- 
valstybinimo įstatymo projek 
tą ir šiomis dienomis persiun 
čia jį ministerių kabinetui.

lietuviškos spaudos platinimą 
velionis buvo ištremtas kele
tui metų į Rusijos gilumą. Lie
tuvos vyriausybė jam buvo* •
paskyrusi pensijos į mėnesį 75 
litus. Paskutiniu laiku iš to 
jis ir pragyveno. Velionis bu
vo blaivus ir geras katalikas.

“D.’’

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — šiandie saulėta; ma
ža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuves 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

f
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DRAUGAS Antradienis, Rugp. 4, 1931
jos užgyriuių ir kad šaukia bendrus visų lie-1
tuvių kunigų pasitarimus, seimus.Jie savo su-'
siorganizavimu gražini papildo tų mūsų para-

_______________ ___ __________ _ ____ pijų išblaškymų, po plačiųjų šalį ir labai daug
Mėnesini — 75c. Europoje — Metums »7.oo. Pusei M»- . nnU(jOH Raiį nudaryti kutalikiškam ir tauti-
tų — 94.00, Kopija .09c. .

niam lietuvių judėjimui Amerikoje, Išjudinti

“D R A U G A S”
Išeina kasdien, ISskyrus sekmadieniua 

PKENVMEKATOS KAINA: Metams — 9« 00. Pu 
sei Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam

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

KRAUJO SPAUDIMAS.

Bendradarbiams ir korespondentams, raštų negrą
žino, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai, po piet.
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Advertising in “DRAUGAS" brlngs best results.
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334. S. Oakley Av., Chicago

jų veikimų ir jį suvienodinti. “Kunigų Vie-jKraujo spau-
nybė”, neabejojame, daug prisidės prie puša-' dimas arteri-
linimo kas kart labiau pasireiškiančios mūsų jose priklau-
gyvenime ir veikime lokaliamo dvasios, kuri: so nuo 1)
yra dideliu centralizuotojo veikimo stabdžiu. į kairiojo že-

„ .. , . .................... . • ! mutinio šir-Parapijos — tai didžiausi musų centrai

DIENOS KLAUSIMAI
KUNIGAMS SUSIRINKUS.

Šiandien, Atlantic* City, N. J., įvyksta 
“Kunigų Vienybės” seimas. Tikimės, kad jis 
bus gana skaitlingas, kad jame bus repre
zentuojama visos didesnės mūsų parapijos bei 
visi “Kunigų Vienybės” apskričiai.

Šia proga norimefbent trumpai pakalbė
ti apie tai, kaip svarbi yra lietuvių kunigų 
vienybė.

Amerikoje yra virš šimto lietuvių para
pijų. Jos via išsklaidytos po visas Jungtines 
Valstybes, po įvairias Amerikos vyskupijas. 
Džiaugiamųsi, kad Lietuvoje yra penkios vy
skupijos, bet mes, Amerikos lietuviai galime 
pasidžiaugti, turėdami apie keturis ar dau
giau kartu daugiau vyskupijų. Bet tuo mes 
nesidžiaugiame. Mums geriau būtų, jei mūsų 
parapijos būtų vieno ar dviejų vyskupų val
džioje. Geriau būtų tikybiniu, o ypač. tauti
niu atžvilgiu. Del to savo laiku ir buvo kįlęs 
klausimas prašyti Šv. Tėvo, kad Amerikos lie 
tuviams paskirti) lietuvį vyskupų.

Bet, šiandien yra aišku, kad savo vys
kupo, tai yra tokio vyskupo, kuris valdytų 
visas lietuvių parapijas Amerikoje, jokių 
būdu negalime turėti ir niekad jo neturėsi
me. Skaitlingesni už mus vokiečiai ir lenkai 
to neatsiekė.

Pasakydami, kad daug geriau būtų, jei 
mūsų parapijos būtų tik vieno, ar dviejų 
vyskupų žinioje, mes turėjome galvoje tų fak
tų, jog, tada ir mūsų kunigų tarpe būtų di
desnė vienybė ir visas lietuvių katalikų vi
suomeninis veikimas būtų labiau suvienodin
tus, eitų daug sklandžiau. Gal būt geriau sek
tųs ir mūsų ceųtralinėms organizacijoms, nes 
lietuvių veikinifta nebūtų taip su lokali auotas, 
kaip dabai- kad yra.

Del to mes. labai džiaugiamės, kad lietu
viai kunigai atgaivino savo organizaciją, 
kad jie išgavo iš Amerikos katalikų berachi-

i Amerikoje. Jei ne jos — lietuviai visai būtų 
i išįrę, visai neorganizuoti. Parapija* ne vien 
tikybiniu atžvilgiu svarbų vaidmenį vaidina 
lietuvių^tarpe, bet jos yra centrai viso mūsų 
tautinio, kultūrinio ir net ekonominio veiki
mo. Jos palaikė lietuvius lietuvių kolonijose, 
jos išaugino biznius ir šiaip jau kultūrines 
bei ekonomines įstaigas, jos palaiko lietuvių 
draugijas ir organizacijas, jos moko ir auklė
ja mūsų jaunimų, užlaikydamos mokyklas.

Parapijų vadai yra kunigai klebonai. Tai, 
suprantama, kad nuo jų labai daug priklau
so ne vien tas, kaip parapijų reikalai yra ve
dami, bet ir visas parapijų — tautinis, kul
tūrinis ir socialis veikimas. Iš to, tat, galima 
įsivaizduoti kokį svarbų vaidmenį mūsų vi
suomenės gyvenime vaidina kunigai, kaip 
didelę atsakomybę jie neša ir kaip svarbu yra 
jiems būti susiorganizavusiais.

Mes nei kiek, tat, neabejojame, kad šian
dien įvykstantis “Kunigų Vienybės” seimas 
nuodugniai apsvarstys visus- bėgamuosius 
mūsų visuomenės reikalus, kad tars savo au
toritetingų žodį ir dėl A. L R. K. Federaci-

-M

O r. A G. Rakauskus
2-115 W. Maniuetle
R<3. Grovehtll ?2G2

dies pilvelio 
susitrauki

mo, 2) pastų 
mėto kraujo 
kiekybės į 
didįjį kraujo takų, vadinamų

linti, o taipgi atvesti prie nor 
malunio ir kitus sveikatos tru- 
kuinus. Jeigu randasi bent ku
rioje vietoje ar tai dantyse, ar 
tonsiluose. ar kur kitur ligos 
perų lizdai, juos būtinai rei
kia pasalinti. Tokiam ligo
niui yru svarbu turėti protinį 

i poilsį ir ramybę, o taipgi — 
i gerų, ilgų valandų kūno poilsį. 
Pasivaikščiojimas ir golfas su 
saiku, tik ne iki nuovargio yra 
geriausia kūnui mankšta. Ge-! 
ros atostogos taipgi išeina ant'

Aorta laike susitraukimo, 3) naudos, ir ypač, jeigu kam v- 
arterijų padėties, ypatingai ra galimybės nuvykti ten, 
galimybės joms išsiskėsti ir su | kur yra šaltiniai. Vienų die-> 
sitraukti, 4) mažiausių kraujo
takų (capillaries) vaso-motor

P-LĖ JULĖ PRANAICIUTĖ

nų į savaitę pagulėti lovoj:* Pbiladelpbijoj, Pa., jau daug triotė ir lietuvių kalbos mylė- 
taipgi yra naudinga. Maistas kai redaguoja naujien- toja, įsisiūlė veltui redaguoti
teikia Imtinai sureguliuoti. raSįtj “žvaigždę” p-lė Julė tos įstaigos lietuviškų biule- 
Alėsos ar žuvies valgyti tik PVanaičiūtė. Ji yra sesuo a. a. tinų.
sykį į dienų ir mažoje kieky- gavsaus kun. Justino Pranai.- ' 1903 metais atvažiavo į A-
l>ėje. (.rūdų valgiai — cereals, (vjOj praminto “Turkestano j merikų redaguoti “Žvaigždę”. 

Žmogui esant pilnoje sveika-,daržovės, o ypač vaisiai turi Apaštalu” už milžiniški) pasi- čįa, turėdama pakankamai' 

mokslo, galėjo pradėti studi-

tono, 5) pasipriešinimo pra
leisti tekantį kraujų iš krau
jo takų pusės, ir 6) kraujo 
tirštumo.

toje, kraujo spaudimas nėra:būt daugiausiai vartojami. (lar|)avi,nu tame tolimame A 
nuolatos vienodas, bet keičia-! Kavos, arbatos, jeigu neper- zįjOiS krašte katalikybės nau- 

si, ypatingai su mankšta ir nėr daug, galima vartoti, tik ne- jaį
juoti medicinų. Bet meilė lie
tuvybės pastojo jai kelių: pa- 

Jinai gimė Lietuvoj, Pane- į Kiliko prie “Žvaigždės” — 
nupiuose, Griškabūdžio para- S redaguoti jų ir rašyti lietuviš- 
pijoj. Petrapily baigė mokslų kas knygas, kurių apsčiai ir 
šv„ Kotrinos gimnazijoj. Po to prirašė. Iš svarbesnių yra: “Iš 
dar metus, po brolio globa, Kelionės po Europą ir Aziją”, 
kuris tada buvo Dvasinės A- “Viešnagė šeštokuose”, “Ne 

ot'esorium, tobu- i mieste laimė”, “Katekizmas 
prancūzų kalboj ir jų aPie alkoholį”, “Liurdo Pa- 

literatūroj. Po to mokinos nelės Švenčiausios Gegužės 
vaistininkystės, bet jėgoms . ^ėnuo ” ir kitos.
neleidus, apleido tų mokslų. Baigdamas, pažymėsiu da 
Vėliau, pasitaisius sveikatai, ir tų kad ji apsčiai važinėjo po 
nuvažiavo į Prancūziją ir ten, svietų. Moka tobulai šešias 
netoli Paryžiaus, Montligeon’e kalbas: lietuvių, rusų, lenkų, 
užėmė vietų-tarnybų kaipo se- ■vokiečių, prancūzų ir anglų, 
kretorė rusiškoj-lietuviškoj- Manau, neapsiriksiu, pasakęs,
lenkiškoj įstaigoj: Oeuvre E\ kad ji yra, turbūt, mokyčiau- 

’ ......piatoire. šia moteris lietuvių išeivijoj.
Būdama karšta Lietuvos pa- Ka.zys Vidikauskas.

■■■■■■ m———————————————— <
-------------- da ir šiaip jau visa, kų esame Kad tie santykiai nebūtų

Išvažiuodamas iš Š. A. Jung patyrę apie jo darinis Ameri- palaidi, jie turi nuolat stiprė
tai priimant dirbtuvėn arba tinių Valstybių jm> trijų mė- koje, įtikino mus, kad mūsų ti, glaudžiai susiburiant vi-
norint gauti apdraudos. Gal- nėšių kelionės per lietuvių ko- žygis laivo tikslus, reikalingas, sietus, kam tik Vilniaus kovos
vos skaudėjimas, svaigulys, lonijas, Vilniui Vaduoti Sųjun tad ir gerai nusisekęs. Dabar reikalai yra ypatingai bran

tų fašistai, kurie laikosi prie “V-bės” Išro- Pilnunio be sjmkumo jausmas gos Centro Komiteto Pinui- mes tvirtai, tikime, jog užsi- gūs. Tad'dėkodami už gražų
dytų lyg pp. Vitaičiai būtų fašizmo “nničel- «alvoJe yra labai dažnfls nu- ninkas prof. M. Biržiška ba- mezgę Vilniui Vaduoti Sųjun- mūsų Pirmininko priėmimų A-

vų padėtimi.
Per didelis kraujo spaudi

mas yra tik tada, kuomet jis 
yra nuolatinis ir siekia mažiau 
šia 160 mm. Hg. Svarbiausios 
tam priežastys yra 1) kairiojo

turi būt stipri. Svaigiųjų gė
rimų neimti, burnon nei lašo. 
Vandens gerti ypač tarpe val
gių.

Maudynę imti drungname 
vandeny yra geriausia. Vidu- '

jos, kurios veikimus labai glaudžiai riSasi su Semutinio 5ir'dies pilvelio padi. !riai privalo visados būt liuo- ,
“Kunigy Vienybe” ir kurios pasisekimas (|jyimas> 2) vadinallla es Isiau išsituštinami ir tuo rei- ' “ P
daug priklauso nuo kunigų paramos. 8encial hyp#rteBdon> 3) inkstų j kalu galima paimti retkar; P U

ligos, 4) arterijų sukietėjimas, citrate ot niagnesiuni is
5) nesuderintas endocrine Pr*e,s pusryčius. Kai ku- 
liaukų veikimas, 6) kraujo rieins yra naudinga išplauti

PASTABĖLĖS.

Italijos fašizmas, norįs į savo rankas kiekybės padidėjimas, 7) surie 
užgrobti ne tik politinius, socialinius, bet dva bėjimas, 8) kraujo tirštumas, 
sinius moralinius ir net religinius reikalus, su- ir kraujotekis ant sniegenų, 
silaukė aštrios viso kultūringojo pasaulio Ženklai. — Per didelio kran 
spaudos kritikos. Net nekatalikiški laikraš- jo spaudiiųo ženklai bei nusis- 
čiai daugeliu atveju gina Popiežiaus pozicijų kundimai yra įvairūs. Kaiku- 
kovoje už Bažnyčios teises Italijoj, riuose atsitikimuose žmogus

---------------- jaučiasi visiškai normalus ir
Socialistų laikraščio raporteris, sužinojęs, tik is netyčių gy-

būk buvusios muštynės SLA. centro raštinėje d>tojui pasitaiko^ jį užeiti ai 

tarp Vitaitienės — Jurgeliutės, esanti kova
prieš fašizmų. Vįtaitį “išėdus” iš “Tėvy
nės”, liberalų Sus-mų ir organų, esu, užvaldy-

vidurius syki ar du į savaitę 
Vaistai ir jų kiekybė reikia 
priskirti atsižiūrint į kiekvie
no ligonio reikalų.

BROLIAMS AMERIKIE
ČIAMS.

siskundimai. Žmonės, papras- land-žio 24 d. savo atsisveiki- gos santykiai su Amerikos lie- merikos lietuvių visuomenei,
tai kenčia daugiau nuo žinoji- Alinio laišku yra padėkojęs A-.tuviais nebenutrūks, jog abie- mūsų valdžios atstovams, taip
mo, kad jie turi per didelį merikos lietuvių visuomenei, jų pusių paiaiKomi ir stiprina- pat palaikiusiems jį Amerikos

Lietuvoje net vyskupai už pamokslus Į;rauj0 spaudimų, negu nuo pa jo> dvasiškijai, spaudai, orga- n:i, vis daugiau reikš bendro- ukrainiečiams, baltarusiams ir
traukiami karo teisman. Spauda praneša, kad |o spaudimo padidėjimo, nizacijoms ir visiems, kurie jį je mūsų kovoje, kad Vilniaus kilusiems iš Lietuvos žydams.
.1. E. Vyskupo Reinio byla už pamokslų ba::- Gydant, būtinai reikalinga palaikė. 'ir Suvalkų Seinų kraštai vėl tos progos pasigavę, kviečia-
nvčioje yra kariuomenės teismo prokuratū- Ištirti kraujo spaudimo padi- šis pirmininko laiškas ir jo sugrįžtų Nepriklausomajai Lie me visus brolius amerikiečius, 
i.oj. Tai mat, prie ko tautininkai jau priėjo, dėjimo priežastys ir jos paša- pranešimai, amerikiečių spali- luvai. (Tusu ant 5 pusi.)

ninkai n

. !L '.IgĮ'g margi1

ŠV. PRANCIŠKUS.
Rašo Kųn. Juozas Jusevidius.

(Tąsa)

kus, kad ir silpnu balsu pats prųdėjo gie
doti ne “Saulės Giesmę”, bet 142 Dovido 
psalmę, kuri prasideda,šiais žodžiais: “Sa
vo balsu šankinus Viešpaties”. Kiekvie
nų žodį jis tarė silpniau ir silpniau.

Kai priėjo prie šių psalmės žodžių: 
Į “Išvesk iš kalėjimo mano sielų, kad ga

lėčiau garbinti Tavo vardų”, šv. Pran
ciškaus balsas visai nutilo. Visi manė, 
kad jau jis mirė.

Brolis Bernardas pradėjo taip į šv. 
Pranciškų kalbėti: "Mano malonus Tė
ve! Tavo vaikai iš tikrųjų be Tėvo. Neuž
miršk savo našlaičių, kuriuos tu- palikai.

Kai jie išpildė jo norų, jis uždengda- j 
mas dešine' ranka savo kūno žaizdas, taip 
į brolius kalbėjo: “Aš padariau visų, kų į 
tik galėjau. Dabar palieku jiems Viešpatį ,
Dievų būti jūsų vadovu ir mokytoju.” (
Broliai, negalėdami susilaikyti nuo širdies ' 
skausmo, graudžiai verkė.

Namų viršininkas atnešė jam marški- I Atleisk jiems kaltes. Nudžiugink jų šir
mus bei, kitus drabužiu^ ir uždengdamas , ^į *avo šventu palaiminimu, 
jo kūnų, jam tarė: “Žinok, Tėve, jog ši- Ir štai dar šv. Pranciškus atsiliepė:
tie marškiniai yra tik tau paskolinti. Tu į “Žiūrėk, mano vaikeli, Dievas mane šau- 
prie jų nieko neturi. Aš tau draudžiu juos kia pas save. Aš atleidžiu visas kaltes bro- 
kitam atiduoti.” Klausydamas šių žodžių, , i*r, kiek galiu, išrišiu juos. Pasakyk
šv. Pranciškus nusidžiaugė, nes jis matė, jiems apie tai ir palaimink jups visus už 
kad yra progos pasilikti ištikimu neturtui , >"»ne.
iki mirčiai.

M

Jis dar prašė brolių daugiau mylėti

kiekvienų. Broliui Bernardui Jis davė y- 
patingų palainjinimų, nes jis buvo vienas 
iš pirmųjų, kurie įstojo į vienuolijų, Jis 
lieja* broliams jį gerbti kaipo pirmąjį sa 
v o sekėjų. Bet dar 11c viskas. Šv. Pranciš
kus turėjo daugiau darbo.

I. Laužo Duoną.

Šv. Pranciškus dar liejM? broliams at
nešti duonos. .Jis pats jau buvo per silp
nas laužyti jų. Taigi jis prašė vieno bro
lio tai padaryti. Toliau sekdamas mūsų 
Išganytojo pavyzdį, šv. Pranciškus da
vė kiekvienam broliui pu mažų duonos 
trupinėlį. Šiuo jis norėjo duoti jiems pas
kutinį meilės įsakymų kaip pasaulio Išga
nytojas davė savo mokiniams paskutinė
je vakarienėje.

Jau šv. Pranciškaus gyvenimas bai
giasi, tačiau jo sesutė mirtis toliau stovi 
ir maloniai žiūri į savo aukų. Šventasis 
jos laukia su nekantrumu. Aplink jo lo
vą broliai klfljio. Vieni meldžiasi, kiti

Viešpats Dievas pašaukė jo nekaltų sielų 
pas save.

Tuo pačiu metu sučiulbėjo šv. Pran-* 
ciškaus draugai — paukščiai. Ir jie atsi
sveikino su juo paskutinį kartų. O vienas 
švenčiausių brolių pamatė mažų debesė- 

; lį. Jis-vis kilo aukštyn, kol visai išnyko 
i iš jo akių.

Bet štai kas darosi aplink šv. Pran- 
1 ciškų. Tas kūnas, kuris buvo taip daug 

vargų, kentėjimų ir skausmų nukankintas, 
pasidarė taip gražus, kad negalima ir at-4 
sižiūrėti. Jis pirmiau buvo tamsus, kai 
kuriuose vietose net ir juodas, dabar pa

kai! mirtis arti, pasveikino jų, sakyda
mas: “Sveika, sesutė mirtie.”

2. Jau Miršta.

Šv. Pranciškus, pažvelgdamas į savo 
gydytojų, o paskui į duris, tarė: “Tai 

i mirtis! Ji yra mano gyvenimo vartai 
i Dar kartų prakalbėjo į savo brolius 
' ir prašė jų, kad paguldytų jį ant žemės 
; kaip jis pirmiau gulėjo. Broliai tuojaus 

paguldė jo mirštantį kūnų ant žemės.
Atspėdaini jo norų, pradėjo skaityti 

mūsų Viešpaties kančios istorijų pagal 
šv. Jonų. Šv. Pranciškus jau neišgirsda-
mas kų jie skaito, pats prašė, kad jam > Bįdarg baltas kaip sniegas.
Imtų skaityta musų Išganytojo kančia. j Dabar jau visi galėjo matyti šv. Pran- 

Kai ji? baigė skaityti, jis dar prašė, ciškaus kančios žymes. Tik jos dabar tru- 
. kad apibarstytų jį pelenais, sakydamas: pūtį kitaip atrodė. Pirmiau jos buvo kru- 
“Greit iš mano kūno nieko neliks. Tik dul 1 vilios, suspaustos, dabar raudonos, atda-
kės ir pelenai pasiliks. Savo sielų. Viešpa
tie, aš atiduodu į tavo rankas.” Ir kai 
broliai aplink jį klūpojo ir karštai mel
dėsi, jis atidavė savo nekaltų sielų į Vieš
paties IMevo rankas. Tai buvo pirmų va-

Paskui jis prašė dviejų brolių, ku
riuos jis ypatingai mylėjo, giedoti: “Sau
lės Giesmę”. Jiems giedant, šv. Pranciš-

z 1 K

Dievų ir neturtų. Jis juos ragino laikyti , P-*eda h) giesmę, kurių šventasis labiausiai ( landų naktį, spalio 3 d., 1226 metais, šv. 
šv. Rašto žodžius. Pagaliau jis dėjo sa- mylėjo. Tai buvo “Saulės Giesmė .
vo šaltą ranką ant jų galvos ir laimino Pagaliau šv. Pranciškus sužinojęs,

Pranciškus buvo susilaukęs tik 45 metų 
amžiaus. Dar jis galėjo ilgai g> venti. Bet

ros. Rodosi, kad jos paimtų kiekvienų žiū
rėtojų ir paslėptų savyje. Didelės žmo
nių minios skubinosi iš visų kraštų pa
matyti šias stebuklingas kančios žymes, 
kurias šv. Pranciškus taip ilgai slėpė nuo 
pasaulio akių.

(Bus daugiau)
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ADVOKATAS JOHN B. BORDEN
Narys Chicagos Advokatų Sąjungos

šaiČio užeigos parvedę pasigė
rusį ; kad ji pakartotinai Šnap 
šaičio prašiusi, kad jis sutotų 
jos vyrui davęs gerinu}, bet 
jis jos prašymų visai nepai
sęs. Liudijo taipgi Troškulie- 
nės duktė ir keletas kitų, kad 
matę Troškulį išeinant iš

__  šnapšaičio vietos pasigėrusį.
ATSAKOMYBĖ SVAIGINAN.mų pardavėjo ir namų savi- Daktaras, kuris buvo pašauk- 
ėlŲ GĖRIMŲ PARDAVĖJO įlinko, kurio name gėrimai par tas gydyti Troškulį, pastara-

Prašau Į Mano Kampelį
------------Rašo prof Kampininkas---------------

faito, sakoma, nekst faituosis 
Gegužis su — openentas da

lietuviški tavorščiai šioj kon 
trėj, ba jiems ir vėl reikės .čia

neapgarsintas. Jį ir vietų suži-.traktoriai sovietams pirkti

LINKSMI O S NAUJIENOS.

IR NAMŲ SAVININKO 
KURIAME GĖRIMAI 

PARSIDUODA.

jsiduoda. 'jam susižeidus, prirodė, kad
i Zidorius šnapšaitis buvo ga| Troškulis buvo po įtaka svai- 

• na turtingas asmuo. Jis savo. ginančių gėrimų laike susižei- 
turtų susikriovė per paskuti
nius aštuonerius metus, parda-

dimo.
Teisėjai, išklausę bylų, išne-Nors viešos karčiamos arba, 

taip vadinami, saliunai, ei
siant profiibicijos įstatymais, 
įėjusiais galėn 1919 metais, už 
daryti, jų vietas greitai ūžė- lubų, jis laikė saldainių, taba-[ir priteisė, kad Troškulienei

vinėdamas svaiginančius geri-' Šė nuosprendį rasdami įstai-
mus, namie dirbtus ir nuo kitų gos laikytojų šnapšaitį ir na- 
pirktus. Apačioj, ant pirmų !mų savininkų Svirplį, kaltais

8,000 Prūsijos hitlerininkų 
padarė konvenšinų ant Lietu-

kainio, apznaiminu, kad ten 
pradeda atsirasti pirmykščių 
Amerikos indijonų, kurie savo

įlosime po faito.
Ščeslyvi tie SLA. nariai.

Šalę pašelpos ir gyvasties ap
sidraudimo, jiems garantuoja
mu da ir nenubodus gyveni
mas.

Didelis unoras yru organiza
cijai turėti tokius viršininkus.

kaip ir pernai, ir taip globai 
čėsais. Reikėtų prieš tai pro 
testuoti ir demostracijų su 
ruošti.

neprieteliams skalpas lupa. 
vos ir Vokietijos sienos ties'Sakoma, kad nieko nėra be 
Tilže. Jų vadas Dr. Gebbels, priežasties. Taigi ir Gružiuose 
rodydamas į Lietuvos pusę, skalpų lupimas įvyksta dėlto, 
pasakė, kad ten esanti jų ir kad namie iš cukraus įsikūni-! Rusi-jos goviet
jų vaikų duona. ja sanavagonka i- ‘ ‘ ‘ ,6 • jau pradėjo su karaliais drau-

Taigi, Unkulio Šamo gaspa- Į Taigi, rašykit namo groma- gauti. Nesenai Persijos šachui
dorius Huveris kaip tik česu tas ir palinkėkit saviesiems (karaliui) pasiuntė traktorį 
pasiūlė vokiečiams lengvais ilgo su nuluptais pakaušiais kaipo prezentų. Persijos žemės 
peimontais pirkti kviečių. ; gyvenimo. ūkio gaspadorius pasakė, kad

mė slaptos užeigos, kuriose 
svaiginanti gėrimai įvairių į- 
vairiausių rūšių parsiduoda. 
Nelaimei, taip kaip ir pirma, į 
tokius biznius pateko asmenų 
abejotino moralinio kalibro, 
neturinčių savyj artimo užuo
jautos, savygarbos nei sųžinė's; 
godūs, saumiliai, kietaširdžiai, 
turėdami už tikslų vien tik 
sukriovimų sau turto, neatsi
žvelgiant ant dorovės, kitų 
gerovės, nei skriaudų kitiems 
padarytų savo tokiais netei
sėtais žygiais.

Yra sakoma, kad tokių slap 
tingii užeigų šiandiena randa
si daugiau negu kada nors bu
vo saliunų. Kas kelinta stuba 
virto “munšainės” virtuvė. 
Gėrimai parduodami daugybė
je tokių slaptingų užeigų daž
nai duoda labai blogų pasėki} 
ne tik pačiam naudotojui, bet 
ir jo šeimai. Paprasčiausios 
pasėkos yra: netekimas svei
katos, neregystė, paralyžius, 
ankstyva mirtis, našlė su ma
žais vaikučiais, vargas, skur
das, žodžiu sakant, visiškas 
soeialis ir ekonominis gyve
nimo suirimas. Dabar geria 
daug tokių, kurie prieš prohi- 
b i ei jų visai svaiginančių gėri
mų nei neragaudavo. Mat, ra
gavimas užginto vaisiaus yra 
žmogaus silpnybė. Ir Adomas 
rojaus neteko delei tos priežas' 
ties.

Panaikinimas pronibicijos ir 
pavedimas valdžiai reguliavi
mų dirbimo ir pardavimo tik
ros arielkos, vyno ir alaus, 
prašalintų didžiumų viršui pa
minėtų pasėkų, bet ir daug vi 
šokių kitų blogumų prohibici- 
jos pagimdytų. Prohibicija 
šiandiena yra viena iš didžiau 
šių tautos klausimų, kuriuomi 
interesuojasi visų luomų pilie-# A
čiai — advokatai, daktarai, 
dvasiškiai, biznieriai, fabrikan 
tai ir patys darbininkai. Ims 
laiko, bet permaina galop į- 
vyks. Žmonių tautinius įpro
čius, per šimtmečius įgytus ir 
čion atsivežtus, sunku teisė
mis bei reguliacijomis urnai 
pakeisti arba ir visai panai
kinti. Kaip šimtmečius ėmė 
tuos papročius įgyti, taip šimt 
mečius ims juos ir panaikint 
t i. Blaivybę galima sėkmin
giausiai įvykdinti tik pamo
kos ir apšvietos keliu, o ne aS- 
trioinsis teisėmis. Paskutiniai 
dvylika metų aiškiai parodė 
kad prohibicija šioje šalyje vi
sai nepavyko. Tik griežto nu
sistatymo maža mažuma tere- 
niia proliibicijų su jos pra

gaištingom pasėkom.
Dabar pakalbėsime apie at- 

Isakomybę svaiginančių gėri

ko ir kitų mažmožių sankrovė- 
lę, kaipo priedangų kad nu-

užmokėtų $15,000.00 atlygini
mo už jos vyro mirtį ir nete

kreipus policijos nužiūrėjimų, kimų šeimos duondavio, kaip 
o ant antrų lubų savo kam-[pasėka girtybės, prie kurios 
bariuose šinkuodavo svaigi-1 kaltininkai velionį privedė.
nančius gėrimus. Namas, ku
riame jis tokį biznį vedė, ne
buvo nuosavus, nuomano jį

Asmens, kurie parduoda 
svaiginančius gėrimus ir na
mų savininkai, kurių namuose

nuo namų savininko, Antano'su jo žinia tokie gėrimai par-
Svirplio. siduoda, yra civiliai atsako-

Vienų vakarų, po vakarie- mingi tiems, kurie nukenčia 
meterialiai arba paneša kokia 
nors skriaudų iš priežasties 
tokių asmenų neteisėtų žygių. 
Tėvas arba motina gali skų
sti smuklininkų ir namo savi
ninkų už jų prisidėjimų prie 
sunaus arba dukters girtybės 
jeigu, kaipo pasėka to, jie ne
tenka savo vaiko uždarbio ar
ba jo materialės paramos. Pa 
ti gali skųsti už netekimų sa-

nei, Simonas Troškulis užėjo 
pas Šnapšaitį nusipirkti taba
ko. Pastarasis užsiprašė jį pas 
save viršun, “išmesti po vie
nų”, nes, girdi, turįs naujo 
“štopo”, kų tik iš Kanados 
parvežto. Troškulis ant to no
riai sutiko. Keletu valandų 
pazaunijęs ir pusėtinai “ka- 
nadskos” pagurkšnojęs, Troš
kulis, sunkia galva ir links-
tančiom kojom grįžo namo.' vo vyro uždarbio ir paneštų 
Atsisveikinant, Šnapšaitis už- j nuostolių, iš priežasties jo gir- 
prašė Troškulį, kad ir vėl at- tybės. Vyras gali skųsti už ne
silankytų.

Laikui bėgant, Troškulis ta
po šnapšaičio vienu iš pasto
vių kostumerių ir dažnai pas

tekimų pačios patarnavimo ir 
jos draugijos per girtybę, prie 
kurios kalinamieji yra prisidė
ję, parduodami jai svaiginan-

j} pasigerdavo. Troškulienė,! čius gėrimus. Pats gėrėjas ga- 
suižinojus kur jos vyras pasi-'.li skųsti pardavėjų svaiginan- 
gerdavo ir savo uždirbtus pi- čių gėrimų už susižalojimų 
nigus praleisdavo, prašė Šnap girtu būnant. Draugijos ir jos 
šaičio kad jis liautųsi davęs Į pavieniai nariai, kurie parduo 
jos vyrui gėrimų, nes tas ar-;da svaiginančius gėrimus šve
dus jų gyvenimų ir skriaudžiųs čiams savo baliuose ir pikni- 
visų jų šeimų, šnapšaitis atsa-. kuose, yra atsakomingi tiems, 
kė, kad jis jos vyro pažabo- kurie jų pramogos pasigėrę
jęs nelaikąs, ir jeigu pats Troš 
kulis pas jį ateinąs, tai esu ne 
jo kaltė, nes Troškulis esąs 
suaugęs vyras, nebevaikas, ir 
žinųs kų darus.

Vienų naktį, Troškulis pri- 
silesęs šnapšaičio ‘ ‘kanads- 
kos”, pastarojo skiepe dirbtos, 
keliavo namo sunkiom,

patys susižeidžia 
sužeidžia.

arba kitus

PER LOTERIJĄ AFERIS
TAI NORĖJO LAIMĘ 

SURASTI

Neseniai visuose Lietuvos 
silp- i kampeliuose buvo uoliai pla- 

nom kojom. Lipdamas aukštyn ; tinami kontoros “Universum”
trepais į savo butų, jis nusiri
to žemyn ir pavojingai susižei-- 
dė. Tapo nuvežtas ligoninėn,

kuponai (bilietai). Vieno ku 
pono kaina 5 lit., dvigubas — 
10 litų. Ši kontora net jokit

ku»r į trečių dienų pasimirė. įleidimo neturėjo, todėl krimi- 
Troškulienė, likus našlė su tre • nabn® policija kuponus, viso-

kius atsišaukimus, atkarpas 
duondavio, patraukė Šnapši-1 rado kontoroje ir konfiskavo
nskų ir namų savininkų Svir-!Dėl to vedama kvota- žmong? 
plį į teismų, reikalaudama turėtT> bfiti Ogesni su vi 
$25,000.00 atlyginimo, už nete

jeta vaikų ir netekus savo

kimų savo vyro materialės pa 
ramos, sakydama, jog kaltina
mieji buvo priežastimi jos vy
ro mirties.

Teisme Troškulienė liudijo, 
kad pirm keletu metų jos vy- j 
ras visai mažai gerdavęs, nuo ; 
latai dirbdavo ir Savo mždarbį į 
namuo parnešdavo, bet kada ; 
įprato lankytis pas šnapšaitį, I 
pradėjo smarkiai gerti, nuo 
darbo atlikti ir visai mažai 
pinigų parnešti šeimos užlai
kymui. Troškulienė taipgi liu
dijo, jog ji ir jos duktė yra 
daug kartų Troškulį iš Šnap-

sokiomis loterijomis 
duoti išnaudoti.

ir nesi 
“M. L.”

Visiems, kurie paeinate iš New Yorke, SLA. raštinėj, 
Vaškų valsčiaus, ypač Gružių po Vitaitienės — Jurgeliutės

į tų prezentų' jis žiūrįs kaipo 
į naujų su SSSR. draugiškimą. 
Tik nedraugiškai į tai žiūri

Augusto pirmų viso sviet 
tavorščiai rengė prieškarini 
demonstracijas. Kaikurio. e 

načalstva vietose iš prieškarinių virte 
karinėmis. Tavorščiai buvo o 
fensivoje, o policija už tai ii 
gi atsinagradijo tižfundyma 
dovanai kvatierų ir loskavo- 
guvermano duonos.

Chicagos lietuviški tavorš 
čiai nedemonstravo. Buvo šilta 
diena, turėjo ežere maudytis

įvyks

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

Sekmadieny, Rugpiucio (Aogust) 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
Svorio Metimas — Shot Put.

(Čia Tiktai Vyrams)
C. Virvės Traukimas — Tug of War.

(Singeliai prieš Ženočius)

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- 
žemiau blanką ir pasiųsk:

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

• Chicago, Illinois.
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Šis burinis laivelis trans-atlantiko burinių laivelių lenkty
nėse iš Nevport, it. 1., į Plymouth, Anglijoj, perplaukė per 
17 dienų. Pažymėtinas greitumas.

LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS, į CICERO, ilJL

X Pereitų ketvergų, liepos 
30 d., atvyko Kenoshon pa
viešėt porai dienų buvusis kle 
bonas kun. M. Urbonavičius. 
Jisai skiriamas dabar klebonu 
j lietuvių parapijų Rockford,

Radio AZ.
X Į Moterų Sujungęs sei

mų, kuris įvyksta Cleveland, 
(Jliio, iš Ciceros išvyko net 
keturios atstovės: Vaičiūnienė, 
Centro rast., Petrošienė Clii.

111. Visi kenoshiečiai linki jam Apskr. pirm., Juškienė ir Ger-
daug laimės ir pasisekimo 
naujoj vietoje.

X Brolis Jonas Banys, M. 
I. C., kuris keletu mėnesiu 
lavino chorų, jį naujai suda
ręs, siunčiamas yra į naujai 
atidarytų rytuose Lietuviu

piknike šauniai visus “tryti- suvažiavo daugybė iš viso Apskričio kason ir metiniam kad niekad nemanius, jog ticlJ
no”. Jis bandė pralenkti “ven \\ iseonsino. Daug buvo svečių mitinge, suradę svarbiausi rei- lietuvių yra Wiecoiwsine ir tielJ 
grų” vaistininko B. Jankaus- ir iš Illinois: Roeki’ordo, Wau- kalų paskirsime aukomis. Wis- turinčių savo automobilius! 
ko daržan su vaistais atsiųs- kegano ir Cbieagos. eousino “Lietuvių Dieno” pra Niekur nereikėjo sustoti. Nt

X Klebonas labai yra dė
kingas IVaštakui, Bernadišiui,
Angliekiui ir Stancikui už tro 
kais veltui patarnavimų pa
mpi piknikuose. Į tų.

X Mūsų parapija turės už-Į y Mūsų kunigėlis Tliomas 
baigtuvių piknikų Vytautą ■ £ada nauju Plymouth karu at-
Parke- 1 einančių žiemų važinėti Į Qui- matę viens kito keli

X Ponas Lipskis, radio biz- giey prep Seminarija profe- maloniai šnekučiavos
nierius, turi nepaprastų radio, 
kuris po gatves ant keturių 
ratų bėgioja, dainuoja, groju, 
kalba ir rėkia. Bet į parapijos 
piknikų neatvažiavo.

X Grabonus Zolp parapijos 
piknike gražiai pasirodė. Jis 
nesenai Ciceroje patarnavo p. 
p. Petrošaitų ir Lorenaitų šei
moms. Labai prielankiai ir' 
džentelmeniškai savo užduoti 
atliko.

X Ponios Jaukštienė, Ra- 
šinskienė, Jablonskienė, Daliu
si nskienė ir Vasiliauskienė ,i
buvo tikros aukų rinkikės, 
parapijos piknikui. Puikios į 
rinkikės. i

soriauti.

RAC1NE, WIS.
Da apie “Lietuvių Dienų.”

Liepos 26 d. iškilmingai ap 
vaikščiota Wiseonsino “Lietu 
vių Diena”.

Diena buvo graž

• dėta bažnyčioj suma. Žmonės Žmonių ūpas buvo kuopui- . J J
. i* , neitlpo bažnyčion, turėjo laukiausias. ls sakes žiūrint at-\ ‘ _ .

rodė lig viena giminė. Nesi
mėtai, 
po ža-

gatvekariai, ir tie turėjo pral

ke stovėti. Gerb. klebonas kun. 
A. Baiinskas pasakė pritai- i 
kimų pamokslų, sveikino sve- i

i-. • v . ... . , . eitis iš toliau suvažiavusius ii1 mojančiais medžiais. Jauni- , . . v
. . prašė visu per Mišias karštaiorkestrus * . ,

melsti Dievo, kad Jis laimintų 
\Viseonsino lietuvius ir visų 
lietuvių tautų. Sakė ir Mišias

nias, prie puikios 
linksminos, šoko, dainavo. 
Kas maloniausia, kad girtu 
nebuvo matyt.

laikysiąs ta intencija.• v
ls Po pamaldų įvyko iškil

mingas paradas per miestų. 
Automobiliai, papuošti tauti-

Šįmet “Lietuvių Diena’ 
eilės buvo 4. Nors dar tikrai 
nežinau, bet yra vilties, kad 

žmonių pelno padarysime AVisconsino Giėm spalvom ir vėliavukėm,
užėmė keliolikų blokų. Polici
ja, kurt tvarkė paradų, sakė,Knygos advokatai

SIU IICUIIG EHBS
Mrhen aoothlng Žemo fa uaarfY

Right Irom the firet touch, antiseatte 
healing Žemo takes the itcmnc 
misery out of moeųtrito bitee, raškau 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toee. 
Bathere and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrulf fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

A, A. SLAKIS
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

X Bulvariškės Kaulienė ir MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas
Martinienė į tris dienas sugau, 400 puslapių kaina ........................................................... $2.00
dė 54 vištas. Kų jus manote 1Į BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. Vakajais 
Kass gali jas pralenkti. 'į KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.

X Mūsų klebonas parap.; JAUNUOLIO LAIV1MAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
piknike liko “čempijonu”. ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
Ponas Dalkus pabijojo — ne-į MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina .......................................................................... 10c.

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

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

kaina ........................................................................................... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina ............................................................................................. 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina................ ....................................... 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina...........................................................50c.
GIESMYNAS, paruošė kum J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ........................................................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, paraš'ė kuri. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

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

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

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

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

kaina ................................................. •......................................... 15c«
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

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

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Romu 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Jos Nieks 
Nekviečia

JOHN B. BORDEN
< John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9096 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9666

dižiunienė, Chic. Apskr. rast.
X Mūsų parap. piknikas stojo į ristynes; neatvyko

liepos 26 d., Bergman’s darže, į X, Mūsų senas pionierius ir 
puikiai pasisekė. Oras buvo'geras parapijonas George An- 
gražus, svečių ir parapi jonų! gėlus įsitaisė naują “Cadilac” 
suvažiavo daug. Ūpas visų ste’Sako geriau ant platesnio žir- 

lėti. Tiesa sa-bėtinai geras. Pelno parap.
Kolegijų mokytojauti, Thomp,gražaus liks-

son, Conn.

X Šv. Benedikto dr-ja gir-

X Mūsų šaunūs biznieriai, 
kurių vardus čia sunku būtų 
surašyti, parapijos piknike ti-

dėt, planuoja apie Mykolinės krai puikiai
eiti prie šv. Komunijos in, _ , ,

.... , i X Bulvanskių Petras sa-corpore, kaip tai yra pada- I .. . .
. . v _ vo parapnonams trytmo pienusios sv. Onos dr-jos nares - . .

n,, j „i • i • • tus- Vengras su tinkamais pie-liepos 26 d. lai labai pagir- , . . , ,
♦ ... dums vaistais kaikunuos gv-lina mintis. I ,,

;de .
X Šv. Petro par. klebonijai x Mūgų klebonas įvažiavo I 

šiemet atnaujinta; labai gra- į “Motinėlės” ir Kunigų Vie- 
žini atrodo. Sienos ir lubos nybės seimus Be to> Rytuase,j

go senatvėje sėdi 
kai, George.

X Neužilgo Ciceroje apsi
gyvens naujas dantistas Dr. 
Atkočiūnas, žymus katalikų 
tarpe veikėjas. Ofisų žada tu
rėti ponios Vaišvilienės name, 
prieš pat parapijos mokyklą.

X Ponas Keserauskas, mūsų 
naujas vaistininkas, parap.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, net eikit pas

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nu© 9:30 iki E vai. vak.
Loeal Office: 1906 S. UNION AVĖ. 

T©1. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

Ar žinot kodėl Joa nieką 

nenori 7 Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

lluodaml su Listerine, Išva

lysime burną ir užmušime 

ligų perua Vartok kas

dien.

listerine!

naujai išpopieriuotuos, grin-!žada keliolika diena pasįisėti. tikrą speciali**. ne pas kokį nepa- 
•vi i , i- i m i ¥ F • tvr(-,ij Tikras snecialistas. arba pro-dys išklotos linoleumu. Visas 

medis iš naujo nudažytas. Tie 
pataisymai šiek tiek kainavo. 
Dabar norima sukelti pinigų 
darbininkams apmokėti. Kai 
kurios geros moterys žada pa-; 
lapijai pagelbėt. Kaip ir ka-• 
da, — vėliau pranešime. Aiš
ku, visi jų gerus norus pa
rems, pasilinksmins ir palinks i 
mins tuos, kurie gana ilgo- į 
kai laukia už darbų atsilygi
nimo.

. Į
X Kenoshoje plačiai paskli-į 

dę gandai, būk Marijonai nori' 
apleisti šv. Petro parapijų. Ar ( 
Marijonai apleis, ar pasiliks,; 
— išspręs J. E. Milwaukės ar-! 
kivyskupas. Kaip arkivysku
pas norės, taip Marijonai pa
darys.

X Visi, kurie turite paėmę 
bilietų knygelės automobiliui 
leisti, būkite geri tuoj sugrų- 
žinti už parduotus bilietus pi
nigus. Kas pritrūko knygelių, 
gali jų gaut parapijos raštinė
je. Vertėtų visiems pasidar-( 
huoti sutartinai, išparduoti 
daugiau bilietų ir tuo būdu 
padaryt parapijai daugiau 
naudos.

X Pamaldos: rugp. 4 d. už 
Kazimierų Venskų, rugp. 5 d. 
už Dubauskų gini., rugp. 7 d. 
už Venskų ir Pikelių giminę. 
Pažįstami ir giminės prašomi 
atsilankyt į pamaldas. Jos lai-: 
komos 8 vai. ryto. i

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Muilai! »ffti 5 Dienus Ant Vandens 
per Cherbour<—(i dienon per Bremen 

Speciali* truki* in Bremerhaven

TIK 7 DIENOS l I.IKTLVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplau
kimai Kernį Žinomai*
Lloytl Kablninial* Lai
vai r. Infoirnaeljų klau
skite pa* bllo vietini 
ag« ntą arba 
130 W. Randolph, St 

Chicago, III.

M O R T H G E R M A N

LLOYD

tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur .skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų. >

Mano Radi© — Scopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juąų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau.. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią, užsisenėjusių, jsl- 
kėrėjusią, chronišką. ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, ncatidėliokit neatėję pa- 
niaųe.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet

,99

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

BULY*S UNCL£
L-OOVLVT.

Klice L\L' PLP

■7A04' OklK SkVS

.0'.

ootuv >
YOU OVST 
LtGGO TMKT 

— THKV
pup'S

UOKAS. tfcST U\CKT 
r-

WU-L’

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Itoom 1701 Tel. Randolph 0831
Valandos nuo 9 ryt© Iki 5 vai. vak 
8241 8. Halsted St Tel. Vlctory 056> 

Valandos — 7 iki t vakare 
Ut&rm. K et v. Ir Subatoe vakare

OVl^S

Buy gloves with wl 
k savęs

Neveik mokėti 50c. ui 
dantų ruošti. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 23c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamag pęr 
metus sutaupai 63.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

006

Of

r . (
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leisti paradą. Žinoma, už tai 
ačiū policijos viršininkui p. 
Baker.

Pasiekus Midway Purk, ku
ris yra gana didelis ir pui
kus, su graižinis medžiais, po į 
kurias randasi stalai ir sėdy
nės, žmonės susėdę valgė pie
tus, o kiti šturmavo šaltąją 
košę ir gėrimus.

Programas susidėjo iš kalbą 
ir dainų. Dalyvavo keturių 
parapijų chorai: Kacine, Mil- 
waukee, Kenosha ir Port 
\Vashington, Slieboygan cho
ras, dėl nežinomos priežas
ties, nedalyvavo, nors kaiku- 
rie choristai buvo. Visi chorai 
savo užduotis gerai atliko. 
Garbė jaunimui ir chorų vedė
jams. Ypač puikiai dainavo 
Kenosha parapijos choras, ve
damas varg. Kailiukaičio. Žino9
nėms geriausiai patilto. Aut 
rytojaus vietinė anglų spauda 
tai pažymėjo, pavadindama ge 
liausiu YVHsconsine choru. Ra
vi no dienraščiai: “Racine Ti
mes Call” ir “Racine Journal 
Xe\vs” irgi gražiai atsiliepė 
apie “Lietuvių Dieną”.

kindamas Centro Komiteto nu 22. A. Račkus Chicago, 111. | 
sustatymą, niekur — jokiose 20 dol.
prakalbose, jokiuose susirin- j 23. Dr. A. L. Davidonis a-' 

sidėjo svetainėj šokiai prie kiniuose ar šiaip kur — aukųivan. už VVS leidinius Chica-Į 
geros p. Stankaus iš Kenosha'nei rinko nei prašė. Vis dėlto go. 111. 8 dol.
orkestrus. Šokiai tęsėsi iki 10 vieni kiti amerikiečiai užsira- 24. V. Yuišvilienė Cicero,' 
vai. vakaro. Įšydami “Mūsų Vilnių”, pri- 111. 2.80 dol.

Raciniečiai, ypač rengėjai/mesdavo dar vieną kitą dole-! 25. Sus-mas Racine, Vis.
labai patenkinti, nes “Lietu-irj, kai kur susirinkimo išlai-j 11.90.
vių Diena” visais atžvilgiais Į doms padengti sumesdavo ren 20. Dievo Apveiz. par. su-i 
nusisekė. Įgėjams perdaug, kai kas dar- sirink. Chicago, III. 14.26 dol.!

Rengimo komitetas širdin- gi ir pačiam prof. Biržiškai į- 27. Sus inąs Clevelund, Ohio | 
gai dėkoja visiems dalyvavu- sprausdavo “kelionei’’. Prof. 11.71 dol.
sienų ypač kalbėtojams, cho-! Biržiška jokių pinigų sau ne- 28. “L'krainieč”, Youngs-1 
rams ir jų vadams ir visiems,į prisiėmė, bet visus 408 dole- town, Pa. 15 dol. 
kurie kuo nors prisidėjo prie
“Lietuvių Dienos”, taipgi 
darbininkams ir darbinin-

visiemsC. Kalbos ir dainos 
patiko.

Po visu kalbų ir dainų py
‘ei. Canal 6764

D A K T A R A I:

OR. A. RAČKUS
GYDY'lOJAtt, CHIRURGAS 

IR OBUTKTKIKAM

Gydo staigiu. Ir chiuuiakaa 
vyrų. .uuteią ir vaiki,

LiA .(l) U H K RACIJAS

ilga»

rius 98 centus paskyrė VVS- 29. “Lietuviai” 
gai,. ir jų davėjus dar Aineri- wn, Pa. 10 dol. 
koje pakvitavo ir š. m. gegu- 30. K. M. Kuliavas Youit

Youngsto-

-U.UU.Gv pllllli* a«u»uieaą ULvt 

plotų iki 6 vai vakaro 
>edėUou.U U uuroUouila tik 

iškaiuc Huaituru* 
orimu., Laboratorija Ir X-Rky

2130 WEST 22nd STREET 
, m c a

'Telefonus Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Scrodomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal suturtj

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2403 WEST 63 STREET ‘ ‘ 
Kertė So. \Vesteru Avenuo

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nodėlioj pagal susitarimą

Tel.

patarnavi-.įžės i»ėn. 7 d. įteikė VVS iž- stown, Pa. 10 dol.kėnis, kurie teikė
nio. 1 jdininkui. Toji suma kaip tik Viso 408 dol. 98 et.

Širdingai ačiū visiems dva-Įpapildo nuostolį, kurį VVS Ketinius šimtus uštuonius
siškiams, kurie dalyvavo. gavo paleidus amerikiečiams dol.

W)isconsirfo

Hemlock 870 0

ltea. Tel. ProHpect 0610

Iš dvasiškių lietuvių daly
vavo Šlikas, Urbanavičius, 
Dr. Matulaitis, A. Balinskas, 
kuris ir programą vedė. Kal
bėjo kun. Balinskas, Wiscon- 
sino Apskričio pirm. A. Stau
skus, kun. Šlikas, B. Vaiskus, 
kuris vardu rengėjų sveikino 
visus suvažiavusius ir širdin
gai dėkojo ypač jaunimui, cho 
rams ir vedėjams, ir ant galo 
kun. Dr. K. Matulaitis, M. I.

Garbė SLRKA 
Apskričiui, *

i Šįmet “Lietuvių Dieną” ren 
gė 67 kuopa, Racine. Ateinan-
čiais metais pripuola Port Wa Pa^' ituoja. 
'shingtone penkta iš eilės die
nia. Linkime kad ir penktoji 
kuogeriausiai nusisektų.

Nepamirškite, portwashing- 
toniečiai, kad turėsite dirbti.

B. Vaiskus.

“Mūsų Vilnių” vietoj 2 dole-į 
rių už l1/2 dol. metams. Dėko-Į 
damas už gautuosius pinigus,! 
VVSCK čia juos dar kartų •

98 et. gavau;
K Lapinas,

VVSCK-to iždininkas,

DR, B. ARON
GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Įmetuvm Gydytojas ir Chi- 

jrurgas perkėlė savo ofisas j 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. l^ifayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Brooklyne,

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir

1. P. Žarskienė 
N. Y. 1 dol.

2. Amerik. lietu. Pilieč. Kiu-' remiate tuos biznieriui 
bas Bayone, N j. io dol. įr profesionalus, kurie

ALEKSANDRAS 
KELPŠAS

I'eraieky.rė su šiuo pasauliu 
rugpj. 2 d., 9:30 vai. ryte 1931 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Šila
lės parap., Failgočio kaime. A- 
menkoj išgyveno 16 metų. Pa
liko dideliame nuliudime mote
rį Bronislavų, po tėvais Ju
raškaitę, dukterj Nataliją, sū
nų Aleksandrą, du pusbrolius 
Antaną ir Juozapu, uošvius 
Marįjoną ir Kazimierą Juraš- 
kus, ir Mumines, o .Lietuvoj se
serį Oną Kintriene. Kūnas pa
šarvotas radasi 5102 So. Lowe 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug 
piučio 5 d., 8 vai. ryte iš na
rnų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu 
linges pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kelpšos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patampimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Vaikai. Pusbroliai, 
Uošviai ir Giminūs.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

3. Nežinomasis Kearny, N.
«J • oOc.

, p
4. Liet. Draug. Taryba Bal-

timore, Md. 25 dol. j•
5. Liet. Muzikai. Namo B-! 

------------ ; vė Philadelphia, Pa. 5.50 dol.
(Tąsa nuo 2 pusi). i 6. V. Vitukias New Bri-, 

kad nieko netrukę imtų visose tain, Conn. 10 dol. 
kolonijose steigti Vilniui Va- ?. Kun. Pr. Juras Lawrence, 
duoti Sąjungos skyrius. Mass. 10 dol. ,

Sąjungos įstatus ir ins-, 8. Kunigas Virmauskas Bos
trukcijas siunčiame daugelio ton, Mass. 10 dol. 
mums žinomų Jūsų veikėjų 9. Liet. R. K. Fed. surengt. j 
adresu; mielai pasiųsime ir susir. Boston, Mass. 25 dol. 
bet kam, kas į mus tuo reikalu: 10. Kunig. C. A. Vasys Wor
kreipsis. Kaunas, Daukanto g.'cester, Mass. 25 dol.
3. j 11. VI. Rimša Worcester,

Vilniui Vaduoti Sąjungos Mass. 5 dol.
Centro Komitetas: ■ 12. Mart. Veiveris North.

Dr. J. Purickis, 'Graft. Mass. 1 dol.
V ice-pirmininkas,; 13. Kunig. Augus. Petraitis

Dir. K. Lapinus, jAVorcester, Mass. 23 dol.
Iždininkas, į 14. Liet. R. K. Fed. surenk

BROLIAMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS

Nariai:
Inž. B, Sližys,
Kun. T. Tumas,
Prof. Z. Žemaitis,
A. Bendoravičius.

Sekretorius.

Amerikiečių aukos VVS-gai.

garsinasi jame.

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

DR, J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. AETESIAN 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.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4919 SO MICHIOAN AVKNT'K 

Tel Kenwood M 07
Valandos-

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

.A oart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Randoiph 0993—0994

DR. EDGAR W. GRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį ir gerklę

39 So. State St., Chicago
Mentor Bldg., 12-tas aukštas 

Valandos: 9:30—4:30

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

isusir. Chicago, 111. 49.58 dol. 
j 15. “Naujien.” surengtas su j 
sir. Chicago, 111. 50 dol.

16. V. Insodienė Chicago, 
III. Nark mok. 12.50 dol.

17. Petras Insoda Chicago, į 
III. už 1931 m. 12.50 dol.

18. V. Insodienė Chicago,’,

Tel. Cenlral 707 9 

ltez., Longbeach 9 453

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halstcd St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Ofiso Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.1
Kampas 31 Street

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

l'ei. )Ventworth 3UU0
Rez. Tel. Stevvart 819!

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ree. Phone 
Englevvood 6641 
Weuiwul'tH 3000

Office Phone 
Wentworth 3009

OR. A. R. McCRADlE
lilbYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 150. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 x Piitsficld Bldg., 55 E. YVashington St., Chicago, III.

c - - -

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery Ir Vaikų Ligų

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

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 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.)
Vai.: 1-3 Ir 6:30-8:30 vai. vak. 

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

Nedėlioj susitarus

GRABOR1AI:

j. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GKABORIUS 

CHICAGOJE

Nors Vilniui Vaduoti Są- m 5 dol. 
jungos Centro Komiteto pir-Į 19. Petras Insoda Chicago, 
mininkui prof. M. Biržiškai m, 10 dol.
lėbaujant per Jungtines Vals-Į 20. Šv. Mykol. par. sus-mas į 
tybes daug kur reikalaute rei- Chicago, III. 9.73 dol. 
kalauta, kad jis rinktų VVS-1 21. A. Račkus Chicago, IllJ 
gai aukų, bet jis, griežtai vy- 1931-1935 nar. mok. 5 dol. !

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS .

Patarnauju laidotuves# kuo pigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

dajbu busite užganėdinti.

T«t. Roosevelt 2516 arba 2519

2314 W. 23rd PI., Chicago

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabą lš-
dirbystėe. „rtkitisOFISAS SklKlun9<e w«»t iš Street £439 49 Court, Cicero, III.
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street. Tei.
Vlotory 4088

Tel. Cicero 6927

D h N I i S i A 1
Pilone Boulevaid 7042

OR. G. Z. VEZELIS
D E N T i S T A B 
4645 So. Ashland Avė.

Aru 97 Street

OFISAI:
4901 — 14 St. 29J4 VVasnlngton
19-12. 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

OR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėilomu
susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

V&l.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CH1KUKUAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 We8t 22nd Street 
Cor. So. Leavltt st. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Kichiuond Av«

Tel. ltepubiic 7 868 
Valandos 1 — 3 J — 8 vai. vak 

Nedėlioj pagal sutarti

A. + A.
ANTANAS GRICIUS

mirė rugpj. 1, 1931 m. per
geležinkelio nelaimę Auroroj 
III., buvo sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Telšių Apskričio. Žarė
nų parap. Kiezų Kablio. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
du pusbroliu Juozapą ir Clpri- 
joną, dvi pusseseres Petronėlę 
Raibiižienę ir Kotrlną Adoma
vičienė, du švogerlu Antaną 
Raibužį ir Antaną Adomavičie
nę ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Juozapą Ir dvi seseris Marijo
ną ir Marcijoną.

Kūnas pašarvotas Eūdelklo 
koplyčioj 4605 So. Hermitage 
avė. laidotuvės įvyks seredoj 
rugpj. 5 d. Iš koplyčios 7:30 
vai. bus atlydėtas J Šv, Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj Į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes. draugus ir pažįstcųnus da
lyvauti ši-ose laidotuvėse.

Nuliūdę:
PnsliroMal. Pusseserės, ftvoge- 

rial ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramu 
patarnavimą, kuomet ųIs yra labiausiai reikalingas.

'. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIdl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Munų patarnavlmaa 
visuomet sąžiningai) ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
Įplyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f | s a- a

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel Hoiilevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiėms reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
dentistas 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 66 6.

OR. P. Z. ZALAI0RIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTLD STRLLT

Rezidencija 6606 S. Arlesian Avy 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietą

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. 31idwuy 6512

OR. R. G. GUPLER
GYDMTGJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Teief. \Viluiette 135 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. l'aneuėiiak 
ir Ketvergais vakare

I

A. PETKUS
LIKTUVIS GRABORIUS

444S So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Iii.

S, M. SKUBĄS
Llblivis

Didelė Kriti'.

718 WBST
f«l. Roosevelt 7 639

GRABORIUS 
koplyčia dykai

18 STREET

1. J. Z O L P
i,h <HUHllil» IH LAIDOTUVIŲ 

•TKDSJAH

itfiU VV esi 46th St.

Btuidi 461 h ir Paulina Hte 
Tel bo»levard 4299 * *911

Nuliudlnk valandoje kreipkite*, 
prie manę*, patarnausiu slmpatlt- 
ual. mandagiai. gerai ir pigia* 
negu kitur Koplyčia d*i lermaaų 
drtaO. ___

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7 691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.. Nuo IV ryto iki s vakare

Tale. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DANTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliotais tr Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

Vai.;

DR. P. P. ZALLYS
riN'M'TTMT A M

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

------- 11

UR. CHARLES SEGAL
k/erKeie euvo uiia*^ pu uumciiu

4429 au. ASHLAJND 41 Vi.
ODLCld ALIO 1 A£j

U'.iUVų, Aliuli A <4 U V/ių EUfetg
vaai.. ryto uuu lu — ti. uuu a— • • 

Aėėfelt*. f— O.OV 
ANieHt-ilUUUb XV Dal Xa

leisi. .Aiidvvh) Z&Ou

DR. MAUHIGt KAHN
Gydytojus ir Chirurgus

4631 SO. ASHLAND A V K 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. l’laza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dienų
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DRAUGAS Antradienis, Rugp. 4, 1931

DIDELIS PIKNIKAS Rengiamas Rugpj.-Aug. 16,1931 Vytauto Parke. Lietuvių Kolegijos Naudai
C H I C AG O J E

WEST SIDE ŽINIOS.

MARIJONŲ KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO SVARBUS

SUS-MAS.

kėjo skolinti, o skola, tai nas- j tinimas Lietuvių radio pro- So. Auburn avė. šilališkiai 
ta, tai slogutis, rūpestis ir tai j gramo, kuriuos nuolatiniai kasįsirenka pasvarstyti kaslink

su-

X Kolegijos Rėmėjų 19 sk. 
turėjo rugpiučio 2 d. mėnesinį 
susirinkimą, kuriame nutarė 
darbininkų dienoje, 7 rugsėjo, 
dalyvauti išvažiavime į Mari
jonų farmą, kur p. J. Šiau
lienė ir p. K. Usaitė parengs 
savo stalą bei būdą. Pirmi
ninkui pranešus, kad mūsii 

J skyriaus veiklus narys Petras 
| Atkočiūnas užbaigė dentisteri- 
''jos mokslą ir steigia savo ofi-
i są Cicero, III., prie p. Jan-

Trečiadieny, rugpiučio 5 d.,kausko vaigtinės> visi nariai 
Rūtos Darže Mest Sidėj įvyks entUziastiškai linkėjo jaunam

Trečiadienyje, rugpiučio 5 
d., lygiai 8 vai. vakare, Auš
ros Vartų par. mokyklos 
kambaryje įvyks 
Kolegijos Rėmėjų 
Apskrities svarbus

Marijonų
Chicagos
susirinki-

nemažas niekniekis. Už skolą antradienio vakarą duoda 
Peoples Purniture ir Radio 
krautuvės, 2536 — 40 W. 63 
St., ir 4177-83 Archer avė.

Šio vakaro programas bus 
ypatingai gražus ir įdomus, 
nes jį išpildys pažymėtini mū-

reikia nuošimčiai ir komišio- 
nai mokėti. Tokiu būdu daug 
sunkiai uždirbtų pinigų reikė
davo išmokėti tiktai nuošim
čiais. '

Bet, ačiū Dievui, Nekalto

draugiško išvažiavimo rugp. 
16 d. į p. Dambrausko farmą 
ir kaip daugiau parėmus Šila
lės baž. bokšto atstatymą.

Kom.

Bridgeport. — Dr-stė Sal
džiausios Širdies V. J. t.urės 
susirinkimą šiandie rugpiučio

Prasidėjimo parapija jau ne- sų radio dainininkai ir daini- 
užilgo baigs nuo savo pečių, ninkės, kaip tai: p-lė G. šidiš- 

mas, į kurį kviečiame visų;Tą sunkią naštą nusikratyti, kiutė, J. Romanas, A. Čiapas, 4 d. Lietuvių auditorijos salėj, 
kuopų darbuotojus atsilanky-(Bėgyje šių metų, prie dabar- R. Romanas ir kiti. Taipgi bus 3133 So. Halsted St. 7:30 v.
ti, nes reikės pasitarti apie tinių sunkių aplinkybių, tapo graži muzika, juokai, -Raibos v. Visi nariai prašomi susi-

| TEISMAI UŽKIMŠTI SAU
SOMIS BYLOMIS

AVASHINGTON, rugp. 3. - 
Paskelbta dar viena AVicker- 
shamo komisijos pranešimo da 
lis apie įstatymų vykinimą. 
Šiuokart apie bylų skaitlingu- 
mą teismuose.

Anot pranešimo, štai Conne- 
cticut valstybėje visi} bylų ta
rpe sausosios (prohibicijos) 
bvlos sudaro 81 nuošimti.

LINKSMAS VAKARAS.

pikniką, kuris įvyks Labor 
Dav, Marijonų farmoje.

Valdyba.

smagus vakaras. Bus imtynės 
stipriausių vyrų, sversis vy
rai ir moterys. Sunkiausieji 
gaus dovanas. Prie Rūtų Dar
želio boliukių “betysis” Ste
ponas Rokas su smarkiausiais 
žaidėjais. Bus užkandžių, ku
gelio ir kitokių gardumynų. 
Bus garsi orkestrą. Pradžia 
6 vai. vak. Pelnas parapijai. 
Kviečiame visus.

Rengėjai.
PIKNIKAS GERAI PAVYKO i

profesionalui geros kloties. 
Antanui Peldžiui pavesta rū
pintis sušaukti Kolegijos Rė
mėjų Cbicagos apskričio susi
rinkimą ateinančiame trečia
dienyje Aušros Vartų moky
kloje.

yra mūsų lietuvių katalikų j 
turtas ir tvirtovės, apie ku-1 
rias, kaip apie kokią ašį, su- T0WN OF LAKE ŽINUTĖS, 
kasi mūsų tikibynis ir tautinis

atmokėta $5,000.00 skolos. Li- ir kiti įvairumai. Todėl nepa- rinkti, 
ko tik $5,000.00, kuriuos ma- miršklme pasiklausyti, 
noma taipgi greitoje ateityje Z.
atmokėti..

Namiškis

Valdyba.

SUIMTA NUŠAUTO PLĖ
ŠIKO MOTINA

gyvenimas.

PRANEŠIMAI •
------------ Policija suėmė Mrs. Anna

--------------- j Šilališkių susirinkimas bus Baranski, 58 m., kuri aną die-
X Gerb. kun. Anicetas Lin- šiame trečiadieny, rugp. 5 d. n4 sav° sūnui John draugavo 

kus jau sugrįžo iš atostogų, 8 vai. vak., pas A. Budrį, 3465 plėšime. Jinai sūnaus laukė
kurias sakos smagiai praleidęs _________________________  būdama automobiliuje, kada

policija po atlikto plėšimo tą 
jos sūnų nušovė.

KAGLE RIVER, AVis., ru
gp. 3. — Visam gyvenimui ka
lėjimu teismas nubaudė G. AV. 
E. Perry, kurs pripažintas ka
ltu už daugpatystę ir vienos 
moteriškės nužudymą.

Per langą iš antrojo aukšto 
iškrito ir žuvo H. Kipp, 2 me
tų, 1619 No. Meade avė.

PAIEŠKAU prie namų ruo
šos darbo. Galiu virti ir atlik
ti kitus namas darbus.

1931 So. Union Avenue
2-ros lubos iš užpakalio

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
132S.

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

ir savo sveikatą sustiprinęs. į ĮVAIRUS PARDAVIMAI

X Šv. Kazimiero Akademi- Į Gera biznio prapertė išmainjtnul 

jos Rėmėjų pirmas skyrius ren *gt priva,inę rezdenciją. 1735 w. 47

giasi prie metinio išvažiavimo, ■ ————7--------- ------------------,
kuris įvyks Marąuette parke, ; mokanti Pirkėją pamokysiu.. 1735

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa- 

(didintą International Patent 
; Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima-

REAL ESTATE me už mažą atlyginimą. Jei 
Statau naujus namus ir se- neturi modelio arba piešinio, 

tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 

i Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 

; tion, Merchandise Mart, Chi- 
I cago, III.

$5,000.00 skolos atmokėta.
Skola nemalonus dalykas. 

Bet netik pavieniai, šeimynos, 
X Šiandien Aušros Vartuo- o ne| įr valstybės neapseina

se šv. Onos konferencija va- ]ie skohj
kare 7:30 vai.

.. ,. .v,, /•'.vi Žmonės skolinasi pinigų, kadX Šiandien iš atostogų Chi- , . . ,v , ,... galėtų namą pasistatyti, valstycagon parveža automobilio su- , . .. ... . \, v v . bė skolinasi pinigų, kad page-duzune žuvusią p. Zibaitę iš . . ; , ..nnti salies reikalus, parapijos 
skolinąs pinigų, kad pasta-

. čius mokyklą, bažnyčią ir ki- 
X Vakar kun. Andriušis , .... .....tus reikalingus parapijai trio-

Brigliton Parko ir sužeistą

Pereit, sekmadienį rugpiu- Westsidietę Saunoriutę. 
čio 2 d. V ytauto Darže buvo '
Dievo Apveizdos par. pikni
kas, kurs gerai pavyko. Daly
vavo gražus būrys žmonių iš 
įvairių kolonijų. Buvo ir žy
mių biznierių. Iš Peoples Fur- 
niture Co. buvo p. Nakrošis, 
iš Brigliton Parko buvo Vin-

aplankė su šv. Sakramentais besius.seniai ir sunkiai sergančią
Beržinskų dukrelę, kuri taip ' KaiP vis°s parapijos, taip ir 
numenko, kad jau ne van- Brigliton Parke lietuvių para- 
dens nebepraryja. pija neapsiėjo be skolos. Pa-

X Pereitą sekmadienį Auš- į rapij°nys neįsigalėjo sudėti iš
cas Paukštis kurs vra savinin- roS Vartų ParaPD0S choras sa- anksto tiek’ ka(i uz sude; 

v j ’ i . - •» vo susirinkime nutarė: 1) ge- J-Us P1IUSUS butų galima pas
as įar ware įau uves, iš & prisiruošti prie Sidabrinio taty^ tinkamus triobėsius pa-Town of Lake bučerys J. Kin 'iai Pnsiruosu Prie eaaabnmo .. .

Rėmėjos deda pastangų, kad : 
piknikas pavyktų ir kad liktų' 
pelno Šv. Kazimiero Vienuoly
nui.

X Serga Juozapas Kinčinas. 
Jam padaryta apendicito ope
racija ‘VVhsliington Park ligo
ninėje. Draugai prašomi a- 
plankyti.

RADIO PROGRAMAS.

Šiandie tarpe 6:30 ir 7:30 
vai. vakare iš stoties AVGES

...... .Jparap. Jubilėjaus bankieto raPD°s reikalams. Tadgi rei- 1360 kilocycles bus brodkes-
cinas su žmona Ališauskai, iš 1 d __ _________________________________________________________________
West Sidės siuvėjas St. Simu- ' IJr"«ran,os’ ru«s- 20 d- Todel
lis ir daug kitų. Dalyvavo !tuotlkslacllorassutrumPinaa 

tostogas ir repeticijas pradės 
'rugp. 18 d.; 2) sukelti $100

užkvietė visus į “ Drauge” dovaną ParaMai ir » iteikti 
pikniku, kurs įvyks rugpj. 30 per J“bltejaus bankietą, rug- 
d. Birutės darže. I88** 20 d- Komisij°n i«j® vei-

Piknike šeimininkavo žv. |kbos choristės: Siauliutė, Pet- 
Onos dr-jos narės. Jos savo rauska"5 ir P- Kaupienė; 3) 
darb, pagirtinai atliko. Paten soruoStl savybgs «važiaviu,4. 
kino svečius savo valgių tū>-,Dlena numat’'ta rugp. 23. Ko- 
kanin pagaminimu ir manda- Jn’s'Jon varS- J* Brazai- 
giu patarnavimu. Šios-dr-jos tis ir ,g' SakaIas ir 4> isira’ 
susirinkimas įvyks Dievo Ap. žytl ParaP’Jos Jubilėjaus kny- 
par. salėj sekmadiey, rugpj. ^on‘
9 d., kada turės didelį pasi- '
tarimą ir išrinks darbininkes 
į “Draugo” pikniką. Jos dar
buosis restorane. Magd. Ka-

“Draugo” pikniko rengimo 
komisija, kuri pasidarbavo ir

PARAPIJOS PIKNIKAS.

Brighton Park. — Vasara, 
valiauskaitė, Ona Augaitė, K. vasara. A’isi kartojame tuos 
Vickaitė ir kitos apsiėmė pasi- žodžius, nes saulutė šviečia, 
darbuoti prie ice-creamo ir jos spinduliai žemę ir mus šil- 
lietuviškų užkandžių, Ona do; kartais papučia švelnus
Zdanevičiutė prie hot dogs, J. 
Bukaltas ir Petras Grikšas 
prie straikierio. Bus ir čigo
nės.

EXTRA PASITARIMAS.

Įvyks Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų skyrių trečiadieny, 
rugpj. 5 d. Aušros Vartų par. 
salėj. Bus pasitarimas apie 
sumanyta pikniką rugpj. 16 d. 
Vytauto Darže. Į susirinkimą 
kviečiame skaitlingai atsilan
kyti su gerais sumanymais. 
Norime gerai prisirengti, kad 
piknikas gerai pavyktų ir duo 
tų kolegijai paramos. Kviečia
mi apskritai visi darbuotojai 
paremti gerą darbą.

Rengėjai.

vėjai i s — gaivintojas, o kar
tais trošku ir saulė kepina.

Vasaros sulaukę visi važiuo
ja tai šen, tai ten; vieni prie 
ežero, kiti net į jurą, o sek
madieniais daugelis į pikni
kus.

Nekalto Prasidėjimo parap. į 
jubilėjinis — baigimo skolų 
mokėti piknikas bus rugpiu
čio 9 d., buvusiame Čėrnaus- 
ko darže, o dabar “Birutės” 
darže, prie 79 gatvės ir Arc
her Avė. Visas Brighton Par
kas rengiasi; visi žada važiuo
ti, nes viskas tinkamai pri
rengta ir sutvarkyta svečiams 
patenkinti.

Ir kaipgi nevažiuoti į para
pijų piknikus, nes mūsų para- j 
pijos, labdaringoss Įtaigos, tai

■■

w. 47 st.

REAL ESTATE

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Vartotų Automobilių. Visokių Išdirbysčių. 

Gerai mekaniškai sutaisyti.
1 928 CHEVROLET, 4 DOOR SEDAN 
192 9 CHEVROLET 4 DOOR SEDAN
1929 CHEVROLET, 2 DOOR SEDAN 
1927 HUPMOBILE 4 DOOR SEDAN 
1927 NASH

' 1926 REO 4 DOOR SEDAN
1 927 OLDSMOBILE, SEDAN
1925 HCDSON, 4 DOOR SEDAN
1926 PAIGE 4 DOOR SEDAN 
1925 DODGE. 4 DOOR SEDAN
1930 PLYMOUTH, 4 DOOR SEDAN
1927 CADILLAC
1929 CHRYSLER ,‘65" ROADSTER

"Nepraleiskite, sunaudokite tą progą. Kainos nuo 
$75.00 iki $700.00. Pirkdamas sutaupysi 50%. Vieta 
pardavimo ant tuščios žemės, 3413-15 S. Halsted St.

M. J. KIRAS MOTOR SALES, INO.
CHRYSLER & PLYMOUTH 

3207-09 S. Halsted Street, Chicago, Illinois
TELF.PHONE CAT.UMET 458#

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

I.... .
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. =
15 metų nei vienas centas nežuvo . =
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

A. H

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

REIK PINIGŲ?
Skolinam iki $300 bile reikalui že
mais nuoš.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Milwaukee Avenue 

401 Klee Bldg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

J

R. ANDRELIUNAS
\

&
I (Marąuette Jcwelry & Radio) 

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-
I glau bus dykai nufotografuoti.

i 2650 West 63 St., Chicago, III.
Tel. /

Hemlock 8380

Pilnai Įrengta “fllllng sta.” pigiai 
parsiduoda. Reik cash. 704 E. 61 St. I

8 kamb. namas, tinka dviem fla- 
tam. dvigubas gar., didelis lotas, vis
kas Įrengta. 7720 Peorla St.

C kamb. rezidencija, daug žemės, 
mod., labai pigiai. Priežastis — mlr- i 

tls 10459 So. Racine avė. >

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

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

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfites 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEM VALLET 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

Z

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SŪN
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.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

2 fialų plytų nam. geram stovy, ą- 
žuolo t rimas Ir asla. lotas 59xf25, ge
ra vieta, arti ‘‘L’’ mokyk., didis bar- 
genas tik $5975. Geros Išlygos. Rak
tas pas 809 So. 5-ta avė. Maywood, III.

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau*{vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
BARGENAI

Arti Marųnctte Parko Ir 63 karų 
linijos lotas, 30x125 už $500. Turi būt 
parduotas trumpu laiku.

Trijų pagyvenimų medinis namas Ir 
garadžlus. Kaina 33,500, Įnešti 3500.

Bungalow 6 kamb. Ir 2 karų gara- 
džlus. Galima pirkti su 31.000 cash.

Bizniavęs lotas už pusę kainos. 
Marųuette Parko apylIntkBj.

2 flatų muro namas, 6—6 kamb.. 
karštu vandeniu apšildomas prie pat 
Marąuette Rd. Ir Western avė. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiųlymą. 

šie bargenal parsiduoda už morgl-
člus.

A. N. MASUT/TS A CO.,
<1811 So. Wcstem Avė.

4 kamb. namas, lotas 91X504, se- 
\ver, vanduo, gesas. elek., vaismed
žiai, krūmai, tinka vištoms Ir sodui. 
2 blokai Į vak. nuo tįreon Valley sto
ties ant Aurora A Elgln gele£. 304 
Flnley Rd„ Lombard. III.

Pigiai nuo sav. naujas 6 kamb. 
bung, 2 karų gar., k. v. šitd., kai
navo 312,000. Dabar už 39,000, 8840 
Euclid avė. 8aginaw 4506.

2 flatų. 3 5 p. lotas, 6—6 kamb. gar. 
313,500, elektros refrig. 8023 Morgan 
st. Rtew. 4464.

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

3133 West Monroe St
Tel. Nevada 6959

PINIGĮI SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama plnlrua Lietu

von paštu | dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dlenaa.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legaltškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automohlllua

Nsudokltės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnasniauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

(lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenos Ir ftkščle- 

rlal. įvedame elektrą 1 naJmus Ir 
dirbtuvės
»12M S. Halsted «t. 2 Angštis

■




