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METAI-VOL XVI

Vokietijojs Kanclieris Išvyko Romon
| ATIDARYTAS VOKIETIJOJ BANKAS 

2MONESNEŠAPINIGUS
Darbo Vadas Perspėja Šalies 

V yriausybę

KINIJOJ POTVINIAI; ŽUVĘ

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

:anclieris išvyko
ROMON

PAVELDI 200,000 DOLERIŲ VERA CRUZ KUNIGAI 
ATSAKO GUBERNA

TORIUI TEJEDA
CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BERLYNAS, rugp. 5.x— 
Vokietijos kanclieris Bruening 
ir užsienių ministerig Curtius 
šiandie vakare išvyko Romon. 
Tai oficialinė vizitą.

DARBAS AR SUKILIMAI

NEW BEDFORD, Mass., 
rugp. 5. — Am. Darbo Fede
racijos prezidentas Green pa
skelbė perspėjimą šalies admi
nistracijai. Sako, vyriausybė 
turi rūpintis rasti darbinin
kams darbus, juos gelbėti, neš 
kitaip bus sulaukta pavojingų 
sukilimų.

ŽYDAI ŠAUKIAS AP- 
SAUGOS

JERUZALĖ, rugp. 6. — 
Palestinoj gyveną žydai šau
kias britų vyresnybės apsau
gos. Jie nujaučia naują prieš 
juos arabų sukilimą. Skleidžia
mi įvairiausi gandai.

:aiges muitų unijos
BYLA

HAGA, Olandija, rugp. 6. 
—; Tarptautiniam teisme bai
gės viešieji svarstymai ir ar
gumentai Austrijos-Vokietijos 
muitų unijos reikale. Teismas 
nepranešė, kada jis paskelbs 
ištarmę.

MOROKKO SULTANAS 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, rugp. 6. — At
vyko Morokko sultanas. Pir
miausia jį sveikino Francijos 
prezidentas ir kiti kabineto 
nariai.

BUS 108 ATSTOVAI

LONDONAS, rugp. 6. — 
Indijos reikale konferencijoje 
čia dalyvaus 108 atstovai.

STREIKAS FILIPINUOSE

NEPAPRASTAS VOKIE
ČIŲ SUSIKLAUSIMAS

_ Šis japonietis paveldi 200,-
BERLY'NAS, rugp. 5. 000 dolerių. Jis buvo sekreto-

Šiandie visoj Vokietijoj atida, 'riug nesenai Washingtone mį. 
rytos bankos. Irusiai Mrs. J. B. Henderson.

Iš vakaro kanclieris Brue-, Už jo ištikimybę mirusioji jam
ning per radio ragino gyven- paliko tuos turtus.
tojus būti ištvermingais šia
me finansiniame valstybės pe
rsilaužime. Ragino pasitikėti 
bankomis ir be jokio reikalo 
neištraukti pinigų iš bankų. ROMA, rugp. 6. — Vatika-

t, j v- j- v i laikraštis “OsservatoreKada šiandie bankos atida-1 „
rytos, vokiečiai suskubo pini-i Bom.a"°” paskelbė Prot88‘«
gus nesti atgal į bankas. Tik?"“ f“18,'!
esant svarbiam reikalui kai- fa8,8t,». lalkra8clal Pa«er¥ “ 
, . -v .. j išaukštino bedievi poetą Snel-kurie išsiima savo įdėlių dalis.• ley, kurio atminimui atideng-

Tuo būdu gyventojai reiškia ta lentelė Tuskanijoj.
pasitikėjimo kanclierio Brue-I ., I Shelley buvo poetas ir po-ningo vyriausvbe. „, J ...... , ,draug anarchistas. Kaipo tok

sai neturi būt pagerbiamas. 
Nors jis buvo genijus, bet ve
rčiau būtų negimęs, pareiškia 

-Vatikano laikraštis.

VATIKANAS PROTES
TUOJA

MEXIC0 MIESTAS (per 
paštą). — Vera Cruz valsti
jos gubernatorius Tejeda an
dai visiems kunigams pasiun
tė reikalavimų, kad jie iš sa
vo tarpo parinktų 13 kunigų, 
kuriems būsią leista valstijoj 
eiti savo dvasines pareigas. 
Einant valstijos įstatymu, sa
kė gubernatorius, visi kiti ku
nigai turėsią atsisakyti savo 
pareigų.

Kiekvienas kunigų guberna
toriui pasiuntė tokį atsakymų 
į jo reikalavimą;

“Valstijos Vera Cruz Pi
liečiui Gubernatoriui Pulkini
nkui Adalbertui Tejeda;

“Gavau jūsų oficialinį lai
škų liepos 10 d. kas liečia ,į- 
statymą, kuriuomi tvarkomi 

J kultai.
“Negaliu bendrauti su ki

tais kunigais skirti tryliką ku-

NAUJA PAŽANGA PENKI GAISRAI žius pavogė Upininkaitė Marė. 
’Krim. policija padarius jos 
bute kratą, atrado anksčiau 
pavogtą iš maudyklių Komo- 
rauskaitės Stasės odinį port
felį. Portfelis ir rastieji Mar- 
ciševskaitės dalis drabužių 
grąžinti nukentėjusioms, o va
gilė su kvota perduota Taikos 
Teisėjui. “R.”

DIDELIS GAISRAS

niOT, kaip to \eiMauja jota- 

tymas, kadangi kunigo vald-

PERTRUMPAI DIRBA 
TEISĖJAI

Du karo laikų lakunu, Ja-, Pilviškių valsč. Timiniciškės 
mes Goodwin Hali ir Andre km. sudegė pil. Plioplio Kazio 
de Coppet, vakar atliko naują kluonas, tvartas, du arkliai, 
pažangų. Jie du iš New Yorko kuliamoji mašina ir arpas. Vi-
atskrido į Chicagą ir atgal 80 nuostollV padaryta 21,050
„ t m.- , x , • x- • , litų sumai. Sudegę trobesiaigryzo. Į Chicagą atskristi ėmė , . ... , . ... buvo apdrausti.

va. ir 12 minučių. Į New Keturvalakių valsč. ir km., 
Yorkų gryždami skrido 4 vai. sudegė pil. Brezgėlos Pijaus 
ir 50 minučių. gyvenamas namas su baldais

ir kitais ūkio įrankiais. Be to, 
i sudegė 11 paukščių. Viso nuo- 
> stolių padaryta apie 14/100 11-

J ‘ ' tų. Gyvenamas namas buvo
Kai-kurie Chicagos advoka- j apdraustas 7,500 litų.

tai iškėlė nusiskundimų, jog. y XT... I Miroslavo valse. Nemunai-apirubes, vyresniojo ir kruni- v. , . . t,.*•/• ..... ,cio km. gyventojo Pivaro Juo-nalinio teismų teisėjai pertru-l , .
• t i -r , • , - 'zo sudege gyvenamas namas,mpai dirba. Jų kiekvienam mo-' . / A ,1.x*i e , . kluonas ir tvartas su klėtimkarna 15,000 dol. algos i me- . , „ , . . ., .. , . ..... po vienu stogu. Trobesiai ne-tus. Jų kiekvienas turėtų teis-? , . ° .,. t.* i i . 7 apdrausti. Nuostolių padary-muoae dirbti keleto Įimtų va- f* . .. ’ U. '

landų j menesj. Bet jie išdir-l . „ ,. x, . . ‘ , priežastis — neatsargumas suba vos apie 72 valandi. Del . .ugnimi.

Birželio 28 d. Baisogalos 
valsč. I Pakirkšnių dvare įvy
ko gaisras. Sudegė pil. Rad- 
vilavičiaus Tado 2 kumetinės, 
arklidė, daržinė, dalis inven
toriaus, grūdų apie 100 cent
nerių ir dalis kito smulkaus 
turto. Nuostolii} padaryta 75,- 
000 litų sumai. Trobesiai visi 
mūriniai su šiaudiniais sto
gais. Gaisras kilo iš kumeti
nės dūmtraukio. Trobesiai bu
vo apdrausti 34,000 litų su-

ŽUVĘ TŪKSTANČIAI 
KINIEČIŲ

HANK0W, Kinija, rugp. 6.:
— Vidurinę Kiniją palietė bar-1 
sus potvinis išsiliejus Yang-1 
tze upei.

Anot žinių, žuvusių žmonių1 "
skaičius nežinomas. Bet būsią' OKLAHOMA CITY, Akla., 
žuvę keletas tūkstančių. Apie1 rnJ<P- 5. Gubernatoriaus 
200,000 žmonių yra netekę ma- ‘ m- U. Murray parėdymu, 
ntos ir pastogės. į valstybės kariuomenė uždarė

Nukentėjusių skaičius eina Gsas valstybėje aliejaus (zi- 
(jidyn. balo) versmes, išėmus mažą-

1 sias, iš kurių mažhi gauna
ma aliejaus.

Tarp aliejaus kompanijų
TAMPICO, Meksika, rugp. eina smarki konkurencinė ko- 

6. — Vera Cruz ir Tamauli-iva ir aliejaus statinaitei ima- 
pas valstijose dėl nuolatinių Į ma apie 50 centų. Kompani- 
lietų vietomis kilo potviniai.! jos lenktyniauja, kad kuodau-

KARINGAS OKLAHOMOS 
GUBERNATORIUS

žią aš gavau iš Dievo per vy
skupą, kurs ^yaldo kunigus. 
Tad jei aš pasielgčiau taip, 
kaip jūs norite, sunkiai nusi- 
kalsčiau Dievui ir pačiai val
stijai nebūtų iš to naudos.

“Be to, turiu pažymėti, kad 
nenutrauksiu savo kunigiškų 
pareigų ėjimo. Jei jūs patys, 
ar kas kitas man statys kliū
čių, gausiu pagelbos federali- 
niam teisme, kadangi sakomas 
įstatymas yra priešingas ša
lies konstitucijai.

“Prie šios progos išnaujo 
kreipiuos į jus leisti žmonėms 
laisvai pildyti savo tikėjimo 
pareigas.”

VVILKINS VYKSTA I 
ŠIAURIUS

POTVINIAI MEKSIKOJ

BERGEN, Norvegija, rugp. 
6. — Sir H. AVilkinsono vado
vaujamas nardantis laivas 
“Nautilus” išplaūkė šiaurių

link.

AUSTRALIJOS PROVIN
CIJA BE PINIGŲ

Kai-kur žuvo žmonių.

BAIGĖS GENERALINIS 
STREIKAS

HAVANA; rugp. 6. — Ku
boj baigės begalo triukšmin
gas generalinis streikas.

RASTA DAUG DARBO

MANILA, rugp. 6. — Ci
garų ir cigaretų dirbtuvėse

sustreikavo 1,500 darbininkų.

TIK SAVAITĘ IŠBUVO 
LJUOSAS

Imbrado valsč. Gube rančų
km. sudegė iki pamatų Prano

įSklizmanto klojimas, tvartas,
buvęs klojime vienkinkis veži-

_ inas ir už klojimo šiaudų sti-Penkenus metus išbuvo Jo-n ti j rta. Viso nuostolių padarytalieto kalėjime C. Henderson, • . ,
48 ra., ož netikrų čeki, keiti-!ap,e W»0 litų. turtas neap-

t,. ... .. Idraustas. Be to, per gaisrą,mą. Pirm savaites Jis paliuo-1 , , , °
suolas ir išnanjo suimtas už gelbėdamas degant, turt^ ap-
,, ,. ...... į degė pats šeimininkas Sknz-klastmgų pinigų keitimą. B

_______ _____ I mantas. /
i Šėtos valsč. Glausiu km. dėl 
1 nežinomos priežasties buvo 
gaisras. Sudegė Juozo Didžiu-

ASESORIAI GAUNA 
VĖJO

Assesori, komisija ir “bo-'Uo kl°jimaa ir tvartas ™' 
ard of review” reikalauja aki- 8t°8u- Be t0’. 8ude«ė,. karj 
rti daugiau sau priedinių iš- iva8’ av>'s, au0, įamoji 
laidų iš Cook apskrities iždo.'arklinė mašlna’ Tezunas’ pa~ 
Susiduria su aštriais išmėtinė-.kinktai’ dobilai ir aenas- Nu°- 
jimais. Pažymima, kad ta ko-1stoli'* P“*11’'*8 5’000 Bt« 8”- 
misija ir “boardas” užsiima mai' Turtas tav0 naapdraus- 
tik eikvojimais. tas. (D.

mai. <4 Uk.

ANYKŠČIŲ VIKARO 
BYLA

Kun. J. Būbo, Anykščių vi
karo byla perduodama kariuo
menės teismui. “R.”

ŠAULIŲ SĄJUNGOS PA
REIŠKIMAS.

POLICIJOS AUKSO 
ŽVAIGŽDES

VIRBALIS

Del pasklidusių žinių, kad 
Juozas Adomaitis važinėjo A- 
merikoje praeitais metais kai
po Šaulių Sąjungos atstovas, 
arba kaipo Šaulių spaudos 
atstovas, šiuo Šaulių Sąjungos 
Centro Vadovybės vardu turiu 
garbės pranešti Amerikos vi
suomenės žiniai, kad Adomai
tis nėra net šaulys ir jisai 
neturėjo jokių Šaulių Sąjungos 
Centro įgaliojimų, nebuvo 
Šaulių Sąjungos atstovas ir 
dėlto už jo žygius Amerikoje

Čia keletas piliečių augina gaulių Sąjunga neatsako. ę
Policijos departamentas B laukuose daržoves. Daržuose | PraSan sį laišk^ pa.

duoda darbo nemažam skaičiuisprendė aukso žvaigždes teik
ti ne vien pasižymėjusiems po moterų. Būtų viskas gerai, bet

giau pagaminti aliejaus.
Gubernatorius išsprendė su

laikyti tą aliejaus eikvojimą. 
Jis paskyrė mažiausia vieną 
dolerį aliejaus statinaitei. Ka
da kompanijos nesutiko, to sė
kmėje uždarytos versmės.

SYDNEY, rugp. 5. — Nau
josios Valijos provincija (val
stybė) neturi pinigų ižde. Rei
kalinga tuojaus gauti pustre
čio miliono dolerių paskolą. 
Kitaipgi rytoj nebus galima 
apmokėti civilinius tarnauto
jus.

lieijos nariams, bet ir pašali- P»a tuos “plantatorius” o y 
niams asmenims, kurie gelb
sti policijai kovoti galvažud
žius.

pač pas vieną iš jų eina dide
lis darbininkų .išnaudojimas. 
Už 3 litus dirbama 13—14 va
landų ir daugiau, ir jis vis

Suimtas Sigurd Soross, 37 sal<0, ^afl valandos nesvarbu.
Šitokiam išnaudojimui progos 
duoda patys darbininkai, ku- 
'rie kiekvienas stengiasi pasi
rodyti žydo akyse geresnis už 

“D.”

talpinti Jūsų laikraštyje. Reiš
kiu gilios pagarbos.

A. Graurogkas, Inž.,
L. Š. S. Centro Valdybos

Vice-Pirmininkasl

BEDARBIAMS PAšELPA

MADRIDAS, rugp. 5. — 
WASHINGTON, rugp. 5. — Kai-kuriuose Ispanijos mles- 

Perorganizuotoji federalinė tuose įvestas bedarbių šelpi- 
darbo radimo sistema 281,769 mas
darbininkams rado darbus lai
kotarpiu tarp balandžio 1 ir 
liepos 31 d.

Apie tai Darbo sekretorius 
Doak pranešė prezidentui.

MADRIDAS, rugp. 5. — Is
panijos karo laivyne susektas 
sąmokslas tikslu Ispanijai grą 
žinti sostą ir karalių.

ATSILIEPE APIE 175 
KONTRAKTORIAI

WASHINGTON, rugp. 5. — 
Statyti naują paštos būtą Chi- 
cagoj į Iždo departamentą at
siliepė apie 175 kontraktoriai, 
t. y. statybos firmos.

m., už savo podukrės, 17 me
tų, nužudymą. Soross buvo be 
darbo ir girtavo.

Trys piktadariai užpuolė’ 
Michigan Cleaners and Dyersl 
įstaigą, 1339 W. 63 gat., ir 
rūgštimi sunaikino sumerktus 
kubiluose drabužius.

Lincoln parko ir pietinių pa-,8avo draugą 
rkų komisijos išsprendė suma
žinti išlaidas — apie 600 do 
lerių į metus.

VAGILKA, KURI VOGĖ 
BESIMAUDANČIŲ DRA

BUŽIUS IR PINIGUS

Šiandie Chicago miesto da
rbininkams išmokamos algos.

PINIGŲ KURSAS

Atidėti koronerio tyrinėji
mai dėl trijų negrų nušovimo 
kovoje su policija.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Debesiuota; prama- 

PLATINK1TB •‘DRAUGĄ?’ 'tomas lietos; vėsiau.

Liepos 3 d. Marciševskaitei 
Marijonai, gyv. Ožeškienės g. 
31 nr., besimaudant Nemune, 
ties Jachtklubu nuo kranto 
pavogti drabužiai 165 litų ve

rtės. Išaiškinta, kad drabu-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.8G 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

19.27
23.70
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“DRAUGAS”

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

sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — MetamB $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

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

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

vai.

Mums rodos, kad toks nusistatymas yra
protingiausias ir teisingiausias. Išbadėję žmo
nės, nežiūrint kokios rasės, ar tautos jie ne
būtų, nebus ramūs. Jie patys nerims ir piktos 
v alios agitatoriams, visokiems darbininkų iš
naudotojams lengvai pasiduos suagituoti.

Cbieagoje įvykusios riaušės — liūdnas y- 
įa įvykis. Tačiau jos gerai vaizduoja amonių

Labdarybės Skyrius.
PRIE IfcVAilAVEMO BESI 

RENGIANT.

n

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

- - • ■
“D R A U G A S”

LITHUAN'JAN DAILY FRIEND
Published Daily, Bxcept Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Months 
— $3.50. Three Months — $2.00. One Month — 75c. 
Europe —- One Year — $7.00. Six Months — $4.00. 
Copy — .03c.

Advertising In “DRAUGAS” brings best results.
Advertising ra tęs on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

padėtį ir yra rimtu persergėjimu. Kas prieš daliai,

Visos lietuvių labdaringo
sios Sąjungos kuopos, visi lab- 

o ir visa mūsų vi siui
tas gali įvykti ,,nen(; prašoma įsidėmėti, kad 

sekmadienyje, rugsėjo 6 die
ną, įvyksta išvažiavimas į lab-

Tat, Labdaringoji Sąjunga 
iš anksto visus užkviečia į sa
vo išvažiavimą, kuris bus sek-’ 
madienyje, rugsėjo 6 d. sava
me ūkyje.

DOVANOS LABDARYBEI

B

\
\

DIENOS KLAUSIMAI

GERIAUSIAS VAISTAS.

Pirmadienyje, Chieagoj , įvyko negrų 
riaušės, prie kurių sukurstė komunistų agita
toriai. Tie agitatoriai, sakoma, yra ėję Mask
vos komunistų agitacijos mokyklas. Taigi, jie 
yra žmonių kurstytojai — specialistai.

Riaušėse, kaip jau buvo pranešta, trys 
žmonės buvo užmušti, keli sunkiai sužeisti. 
Tačiau patys kaltininkai — agitatoriai išliko 
sveiki. Mat, jie ne tik agituoti moka, bet, pa
vojui užėjus, moka ir pasislėpti.

Kad geriau supratus buvusių riaušių prie
žastis, reikia šiek tiek giliau įsigilinti į juo- 
duodžių būdą ir į jų gyvenimo sąlygas.

Juoduodžiai yra lengvo būdo žmonės, ne
pastovūs ir netaupūs. Kada darbai eina gerai, 
kad ir daugiausia uždirbtų, viską tuojau pra
leidžia, kaip sakoma, blogiems laikams nesusi
taupo. Užtat, kada užeina nedarbas, jis skau
džiausia juoduodžaus ir paliečia. Jie nebeturi 
iš ko gyventi ir nuomą •užsimokėti.

Dabar esamas nedarbas visus darbinin- 
žų skaudžiai palietė. Bet labiausia palietė 
juodaodžius.- Del to pirmiausia jų tarpe ko
munistai sukoncentravo savo pajėgas savo 
pragaištingai komunistiškai agitacijai. Ne
sunku jiems buvo ir Chicagoje sukurstyti tų 
minia, kuri alkana ir kuri pastebėjo baldus 
mėtant iš namų už nuomų neutesimokėjimų.

Nors tą- minią ir komunistų agitatoriai 
sukurstė, tačiau negalima sakyti, kad tos 
riaušės buvo grynai komunistinės, kad toji 
minia susidėjo iš komunistų. Tą pastebėjo 
ir juoduodŽių vadai:

Reikia pasakyti, kad miesto vyriausybė 
su majoru Cermaku priešakyje JuoduodŽių 
padėtį teisingai įvertina. Išvengimui tolimes
nių riaušių nemanoma naudotis vien tik poli
cinėmis priemonėmis. Policijos pareiga bus 
sekti agitatorių žygius ir juos reikale sudrau
sti, o reikalingieji pašalpos bedarbiai bus šel
piami. Tuo reikalu yra vedami pasitarimai.

porų dienų įvyko Cbieagoje, 
ir tai dar aštresnėse toriuose ir kituose dides
niuose industriniuose centruose. Tuo reikalu n4. įvyksta išvažiavimas į lab- , Geraširdžių lietuvių netrflk- 
turėtų susirūpinti ne tik miestų, bet centrali- darių ūki- Pranešama apie tai sta. Tik reikia prie jų prieiti, 
nes vyriausybes, visuomenes ir industrijos va- anksto, kad kas nois šiam i pakalbinti, išaiškinti labdary- 
dai.

Pirmoje vietoje reikia ieškoti priemo
nių, kad darbininkams davus darbo. Jei to 
tuo tarpu negalima padaryti, reikia susirū
pinti šelpimu badaujančių bedarbių šeimynų.
Jei laikai neis geryn, ateinančioji žiema bus 
labai sunki darbo žmonėms. Takiau, vyriau
sybei ir visuomenei kooperuojant, šioje tur
tingoje ir kultūringoje šalyje nei vienas žino 
gus neturėtų badą ar šaltį kęsti, nežiūrint 
kaip sunkūs laikai nebūtų. Juk čia nei turto, 
nei maisto netrūksta ir netrūks.

Taigi, bedarbių aprūpinimas darbais ir 
šelpimas pašalpos reikalingų — tai geriausia 
priemonė užkirtimui kelto riaušėms ir komu
nistų agitatorių žalingai propagandai.

iš
darbui neužbėgtų už akių, kad įbės tikslą, štai praeitam Lab-j 
labdarių kuopos stropiai ruoš-į dal ingosios Sąjungos centro I 
tųs, kad visi gerai žinotume-! susirinkime paaiškėjo gražus i 
me, jog ta diena yra labdarių! dalykas, kad mūsų organiza- 
diena. jcijai paaukuota net du lotai J

labdarių ūkis yra labai gra j kuriais bus galima realizuoti 
žioje vietoje. Gražūs laukai,1 graži pinigų suma labdarybės1 
kalnai — kalneliai, miškai, reikalams. Vieno loto aukoto- Į
per kuriuos gražus upelis sro
vena. Iki nigs. 6 d. jau ir rie
šutai bus prinokę, o riešutynų 
labdarių ūkio miškuose dau
gybė. Vaikams bus graiaaus 
užsiėmimo, o ir senesniems bus 
malonu atsiminti tie laikai, 
kada riešutavome Lietuvos 
trakuose;

/

jas buvo tiek kuklus, kad ne
leido nei jo vardo laikraštyje1 Lenkijos kadetai laivu “Dar Pomorza” atlankę Ne\v 
skelbti. O jo (ar jos) dovano-: Yorko uostą.
tąsis lotas yra brangus, nes __ ______________ ____________________
randasi mieste. Matote, vis vis dėlto, jie laikosi, nusimi-
delto ir mūsų tarpe yra tokių niniui nepasiduoda ir dar su 
žmonių, kurie labdarybei au- didesniu pasiryžimu rengiasi 
koja ir aukoja visai ne dėl sa- dirbti. Taip ir reikia. Tai tik- 
vo garbės, ne dėl “svieto a- rų labdarių dvasia.

mą orlaiviais ir važiuoti paš
tą iš Maskvos per Irkutską. 
Chabarovską į Vladivostoką. 

Kramtomasis tabakas.
J. Am. Valstybės pristatė

Pasirodo, kad Maskvos agentai nesnau-
Bet ne dėl vieno riešutavimo k*U , o iš tikros artimo mei-j rpurįnt taį galVoje, reįkia ti-1 kramtomojo tabako 86 sveti

lės, iš pilniausio įvertinimo
labdaringojo darbo. . . , .pramogos turės pilniausio pa- 

Tiesa, mes norime žinoti sa- sisekit,10. Mat> centras ir ku0.
vo prietetius ir, beabėjo, šio pų veikėjai ypating„ 
kampelio skaitytojai nori a-‘žimu da|)ar renKiasi (iarbuoti6

sis įsvaziavnnas yra ‘rengia- 
džia. Ir Cbieagoje jie veikia. Jų agentai dir-linaa. Juo norima plačioji Chi- 
ba ten, kur tamsiausias elementas gyvena.^ Jie'cagOs lietuvių visuomenė su- 
sukurste negrus kelti riaušes be jokio reika- pažindinti su labdarių ūkiu,
Jo. Riaušėse žuvo tris žmonės. Buvo sunkiai niekiame įtraukti daugiau žmo 
sužeistų. Tai bolševikų agentų agitacijos au-.nių j kilnų labdaringąjį dar- n<>ti labdarių geradarius. Del Sveikintinas pasiryžimas!
kos, kurios turėtų būti .persergėjimu darbi- i 0 be to, manoma ir viė- ...... A A
pinkams kuo toliausia laikytis nuo bolševikų, !aą kitą centą pelnyti lietuvių 
kurie trokšta nekalto žmonių kraujo. i labdarybei.

------------ - Šiame išvažiavime privalėtų

to vieno iš tų lotų aukotojų 
vardą skelbiame. Juo yra Pe
tras Rimkus.

kėtis, kad būsimos labdarių ino,lls valstybėms. Daugiausia

Tos dovanos, suteiktos lab- 
lietuvių darybei, yra stambios. Jos 

gerovė, kas savo širdyje turi Į daug naudos atneš. Jos duos 
artimo meilę,fkas nori, kad lie- daugiau akstino Labd. S-gos atvyko

būti visi, kam rūpiAtsargumas visada turi būti pirmoje vie
toje. Būk atsargus ir tada, kada atostogausi, 
žaisi, ar ilsėsis. Kad tai reikalinga — pavyz- 
dįiij netrūksta. M. Žibutė, Peoples Farniture! l“vi" ir vM varg. j veikėjams darbuotis

Labd.

NUOTRUPOS.

išvežama į Angliją, Filipinų 
salas, Japoniją. Franciją ir 
Kiniją.

Ne vietoj termometras.
Karalina Jolinsonaitė, ke

turių metų mergaitė iš Berke- 
lev, Calif., paėmė motinos ter
mometrą už galo ir jį nurijo. 
Tėvai išsigando, nugabenoPražuvęs vyras.

Prieš dvidešimt tris metus; ^aro^n4 į ligoninę. Bet duk-
Amerikou Mykolas 

ir, gerai Dziab. Jis pažadėjo savo jau
relė nieko nepaiso, jaučiasi 
sveika, nors termometras pa-

Co. knygvedė, išvyko į atostogas sveika iri*ai bfltų ir’ Sal4 Pas^arbavu», gražaus pelno naį žmonai siųsti pinigų ir par teko ne ! savo vietą.
atneš mūsų organizacijai. 

Centro valdyba, direktoriai,
• , . , - ,, - *prieita prie statvnio senelių irlinksma, o užvakar jos saitą lavoną tėvams 1 r

v . m • j ■ . , i našlaičių prieglaudų, kuriamparveze. lai dar viena neatsargumo auka. J .. ..
'tikslui ir šis gražus ūkis yra o ir kuopų vadai iš anksto tu-
j nupirktas.

Anglų spauda giriasi, kad paskutinio gy-Į Rugsėjo 6 dienos
lėtų sudaryti gerus planus, 

labdarių kad tas gautas gražias dova
nas kuotiksliausia sunaudo-ventojų surašinėjimo daviniais, lx»ndono gy- išvažiavimo““' programas bus 

ventojų skaičius siekia 8,202,818. Spėjama, 1 mėginama sudaryti labai ivai- jus labdarybės gerovei.
kad, laikui. Iiėgant, New Yorkas Londoną pra- rus. Netrūks ten dainą; mu- 
lenks. Szikos, žaislų, kalbų, lenktynių.

____________ Bus dalinamos ir dovanos,
iiugpiučio 1 d. komunistai visur suorgani-'‘ien,8> kurie P»sirod-” 

žuvo "taikos” demonstracijas, kuriose buvo *iukin8L tai Pla5iau 

užmuštų ir sužeistų. Tai mat, kaip komunistai ^'nos*nie vėliau.

Labd.

DAR APIE SUSIRINKIMĄ.

Trumpai buvo jau rašyta a-,

važiuot. Bet kaip išvyko, taip 
ir žuvo. Jo žmona nei žodžio

Dovanos.
• Per 62 gy veninio metus Pur- 

nuo jo negirdėjus. Ilgai laukė (iUe Universitetas gavo viso 
žinių, bet nesulaukus, atvyko * dovanų du milijonu tris šin. 
pati Amerikon prieš septynetą (tus tūkstančių dolerių.
metų ir pradėjo ieškoti pra-: ___________ _
žuvusio vyro. Liepos mėnesy- ■
je ji jį rado, bet jau pasiva-

GAISRAS VIŠTYČIO 
MIESTELY

• dilinsi kitų vardu: Michael 
Zatli, begyvenant Hartford, 

Conn.
, Liepos 1 d. Vištyty kilo gai- 
j sras. Sudegė 10 trobesių. Gai- 
i sras kilo iš vieno kamino ir

pie buvusį labdarių centro su- Amerikonai mokina Rusija. į taip staiga išsiplėtė, kad per 
Mūsų labdarių išvažiavimas 'sirinkimą liepos 29 d., Aušros Aplink pasaulį apskridusieji‘ pusvalandį jau liepsnojo 10 

bus vienas iš paskutinių šiame 1 Vartų par. mokykloje. Susirin Amerikiečiai W. Post ir H.; trobesių. Sudegė 4 kiaulės, vie-
sezone. Pasinaudokime juomi kimas buvo skaitlingas. Upae Gattv parodė Sovietų Rusijai'nas veršis ir daug daiktų bei

Kordas sako, kad tikriausias kelias šalies visi. Tai bus naudinga mūsų neblogas. Nors išduotieji ra- naują orlaiviams kelią iš Mas- ūkio padargų. Padaryta did< 
gerovėn yra darbas. Taip. Bet kode! pats For- sveikatai ir kartu kilnų dar- poliai apie nepasisekusius pik kvos į Vladivostoką. Rugpiu- Ii nuostoliai. Gesino Vištyčit
das dešimtimis tūkstančių darbininuų iš savo bų paremsime, jį žymiai pit nikus, rodos, galėjo šiek tiekjčio mėnesyje žada Sovietai a- ir Vokietijos gaisrininkai,
dirbtuvių atleido? 'myn pavarysime. 'labdarių ūpą nupuldyti, bet'tidaryti šia linkme susisieki- “UI:.”

Uis iii Pilsi jjhj — , , į | . .LJHŽ3

\ykdo taiką.

PIRMOJO AUŠROS VARTŲ PAR. 
KLEBONO LAIŠKAS.

(Minint 25 m. jubiliejų)

J. M. D. G.
Kun. L. Draugeliui,
Vilniaus Aušros Vartą 

Pampi jos Klebonui,
2327 W. 23 Place 

Chicago, III.

Širdingai, gerbiamas klebone.

pas Jaukšeius. Jis manęs nesuprato, tik
tai aš gavau suprasti, kad jis labai esąs 
linkęs prie to. kad parapiją ten būtu. Tik
tai paklausė kas aš toksai esu, ar kartais 
ne koks “nazaliežninkas”, ir praliejo j

rų amžinas gelmes išnykimui mūsų am
žiaus rūpesnių, triūsų, vargų, visokių ne
malonumų, kuriuos reikėjo perleisti dėl 
Dievo garbės, dėl Hv. Bažnyčios, dėl žmo
nių dvasiškos naudos ir dėl jų apšvieti
mo. , mano sprandą žiūrėti. Kai jau supratau jo

Anuose laikuose, kuip Tamsta prime- palinkimą, tai ir prisipažinau kas esąs 
ni, sunkiuose laikuose, ištikrųjų, tai buvo ir kad norėčiau jiems padėti, 
labai sunkūs laikai iš keletos atžvilgių Tuojau mane supažindino su A. Bro-
ypatingai mums West Sidės gyvento- žiu, su poliemonų Radomskiu. Tai tiemums
jams, susisukti sau atskilą gūžtelę, nuo 
kitų parapijų atsiskiriant. Pirmas tai 
tas, kad tada šitame Cliicagos miesto 
I;rašte maža žmonių tebuvo ir tie patys, 
išsisklaidę nuo Ashland Avė. iki Cicero, 

Sveikindamas Tamstą taip širdingai, kuris mums tada priklausė. Antra, kad

trys apsiėmė man padėti, ir taip slaptin-

a. kun. Steponaičio ir a. a. kun. Kraučiū- 
no, ar galimaa daiktas? Anuodn smarkiai 
užginčijo. Reikalai mums pasunkėjo. Tre
čią pirmadienį vėl važiuojam. Arkivysku
pas klausia, kur jūs gausite kunigą, nes 
aš jo neturiu. Čia delegatai išsireiškė, kad 
jie turi viltį gauti kunigą, bile tik jo Ex- 
celencija pavelytų jiems organizuotis. Ket
virtą pirmadienį gavo arkivyskupui pasa
kyti, kad jie turi viltį mane gauti, (taip 
mūsų buvo sušnekėta). Taip tai mūsų

kaip ir tamsta mane su savo laišku para
šytu vas. S. m., turiu prisipažinti, kad 
Tamstos laiškas ir net kiti spauziliniai. 
kūrinos tą pačią dieną "nuo Tamstos esu 
gavęs iš pašto, padarė manyje didelį į- 
jspndį. Dar aiškiau pasakant, kad ne jų 
pats turinys, bet mane ypatingai nuste
bino tai tas, kad šioj gadynėj yra tokių 
žmonių, kuriems rūpi, kad laikas plauk
damas nenuneštų kaip koksai tvanas į jū-

žmonės iš kaimų suvažiavę nesuprato, 
kad be pinigų niekas negali, kaip koks 
grybas, iš žemės atsirasti. Trečia, kad 
daug buvo trudymų iš trijų parapijų, 
kaip tai: ftv. Jurgio, Dievo Apveizdo*. 
net ir iš Jūsų artimiausios “Deutchcatbo

gai, kad nieks iš pašalinių neišgirstų, pra I delegatai Rhdomskis su Brožiu jau buvo 
dėjome. j privarginti ant tiek, kad jau žadėjo atai-

ftv. Arkangelo parapijoj klebonavo sakyti.
tada a. a. kun. Staškevičius. Aš prie jo i Iš 6v. Jurgio parapijos Bridgeporte 
buvau ant “kvatieros”. Mano išrinktieji 
žinojo mano buveinę. Pasitarimui jie pas 
mane, aš juos pasiunčiau |»as arkivysku
pą a. a. Quigley ir perstatė mūsų sušnekė
tą reikalą. Tai buvo pirmadienis, lapkr.

ii nuo 18-tos buvo pristatytas arkivysku
pui griežtas užmetimas prieš parapijos 
steigimą ir prieš mane. Penktą pirmadie
nį vėl pas mane ir nuo manę* prie arki
vyskupo; padėjėjas — kancleris delegatų

lic clmrcb”.
Iš M’aukegano, III. atvykau parmą • arkivyskupą. Vėl nieko nepešėm. Sugrįžta 

kartą į We«t Side. Susiradau keletą veik- pas mane su prastesnėm naujienom. Mat 
lesnių žmonių. Pirmas atsilankymas buvo arkivyskupas paklausė senųjų klebonų a.

10 d., 1905 m. Arkivyskupas nei prisakė, neprileido prie arkivyskupo — nesą jo 
nei atsakė, ir išleido namo. Delegatai pas namie. Su tokia naujiena sugrįž pas 
mane. Aš vėl kitą pirmadienį siunčiu pas mane.

Aš pastiprinau jų viltį ir pamokinau, 
'kad kitą pirmadienį paklaustų kada jis 
bus galima rasti. Ir gavo iSgirstj, kad jie

patys nesiklapatytų, o arkivyskupas pats 
jus pašauks.

SugrĮ ' • pas mane :u tokiu nar i.en.i 
be jokios vilties, be ūpo, labai nusiminė, 
nemokėjo nė rainiai papasakot. Reik pas
tiprint, atgaivint ūpą ir pamokyt: “Dar 
nenusiminkite, ateinantį pirmadienį kaip 
nuvyksitOj o judviem pasakys kad nėra, 
tai pasakykite, kad tol neišeisite iš vys
kupo raštinės, pakol arkivyskupas “atsi
ras” ir pakol atsakys prielankiai į jūsų 
prašymą. Delegatai nusistebėjo, sakyda
mi kad tai bfltų perdaug taip pasielgti. 
Prišneku, kad jūs ne kunigai, — nesus- 
penduos, o iš raštinės judviejų per jėgą 
pro duris laukan neišmes.

Štai tau ir stiprus susirėmimas! Nu
vyko ir laukė kol arkivyskupas atsiras. 
(Tada jis priiminėdavo savo gyvename 
name prie Douglas Park). Arkivyskupas 
šypsodamas nulipa trepais žemyn prie jų
jų sakydamas: “Pasakykite, kad kun. 
Ambrozaitis ateitų pas mane sausio 17 d.” 
(1906 m.).

(Pabaiga)

*
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Reikėtų Susirūpinti.

Saulė, kaitriai kaitinusi die- įvykiai, atsikartojantieji kas 
iki, nusileido ir atvėso trupu- mielą dieną ir vakarą, 
t i. Aš gi išėjau tyran oran j Tokie įvykiai žymėtini į met 
atsivėdintų; ir, nulipęs žemyn, j raščius, iš kurių prlaugančio- 
atsisėdau verandos patogioje ji gentkartė, auklėjama Kazi-

kiek žinoma, dar negreit galės 
užimti kratomųjų vaizdą vie
tą. Ji yra dar lopšy.

sėdynėje. Daug žmonių prise
ilę ties savo namais ir gar
siai šnekučiuojasi, nieko nes
lėpdami, ar ginčijasi nedarbės 
problema. Žingeidu klausytis 
tų ginčų. Netikėtai mano dė
mesį sutrukdė kaiminkos zau
na:

“Sv! kaip tas boysas runi- 
jja per strytą ir bytina kitą 
boysą?! Iš jo bus strong men 
ir užvorkys gud peides dėl 
mysės”.

Tokioji amerikoniška zauna 
suneramino mane ir, stojęs, 
norėjau eiti gatvėn pasivaikš
čioti; tik štai pro šalį eina na-

mieriečių ir Pranciškiečių Se
serį) ir išmokusi pamylėti se
novinę gražią lietuvišką kalbą 
ir lobingą raštiją, atgimusi 
lietuviškoje dvasioje ir lietu
vybės savitumu, tartų pas
merkimą suamerikonėjusiems 
lietuvių ištauteliams, kad iš to 
pasmerkimo imtų pamokinimą 
ir busiančios kartos.

Jaunojoj Lietuvoje tokį 
pasmerkimą tarė jaunoji kar
ta, kurią žadino ir išauklėjo 
garsus Maironis savo giesmė
mis. Toji karta, pamylėjus vi
sa, kas lietuviška ir atgimu
si prabočių didvyrių darbais,

VISUOMENĖ PERSPĖJAMA tą siųsti atsiliepimus apie te
levizijos šėrų pirkimą.

Kad televizija daro pažan
gos, negalima užginčyti. Bet 
p. Caldwell pataria pirm pirk- 
siant šėrus perdėm ištirti pa
dėtį. Antai pačios Wall gat
vės firmos veda tos rūšies ty
rinėjimus ir jos gali no
rinčiam patarnauti ir duoti rei 
kalingų patarimų.

Įžymieji išradėjai ir teisin
gos radio kompanijos veda te
levizijos išmėginimus. Iš tų pa 
tiriama, jog televizija šiandie 
yra ne kas kita, kaip tik mok
sliška keistenybė. Televizija,

STEIGIAMASIS ISPANIJOS 
SUSIRINKIMAS.

mon sena pažįstama davatkė-1 pasmerkė savo dienų ištaute- 
lius dainiaus Maironio skam
biais žodžiais:
“O tu, kurs lietuvio tik vardą 

nešioji,
O dvasią užspaustum tėvynės 

jaunos...

irlė iš bažnytinių pamaldų 
lyg tyčia ją užkalbinau:

“Tur-but klauseis gražaus 
pamokslo? Ką gi klebonas mo
kino iš sakyklos?”

“Tas mūsų gud Faderis iš
pulpito pryčino apie Džyzus j Tegul ir tave ateitis tolimoji 

musuKraist ir Mery ir mirekels”, 
paaiškino man toji davatkėlė.

“Ačiū. Rytoj aš irgi daly
vausiu pamaldose ir pasiklau-1 
sysiu, kaip pats klebonas gar
sins pamokslą”.

Ir taręs labą naktį, nusigrį- 
žau, ir norėjau eiti į daržą 
pakvėpuoti gėlių. Iš apačios 
užmatė mane viena kumutė, 
gyvenanti rusyj ir pradėjo zau 
nyti:'

“Ello! Ello, Džian! Fain yv- 
ningas! Gud butų drinkyti 
munšaino! Užfundyk puspan- 
tukę. Busi gud frendasl”

* “Ką? Tos smirdalinės! smar 
vės! To nesulauksi iš manęs!” 
Spioviau ir nuėjau.

Bet gi mano ausys nugirdo 
dar šį atgarsį:

“Sy! jis stendina už prohi- 
byšeną. Tai feikeris ar hipo- 
kritas!”

Tokie papročiai ir tokios 
zaunos sugadino man vįsą va
karą ir apėmė mane neramu
mas; vėliau negalėjau greitai 
užmigti ir apnyko mane įvai
rios mintys.

Kitados aš stebėjaus iš Pro- 
fesorio Kampininko “Prašau 
i Mano Kampelį” gražaus nai- 
vo jumoro, imto iš kaikurių 
įmonių kalbos ar gyvenimo, 
ir mintijau, kad Prof. K. tik 
rašo taip sau, kad užpildyti 
dienraščio skiltis; tai viskas!

Tačiau aš pats nugirdau tą 
patį ir tas suindomino mane, 
kad čia ne juokai, tik gyvieji

Minėja... kaip išgamą 
dienos!”

Tai skaudus pasmerkimas!
Ir toks užrašytas Jaunojoj 

Lietuvoje į vakar dienos isto
rijos puslapius.

Gi istorija atsikartoja ir už- 
rekorduoja viską.

Toji istorija nepatingės ry
toj užrekorduoti 1 savo pusla
piuose ir mūsų gyvenimo nuo- 
tikiu ir to pasmerkimo, kurį 
ištars atgimusi gentkartė arba 
kitas, antrasis Maironis, kurs 
gali užgimti mūsų tarpe čia 
mūsų išeivijoje. Ųievo Apveiz- 
da rūpestinga; Ji gali mums 
duoti kitą tokį genijų.

Taigi, lietuviams reikėtų su
sirūpinti, kad nesulauktume’ 
čia Amerikoje tokio pasmerki
mo.

Kol laikas, susipraskime ir 
pamylėkime savitumą: būki
me lietuviais ir gyvenime ir 
dvasioje.

Gi lietuvybę pamylusiems 
šviesuoliams reikėtų susido
mėti kokiu budi atpratinti 
tokius suamerikonėjusius lie
tuvius nuo amerikoniškų zau
nų ir rasti būdą, kad jie ir vėl 
pataptų lietuviais, lietuviais 
kūnu ir dvasia, pamylėdami 
garbingą gražią lietuvišką kai 
bą, kuri buvo ir yra lopšys 
kalboms kitų tautų, 
Lietuviams ir,pamėgę tėvy
nainių nuveiktus darbus ir 
kilnius pasirįžimus, imtųsi gy
venti ir veikti Lietuvos gero
vei ir savo naudai.

Buvusis federalinis radio 
komisionierius ir radio pra
monėje vadas O. II. Caldwell 
perspėja visuomenę, kad ji ge
rai apsižiūrėtų pirm pirk- 
siant išvystomos televizijos 
pramonės šėrus. Šios naujos 
pramonės agentai paskleisti 
po visą šalį. Televizijos pra
monę jie vadina biliono dole
rių pramone. Perkantiems šė
rus jie žada tiesiog aukso kal
nus — nepaprastai didelius 
pelnus.

Pirm kelerių mėnesių tele
vizijos pramonė plačiai pas
kelbta per radio ir nuo to lai
ko prasidėjo tiesiog smurtu 
šėrų pardavimas. Šis agentų 
veikimas pasirodė taip nepa
prastas, kad į tai domę atkrei
pė Teisingumo departamentas, 
įvairių federalinių distriktų 
kaltintojai ir daugely miestų 1 
geresniojo biznio biurai. Nau
jos televizijos bendrovės kuo
ne kasdien organizuojamos De 
laware valstybėje ir kiekviena 
jų galvatrūkčiais darbuojas! 
parduoti kuodaugiausia šėrų. 
Tam tikslui paimti apsukrūs, 
brangiai apmokami agentai.

Pirm poros metų, kada tele
vizija buvo dar laboratorijoj, 
federaliniai agentai Ramiojo ’ 
vandenyno pakraščiais sulaikė 
šėrų pardavimą, gi paštų de
partamentas uždraudė per paš

Reikėtų ką nors pradėti!... 
Tačiau, kaip ir kokiuo būdu? 
Kas-žin, ar tik ne per vėlu?! 
Žiūrint iš šalies, išrodo, lietu 

viai lyg tyčia patys skandina 
save ir žūsta amerikonizmo 
bangose...

Samata.

Steigiamasis spanijos res
publikos susirinkimas, kuria
me nustatomi nauji valstybei 
pagrindai, atstovų tarpe yra 
keliosdešimts katalikų, gi jų 
tarpe 12 kunigų. Nors soicalis- 
tų partija susirinkime turi 
daugiausia atstovi), bet ji nepa 

j daro didžiumos nei susidėjus 
Įsu kitais kairiaisiais. Dėlto, 
socialistų vyravimas yra žy
miai suvaržytas.

Anot žinių iš Madrido, ka
talikai atstovai susirinkime

sudaro nemažą jėgą. Kada pri 
si eis spręsti bažnytinius ir 
tikėjimo klausimus, jų balsas 
svers gana daug.

Svarbu pažymėti faktas, 
kad vyriausieji socialistų par
tijos vadai susirinkime kadir 
bažnytinius klausimus svarsto 
be jokių karštų užsivarinėji
mų. Jie atydžiai klauso kitų 
atstovų argumentų ir dažnai 
pasvyra teisybės pusėn. Te- 
čiaus yra ir tamsuolių socia
listų atstovų. Tie tai tikri a- 
kyplėšos. Pasitaikius progai 
jie puola Bažnyčią, kunigus, 
dergia pačią vyriausybę. Jie
ms norisi revoliucijos, gal “so 
cialistiško rojaus”, kokį šian
die pergyvena skaitlingoji ru
sų tauta.

Tam tikras susirinkimo iš 
rinktas komitetas gamina į* 
tatus, kuriais einant bus nūs 
tatvti valstybės su Bažnyčia 
santikiai. Tas komitetas du': 
nai klausia tokių ir kitokį 

! informacijų apie Bažnyčių 
padėtį ne tik iš vyriausybė 
bet ir iš Šventojo Tėvo atstu 
vo.

Kada teisingumo minister’.- 
pakvietė vyskupus parūpinti 
jam žinių apie kunigų skaičių 
ir apie bažnytines savastie 
katalikų tarpe kilo didelis su
sirūpinimas. Bet kunigai ti
kinčiuosius suramino. Jie sa
kė, vyriausybė draugingai ir 
palankiai atsineša į Bažnyčią. 
Tas palankumas reiškia taiką.

..(Tąsa ant 4 pusi.)
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DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

ĮVYKS

63

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno ISegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlfikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Juaų tik
ras negeroves, ir Jeigu aė paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryfi 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

gimillgl) Jeigu turit kokią užsisenėjuslą, )si- 
j kerėjusią, ebronifiką ligą, kur) ne 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas 1010
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet Vakarais nuo 5 Iki T 
Nekėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po

piet

Sekmadieny, Rugpjūčio (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)

Bėgimai Prasidės 1:30 P. M.
Svorio Metimas — 4:00 P. M.
Virvės Traukimas 6:00 P. M.
Dovanų 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. •

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLIĮI RAŠTINĖJE
E. 107 St. Kampas Michigan AvenueTelefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola) įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

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

Kontesto Skyrius ........................................................

Vardas ir Pavardė
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Rugp. 6, W3l

LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS. noshų, aplankyti visus lietu

pamokslų laike sumos. Tų pa
či jį dienų po pietų buvo dide- 
ke, kuriame dalyvavo ir J. 
E. Vyskupas ir pasakė pra-

X
Žineles.»

Pirmadienyje, rugpiučio

|vių namus ir suteikti jiems j<albų. prįe to kalbėjo kun. J.! Staniulionis, 
'progos savo laimę patirt. Bū-ij Jakaitis, kun. V. Puidokas, j 
tų geru jei į tų didelį darbą' Kalbėtojai sutikta griausmin- 
stotų bent dešimt vyrų ir pen- |gu valįo. Pelnat5 naujaį nu.

3 d., buvo laidojanias puviniu- kios moterys ar merginos. įšoktos Kolegijos naudai, 
kas \ iktoras Staniuk as. Jisai vajaus para pijai lengvai
pereito penktadienio vakare gajį pasidaryt 
išėjo žuvaut su kitais dviem ptdn0
draugais. Buvo didelės vilnys. < ______
Tinklus nešė aukštyn. Vikto
ras sumanė atgabenti akine- j 
nų tinklams nugramzdinti. Tai 
buvo apie 11 vai. naktyje. Bet J 
likusieji jo draugai nesulaukė ’

vajaus parapijai lengva 
tūkstantukas

WORCESTER, MASS.

Sv,

Istorinė Diena.

Kazimiero parapijoje
jo atplaukiant. Iš karto manė]Eepog w d lankgsi j E Vyg. 
jį sugrįžus namo. Bet ir namie kupas Petras Būčyg ir jo pa. 
jo nerado. Davė žinių policijai. ’lydoVtts kun. J. J. Jakaitis, M. 
Naktyje jo nerado. Tik pary-p c ? valandų atlaikė pa- 
ciu vilnys jį išplovė į pakraštp ,j jį valandų iš klebo- 
\ aidžios atstovai ištyrė nelai- ■ iajos iškilmingai buvo lydimas 
mę, rado jį susikulusį galvų į, j bažnyčių. Lydėjime dalyvavo 
akmenis. Matyt, paslydo susi- £įmtas ministrantų ir draugijų
trenkė ir įkrito vaųdenin.

X Sekantis svarbus parapi
joj įvykis, — tai šv. Petro’ 
draugijos piknikas. Jis įvyks j 
sekmadienyje, rugp. 9 d. Šv. ] 
Petro dr-ja nuoširdžiai kvie- j 
čia visų Kenoslių atsilankyt į Į 
piknikų, linksniai praleisti 
laikų ir prisidėti prie draugi
jos gerovės.

X Šv. Petro dr-ja yra pasi
žadėjusi prisidėti su auka bu- į 
tinoms parapijos išlaidoms pa Į 
dengti, būtent prie klebonijos * 
atnaujinimo. Aišku, draugija 
ištesės. Verta parenit jos pik
nikas.

X Likosi tik vienas mėnuo 
laiko iki didžiajam parapijos 
piknikui. Į tų piknikų šuva- į 
žiuos galybė žmonių, nes ten j 
bus atiduotais laimingam nau
jas automobilis. Visi, kurie 
turi bilietus, atvyks savo 
laimės patirt. Jau pirai laiko . 
pikniko rengėjai rūpinasi tu
rėti gana įvairių skanėsnų gau 
singiems svečiams pavaišinti. 
Kenosliiečių gyvenime tai bus’ 
nepaprastas įvykis.

X Rugpiučio mėnesyje pla
nuojama pereiti per visų Ke-

STEIGIAMAS ISPANIJOS 
SUSIRINKIMAS

atstovų. J. E. pasakė gražų

Minėtų išvažiavimas suren
gė K. Federacijos skyrius. 
Pelno liko $200.00. Gegužinėj 
darbavosi kun. A. Petraitis, 
kun. J. Bakanas, V. Parulis, 
J. Bačys, M. Ščiuka, J. Kaz
lauskas, S. Jankauskas, P. 
Maukus, J. Svirskas, P. Mi
lius, M. šiškev.ičienė, J. Au- 
gustinavičius, P. Largvinis, 
V. Graška, V. Piliponis, JYBen 
doraitis, P. Alavožius, A. Cin
kus, ij. Dzidolika, F. Daučiu- 
niutė, V. Kupstienė, K. Sin
kus, P. Binkienė, A. Roglienė, 
J. Rogliutė, V. Rimša, J. Tam
son, P. Bačinskienė, V. Sipo-

vičienė, F. Kandratavičienė, 
M. fičiukienė, O. Žiurinskienė, 
O. Landžiuvienė, A. Siniaus- 
kienė, J. Sabaliauskienė, S.

O. Bačienė, A.
Kašėtienė, M. Ulevičienė, A. 
Lukoševičienė, J. Lukoševi
čius, P. Alavošienė, M. Gra- 
žuolienė, A. Navulienė, M. Va- 
latkevičienė, O. Sidabrienė, O. 
Liutkienė, A. Paulauskienė.

Prie to dalyvavo ir bažny
tinis choras, kuris, vadovau
jant varg. J. Žemaičiui, sudai
navo keletu gražių dainelių.

J. E. Vyskupas Būčys labai 
džiaugėsi atvykęs ir reiškė pa 
dėkos klebonui kun. A. Pet
raičiui už malonų priėmimų.

Raport.

ATHOL, MASS.
Lankėsi Vyskupas.

Liepos 21 d. šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijoje lankėsi J. 
E. Vyskupas Būčys.

Sutikti garbųjį asmenį su
sirinko visos lietuvių draugi
jos. Trys didžiulės, būtent,

lonaus įspūdžio, nes po visam išvažiavimų ir Šv. Pranciškau 
iš bažnyčios tų pučia tvarka parapijos choras. Šių giedorii 

!palydėtas iki klebonijai apsis- būna visuomet laikoma benJ 
tojo ir maloniai dėkojo minė- po vienų metuose tokį išvažiaj 
toms draugijoms ir visiems vinių. Tai būna balius grynt 
kitiems už tokį ypatingų pa-] privataus pobūdžio dėl jų pa| 
sitikimų, kas, sakė, pasiliks jo įčių ir jų aidimųjų; vis kur tai 
atminty ant visados. 'prie upės ar prie ežerėlio, to|

Tokių put padėkų savo pa- liau nuo namų, dėl gyvesnic 
rapijonams už pasitikimų ir smagumėlio (ar didesnio rami

Aušros Vartų dr-ja, Šv. Pran-jaukų savo .laiku išreiškė ir mėlio).
ciškus dr-ja ir šv. Onos dr-ja,'klebonas kun. Pijus Juraitis. A. K. L.
atėjo pasipuošę savo ženklais, j Liepos 26 d. senai gyvuo- 
Paskirtu laiku minėtos drau-l junti ir skaitlinga Šventos O- 
gijos tvarkiai sustojo eilėsna nos draugija apvaikščiojo sa~ 

vo metinę šventę. Iš ryto baž- ] 
nyčioje narės ir corpore pri
ėjo prie komunijos, o vėliaus 
tų dienų turėjo savo piknikų.

Išvažiavimas.
Tų pačių dienų turėjo savo

METINĖS SUKAKTUVĖS

(Tųsa nuo 3 pust}

Gi Bažnyčia nieko kito nei! | 
negeidžia, kaip tik ramybės ir I 
taikos, kad jos tarnai galėtų ji 
laisvai eiti savo šventas parei
gas. t ,

Tik vienas šiandieninis au
klėjimo (švietimo) ministerisj 
yra atkakliai nusistatęs prieš!] 
Bažnyčių ir kunigiją. Jis drį
sta laikraštininkams padubti 
žinių, būk Ispanijos kunigai 
naikina arba svetur išveža į- 
vairius brangintinus bažnyti
nius meno darbus.

Be kitko jis dar kunigus 
kaltina, ir už tai, kad “Šv. 
Liudoviko Šventrašty” trūks
ta kelių paskutinių puslapių. 
Kalbamas šventraštis (sena- 
knyga) užlaikomas Toledos kai 
tedros brangiųjų daiktų ižde. i 
Ministeris minimi puslapiai y-! 
ra prapuolę 15-am šimtmety. 
Gal jis to nei nežino, jei kalti
na kunigijų, kuri, girdi, ne
brangina tautos brangenybių, j

Šiaipgi steigiamasis susi- / 
rinkimas sklandžiai stumia i 
darbus pirmyn. Nes atstovų 
tarpe yra nemažas skaičius 
mokslininkų ir idealistų.

Akstinas.

KAZIMIERAS REMTIS

Mirė rugpj. 7, 19,30, o po gedulingų pamaldų šv. 
Antano bažnyčioj palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Atmintinės šv. Mišios už musų sūnelio ir broliu
ko Kazimiero sielų įvyks pėtnyčioj rugpj. (Aug.) 7 
d. 7:30 vai. ryte. Kartu minėsime vyro ir tėvelio 2-jų 
metų sukaktuves ir musų brolio ir didelės Valentino 
Gedvilo 2-jų mėnesių sukaktuves.

Sunkios ir rūsčios buvo dienos, kada reikėjo 
skirtis su savo mylimaisiais. Iki gyvos galvos bus 
musų širdys pervertos ir gailesčio pripildytos. Juos 
atmindami, darome tų, kų musų šventas tikėjimas 
nurodo — užprašėme šv. Mišias ir visų giminių, pa
žįstamų kaimynų ir draugų prašome pagal išgalę at
silankyti ir kartu melsimės, kad Gailestingas Dievas 
suteiktų musų įnirusiems mylimiesiems amžinų atilsį.

Nuliudusi:

KEM6IŲ ŠEIMYNA.

BILLY'S VtfCLS
IT'ica-

IK LOC 
' LUtL — •

tarp bažnyčios ir klebonijos, 
iš kur išėjo Vyskupas ir buvo 
nulydėtas į bažnyčių.

Ši tvarka ir skaitlingas su
tikimas padarė Vyskupui ma-

Knygos ADVOKATAl

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas Ro<Mn 1502 Tel- centrai 2978 
400 puslapių kaina ................................................... $2.00

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c.
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.
JAUNUOLIO LATV1MASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. į
I. C. kaina..................................................................... 10c. ’105 W. Adams St. Rnu 2117 į

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 kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

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

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

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
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.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

kaina......... . ................................................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma

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

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa JBorden)

ADVOKATAS

Telephone Kandolpb 8727

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

Name; 8 Iki 9 ryta Tel. Repub. 0600

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCK AS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:80 Iki 5 vaL vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tol. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 8 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. 0LIS
ADVOKATAS
11 South La Saite Street 

ttoom 1701 Tel. Randolph 0381

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
8241 S. Halsted St. Tel. Victory 0561 

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

yelveeta
Y The Oeliciout New Chstse Food

ITIM SUN BANOT 
BY M M

If itebing, buming skin makes life 
unbearable, ąuiekly apply Žemo, tha 
soothing, coaling, inviaible fanui? 
antiaeptic. Thousands find that Žemo 
bringB Bwift relief from Itching, helpa 
to draw out local infection and re- 
etore the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo haa been clearing up skin, ra> 
lieving pimples, rash and other skin 
irritationB. Never be without it. Solį 
everywhere—35c, 60c and >1.00.

10PIECE COSMETIC 
$ET $1.97

Thlo Is a Famoua Vlvanl Sėt and 18. 
eludee face powder. 31.00; Rouga, T*c 
Tįsaus Cream 31.00. Depilatory 31.00, 
Kadai Astrlngent 31.78. Bath 8alt l.eo, 
Tollet Watsr 31.35. Perfume 31.75, Brll- 
llantlne 75c. Skin Whltener 76c. Totai 
Valus 012.00. Spartai prlce. 3137 for all tau pteese to latroduco thla liną

Vardas ..................................
Adresas .................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, N«w Y«*

PROBAK bti

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus 
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis Į mus 
60c. už 5 — $l už 10

Sempells — 10c.

, MtOBAK CORPORATION
«m imi A«MW

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rtch mellow cheese flavor 
plūs added health oualities m 
tvholesome, digestibfle form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and rainerals. Etery om * 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound packagetoday.

KRAFT

y i\^ s OĖAflVt 
-OibM V CATCA

him out nu
OP T K SVfctVY 

A.LL
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DETROIT, MICH.
Gražios laidotuvės.

gedulingas giesmes; jam smui- A. A. MARIJONA ŽIBAITĖ 
ka pritarė jaunas smuikinin
kas J. Stanevičius. Pasak) ta 

1 * • 
du gražus pamokslai: vieną

A. a. Jieva Bukšaitienė (po pasakė kun. Lipkus, o kitą 
tėvais Viltrakiutė) po sunkios kun. J. Olšauskas, 
operacijos, padarytos liepos Kadangi velionė ir velionės 
25 d., Providence ligoninėje, šeimyna buvo parapijos įkurė- 
mirė liepos 30 d., 4 vai. ryto, jaj j,. uoifls darbuotojai, nes 
sulaukusi 32 metų amžiaus, kiekvienoj parapijos pramogoj

Velionė gimė Lietuvoje, Su- įr darbavosi ir rėmė, kiek ga- 
valkų apskr., Naumesčio pa- Įėjo, dėl to bažnyčia buvo pil- 
rapijoj. Amerikoje išgyveno na žmonių ir šimtai automobi- 
25 metus. Paliko dideliam nu- lių lydėjo į kapines, 
liūdime vyrą Motiejų, sūnų: (Jal tai pįrmOs buvo taip 
Praną ir dukteris: Stasę žy- skaitlingos laidotuvės.

solistę ir Anelę, kuri, iš-] An|žin(> jai a,ilsį 
leido į seseris vienuoles l'ran-' vietini6 grsboriu6 c. stepo. 
eiškietes. Ji, kaipo sesuo M.'naugk>8 tvarkingai> gražiai 
Joseplnna, mokytojauja iv.' palarnav0 laidotuvėms.
Petro ir Povilo parap. moky- ( £ap
kloję, Grand Rapids, Mieli, j______________
Dar paliko du broliu: Joną ir
Motiejų Viltrakius.

Velionė priklausė prie A. L.' 
ii. K. S. 171 kp., Liet. Dūk-1

ir savo draugų. Gydytojai pri | 
pažino, kad mirtis įvyko dėl iš į 
gąšč io ir širdies silpnumo.

Marijonos kūnas lapo par- 
| vežtas į Chieagų praeitame 
' antradieny ir pašarvotas jos 
tėvelių namuose 6646 So. 
Washtenaw Avė.

ljaidotuvės įvyks penktadie
ny rugpiučio 7 d.

Marijonos draugė, p-lė Sau-; 
nuraitė, nors ir sykiu parvv-! 
ko į Chieagų, bet dėl šio įvy- j 
kio yra serganti ir po gydy-1 
tojo priežiūra.

A. a. Marijona, būdama ge-1 
ra lietuvaitė, geidė darbuotis1 

’lietuvių tarpe. Ji žinojo, kad! 
lietuvių firma The Peoples j 

mija yra vie 
na didžiausių lietuviškų įstai-

DAKTARAI:
Tel. Ganai 6764

DR. A. RAČKUS
IK OB8T ĮSTRIK AB 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigiau ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vukuro. 

Nedėliomis ir seredoiuis tik 
iAkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CH1CAGO

Telefonas Grovehill 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 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutartj

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
. Kertė So, Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą.

Būdama jauna ir veikli nier
gina, negalėjo pasitenkinti

. , . T . I urniture Kompaiuja yra vie
,vieno nuėsto gyvenimu. Jai, ... |: A
kaip daugumai mūsų, ypatin-

, . , ... gų. Jos pageidavimas darbuo-gai vasaros laiku, rodė jo nuva , .
iv. , ltis šioje įstaigoje buvo primi-.ziuoti kur nors kitur, ką. . ” t

, ,. itas ir nuo 192b metų iki nnr- Inors naujesnio pamatyti, su- . , , . _ T,
-------------- ' v. ,. , ties darbavosi Peoples Burni-

T A rl iš Krptimrna L-«. Žinoti, O Vpatmgai Vasaros lai. v • v .Liepos 4 d. is Lietingos Ka i ture kompanijoje uz knygve-
terų draugijos (per 15 metų) Įėjimo nuo darbų pabėgo ka-ku, kuomet miesto oras yra ;j 
ir Maldo

VĖL PABĖGO VIENAS 
KALINYS

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po uurn. 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. Lafayette 5793

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

Office: 4439 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj

gijos. 
Liidotuv

, Apaštalystės drau-; li„y8 žvaigžnys Jonas, apie 34 , troakua T kmkvmna .žmogų ■ *
,,„et. amžiaus, kilęs iš Latvi- ga.nta v.l.oja , „„skus , r b«. nari visuomet

vės įvyko pirmadie-' jos. žvaigžnys už pinigų pa- kus nors ,r trumpam kuku,.; „antarvū įr 6504 &
3 d., 9 vai. ryto. Iš dirhinėjim, buvo baustas 6 Ta.p .r Marijona buvo gan,

'_____ t  i__ , it- i t  įavacra f/d. ti.ia nainn H..t 7 vak. Antri

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2 374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

ARTESIAN AVĖ.
Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
Nuo 3-9 vak.

nv, rugp
„amu buvo iškilmingai nuly metais sunkiųjų darbų kalėji-,t°s išvesta toli nuo namų. Bet . kUnaus . ut„n, „ Sub„
dėta į šv. Jurgio bažnyčių, ku- „m. syki Ji rado ne džiaugsmų, |jnksma hn a».„ud,en,,„ pūga. .

______________________ _ bet mirt). •! ’ . . „ . . . ’ . !-------------------------
Tel. Yards 'i829 j , V1«U godojama. Todėl jos štai--------------------------

, pkT> f' i a- 'Marijona, susitarus gi mirtis atnešė labai skaudų
vietinis klebonas kun.-J. či-. L>K. U. I u p Saunoraitfc; liQdėsi visiems Peoples Kom-
žauskas, kun. Lipkus, iš Grand: METUVW akiv specialistas!^^ 28 dįenę trukiu ižkelia.1 pani jos narįains> o ką jau be- 

vo j South Dakota valstiją, šnekėti apie jos motinėlę, tč-

rios altoriai buvo išpuošti ge-i 
dūla. Dalyvavo trys kunigai: Tel. Ccntra’l 7079 

Rez., Longbeaėh 9453

Rapids, Mieli., ir kun. V. Mi-! 
sevičius, Šv. Petro parapijos, 
klebonas, Detroit, Mieli. Visi 
atgiedojo ekzekvijas ir sykiu 
prie visų trijų altorių laike ge
dulingas šv. Mišias, per ku
lias muz. J. Čižauskas giedojo

Ofisas ir Akinių DLrbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
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MARIJONA ZAURIENĖ
(Po tėvais Petraitytė) 

mirė rugpj. 3, 1931 m. 9 vai. 
vak. 45 metų amžiaus. Kilo iš 
Raseinių Apskričio, Nefciakščtų 
I’ar. Smiltinos Kaimo. Ameri
koje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nulludime 
vyrą Tadeušą, sūnų Povilą, 3 
dukteris Kotriną, Adolfiną ir 
Zofiją, 3 brolius Jurgį, Stanis
lovą ir' Povilą Lr gimines. Bu
vo narė Lietuvos Ūkininko dr- 
jos.

Kūnas pašarvotas 2107 W.
' 22 St. Laidotuvės įvyks pėtny- 

čioj rugpj. 7 d. 16 namų 8 
vaL bus atlydėta į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuošrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Vyras, Simus, Ihiktcrys, 
Broliai Ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavvlcz, Tel. Roosevelt 2515

MORTA KILKOYNE 
(SAPAT)

PO TĖVAIS SAPATAVIČIUTĖ
mirė rugpiučio 4 d., 1931 m., 
9:30 vai. ryto, 29 metų amžiaus. 
A. a. Morta gimė Chlcago, III.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą Emory. 3 brolius, Praną, 
Juozą ir Tarną, seserį Oną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3935 Cort- 
land avė Laidotuvės įvyks pė
tnyčloj. rugpiučio 7 d.. Iš na
mų 9:80 vai. bus atlydėta į šv. 
Filomenos (Cortland & Kedva- 
le) bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bns nulydė
ta į Calvary kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys 
tamus-mas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Broliai, Se
suo lr Giininės.

apie 800 mylių nuo Chicagos 
j pas savo pažįstamus ūkinin
kus. Ten, beviešėjant, pereitų 
subatų, rugpiučio 1 d., sykiu 
su savo drauge pasiėmė au
tomobilių tų žmonių, pas ku
riuos buvo apsistoję ir abi va
žiavo į Kenueliec miestelį, ku
lis yra apie 18 mylių atstume. 
Bevažiuojant keliu prieš kal
nelį pamatė atvažiuojant kitų * 
automobilį, kad davus jam už
tektinai vietos, jos pasuka au
tomobilį per daug į šalį, kad 
tas, riedėdamas atgal apsiver
ti i grabę ant šono. Abi mer
ginos labai išsigando ir, be a-
bejonės, buvo skaudžiai su
krėstos.

Tuom tarpu paskui važiavo

vų ir brolį, bei gimines. 
Amžinų jai atilsį.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

mTdavidonis, m. d;
491 • 80 MICHIGAN AVENUE 

Tel Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 vaiauaai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Randolph 0993—0994

DR. EDGAR W. CRASS
Gy<lo tik akis, ausis, nos| Ir gerklę
39 So. State St, Chicago

Mentor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:30—4:30

Oflso Tel, Victory 6898 

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 Šv jntadleniais 10-13

Tel. YVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

lies. Phone 
Englewood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
ofisas 1447-49 Plttsfleld Bltig., 55 E. Uasliington St., Chlcago, UI.

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
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 lr Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Hatsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus

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

i v.

GRABORIAI: DENIISTAI

J. F. RADZIUS
PIGIAU8IA8 LIET GRABORIUS 

CHICAGO J E

du gydytoju, kurie, apžiūrėję 
jų nelaimę, rado kad Marijo
na, dėl išgąsčio ir sukrėtimo 
yra pavojuje. Tuojau jas pasė
mė į savo automobilių, nuvežė j- 
į Kennebec miestelį, kur Ma-į 
rijona labiau ir labiau skun- • 
dėsi silpnumu ir skaudėji- j 
nm po krutinę, taip kad po 7 į 
vai., tai yra 10:30 šeštadie- ’ 
ny vakare mirė prie gydytojo

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

OFISAS
66 8 Wesl 18 Street 
Telef. Ganai 6174 
SKYRIUS: 8288 8.
Haisted 8treeL Tel. 
Victory 4088

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

L439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6927

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T 1 S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Ganai 6222

DR. G. I. BLOŽIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 3934 Washlngtoo 
19-13. 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 482 Tel. Kedzie 24S0-24&J

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CU1KURUAH

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliomlt
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virgima 0034

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Tel. Repu bite 7 868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak 

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 66 54

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midvvay 6512

MARIJONA ŽIBAITĖ
mirė rugpj. 1, 1931 m. 10:30
vai. vai. vak. 22 metų tftn- 
žiaus. A. a. Marijona gimus Ir 
augus Chicugoj, Iii. Mirties 
priežastis buvo Iš didelio susi
jaudinimo po automoblllaus ne
laimės, ištikusios So. Dakota.

Paliko dideliame nulludime 
motiną Marijoną, patėvį Joną 
Urbutį, brolį Simoną, 4 dėdes 
Petrą, Juozapą, Antaną, Simo
ną Žibus ir dėdienę, ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6646 So. 
Washtenaw avė. laidotuvės j- 
vyks pėtnyčloj rugpj. 7 d. Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta 
Į Gimimo Panelės šv. pa.r. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina. Patėvis. Brolis. 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawicz, Tel. Roosevelt 2516

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų[ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 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 Aubum Avenue

EZERSKI
IJETUVI8 GRABORIUS

Ofisas

4603 So. Marsbfield Avenue
Tel Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Taisiau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, IU.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AGBURN AVENUE 

Chicago, III.

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Lcavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakareS. M. SKDDAS

UETirm GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Te). Roosevelt 7823

Tele. Cicero 1260 X-Ray

DR. GUSSEN
1. J. Z O L P

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEUftJAH

1650 West 46th St.
Kampas 44th Ir Paulina BU. 

Tel. Boulevard 8242 - 2411

Nubudimo valandoje kreipkitės 
oris manęs patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai. gerai lr pigias 
negu kitur Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

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

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTA8

30 KAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue

Tel. Pullman 0856
Gazas, X-Kay, e te.

DR. R. C. CUPLER
\

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėliaL 
ir Ketvergais vakare

DR.CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPEChJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. Yards 0994

Rstldcnoljos Tel. Piaza 3209

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



6 DRAUGAS
Ketvirtadienis, Rugp. 6, 1931

PIKNIKAS ir KERMOŠIUSVisų Šventų Par- Roseland
Nedėlioję Rugpjūčio, Augusi 9 d.
VYTAUTO PARKE, 115 Gatvė Tarp Crawford ir Cicero Avenue

C H I C A G O J E
PARAPIJOS JUBILIE

JUS.
paskolas suima didelę dalį pa
rapijos pajamų. Dėlto tai ir 
kai kurie priėjo prie išvados, 
kad parapijų skolų negalimaBrighton Park. — Nekalto 

Prasidėjimo parapija smarkiai išmokėti, 
rengiasi prie jubiliejaus ir ( Bet Brighton Parke t rum
bai gimo skolas mokėti. Visa • , ... i • ,

. , v . . poje ateityje sukurtasis tautai rengiamos truksnnngai ap- - , . . ,.®a. T . . < , !Zas degins atmokėtas pasko-
vaikseioti. Jau įvyko du dide-i,* J įlos poperas.
liu susirinkimu parapijos ko
miteto trustisų ir draugijų at
stovų. Prie šios progos neuž
mirštama ir mirusieji, kurie 
gyveno, dirbo ir aukojo para
pijos reikalams. Kas sekma
dienis iš sakyklos po pamok
slo laike iškilmingųjų šv. Mi
šių skaitoma jų vardai ir pa
vardės ir už juos meldžiasi vi

Namiškis.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Vyčių 24 kp. ketvirtadie
nio vakarai vasaros metu lais
vi, nes nariai maloniau lai
kų leidžia lauke, negu savo 
svetainėje.

j*“"“ * Ryt Aušros Vartuose mė
sa parapija. Taip bus daroma, I . _ . . , . .nesineą pirmojo penktadienio 

Šv. Jėzaus Širdies pamaldos 
bus vakare 7:30 vai. ir tuojau 
po jų Maldos Apaštalystės 
konferencija mokykloje.

X Westsidės Simano Žibo

R. D. metiniame piknike, rug
pjūčio 23 d. sekmadienyje, 
Marąuette Parke.

Ten mūsų ponios ir panelės 
susirinks su naujomis uresse- 
mis pasigrožėti. Ten visi mūsų 
profesionalai, biznieriai, poli
tikieriai visi veikėjai, visi va
dai. Ten ištisos šeimos susiva- 
žiuos malonioj draugijoj pa- 
sisveeiuot.

“Vasarėlę pabaigt” kvie
čiame, ir tai labai kviečiame, 
paremti vienintelį ir metinį A. 
R. D. piknikų, šv. Kazimiero 
Vienuolyno naudai.

“Kas ne su mumis — tas 
prieš mumis”.

Tad, prie taip gražaus dar
bo prisidėkime visos ir visi.

Bye. bye — iki rugp. 23 d., 
Marąuette Parke. Visi ten bu
sim, drūčiai tikiu.

Neregėjęs įtikėjęs.

kurios visus 
kino.

kol visų vardui bus išskaityti, 
iš mirusiųjų knygos.

Programas jubiliejaus neto
limoj ateityj bus paskelbtas.
Vieta bus parapijos darže.

Karts nuo karto atsirasdavo šeimyna iš priežasties mirties 
žmonių, kurie sakydavo, kad a a Marijonos Žibaitės reikš- 
parapijų skolos negali būti 
išmokamos. Tos ir panašios

PASIKLAUSIUS PEOPLES 
FURNITURE 00. RADIO 

VALANDOS.

dama jos motinėlei ir broliui 
kuodidžiausios užuojautos, vei

kai bos nesutinka su tiesa. į iįOnei beesant S. D. Lachavi-
Kaip kitokios skolos, taip ir 
parapijų skolos galima išmo
kėti. Reikia tik mažiau šnekė
ti, o daugiau dirbti ir aukoti 
parapijų reikalams. Tada ir 
skolos bus išmokamos. Jeigu 
tik įžodžiais skolas mokėsime, 
tai toli nenueisime. Tušti žo
džiai, tai šiaudai be grudų. 
Tad, dirbkime, o mūsų naudin 
gos ir reikalingos įstaigos 
augs ir bujos, aprupindamos 
dabartinius mūsų tautos reika-

čiaus koplyčioje, prašė už mi
rusios sielą, Aušros Vartuose 
skambinti.

X Ryt Aušros Vartuose lai
dotuvės a. a. Marijonos Zaurie 
nes apie 9 vai. ryte.

CIGILIEČIAI JEFFERSONO 
MIŠKUOSE.

North Side. — šv. Cecilijos 
dr-jos metinis išvažiavimas 26 
d. liepos, Jeffersono miškuose 

lūs ir švies ateinančiai kartai, pavyko. Daug narių atsilankė,
Kaip paukšteliui duota spar buvo ir svečių.

nai skrajojimui, taip mes tu
rime protų ir rankas darbui.

Draugijos nariai darbinin
kai gražiai išvažiavime darba-

Dirbkime sulig savo išgalės, j vosi. Povilas Masys nuvežė 
nenuleisdami rankų, o mūsų dykai, M. Kareckienė visus
darbai bus sėkmingi.

Neužilgo kursime laužų pa-
uarius ir svečius užkandžiais 
vaišino, o P. Maskolaitienė su

rapijos darže; deginsime dabar'savo pagelbininkėm šalta ko- 
tinės paskolos paskutines po- še vėsino. Žodžiu, visi darbi-
peras. Įtempkime savo jėgas, 
kad sudarytumėm gražų nau-

ninkai buvo darbštus. 
Svečių tarpe matėsi West

jai bažnyčiai fondų, kad kada Side grab. S. D. Lacliavičius 
nors ant tos vietos, kur degs su savo žmona, Northsidiėčiai 
laužas, galėtų stoti tinkamai M. Karecka, V. Nausėda ir ki- 
Brighton Parke lietuviams j ti.
katalikams bažnyčia. j Ačiū visiems už atsilanky-

Be darbo, be aukų, be pasi-;mų.

Pereitų antradienį klausiau
si Peoples Furniture Co. ra- 
dio valandos iš stoties WGES 
ir gėrėjausi. Programa buvo 
graži. Šiuo sykiu mažiau buvo 
repredukcinės muzikas (ploš- 
telių)^ nes dainavo plačiai ži
nomi \radio dainininkai p-lė 
G. Šidiškiutė, pp. Romanas ir 
Čiapas. Visiems pianu akom
panavo p. R. Romanas, jaunes
nysis.

P. Čiapas šiuo syk gražiai 
dainavo solo “Era mano 
brangi”; p. Romanas solo 
“Veversėlio kalba” ir “Ma
mytė”, gi p-lė G. Šidiškiutė 
dvi arijas iš operų. Duetų 
“Gerkim broliai” — Roma
nas ir Ciapas. Nepaprastai gra 
žiai išėjo trio “Audra juroj”, 
kurį dainavo Šidiškiutė, Ro
manas ir Čiapas.

Žodžiu, programa buvo gra
ži įspūdinga. Garbė Peoples 
Furniture Co. už patiekimų 
tokios gražios radio progra
mos.

Beje, Galis Kepurė šiuo syk 
patiekė labai navatnių žinių,

šventimo tokie dalykai nepasi
daro. Atsiekimui to viso, ženg- 
kime pirmyn, nenuleisdami 
rankų, o užbriežtųjį tikslų tik
rai atsieksime.

Apkrauti bažnyčių skolomis 
nereikia išmintingų žmonių. 
TU darbų gali atlikti ir žiop-Į 
lys, o dideli nuošimčiai už

Komisija Narys.

KUR MATYSI, VISĄ OHI- 
OAGOS LIETUVIŲ NE 
VIEN “SMETONEL? ”, 
BET PATĮ “WHIP- 

CREAM"?
O gi kur kitur, jeigu ne A.

Tokio Pikniko ir Kermošiaus Dar Nebuvo Koks Bus August 9 D.
Jjolden Štai- Kliubas ir Danibhins Tymas Io§ Baseball.

Rungtynes, lenktynes, virvės traukimas, Bowling Alley, Lietuviški saldainiai, skaniausi 
ęėrimai vyrams ir moterims, geriausia muzika, dovanos už gražiausius šokius.

Bus daug brangių dovani} — $50, $25, ir daug kitokii} brangenybių.

Širdingai kviečiame atsilankyti visus Roseiando ir Chicagos Lietuvius.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

gerokai prijuo- PRANEŠIMAI
Kl.

KUN. V. V. SMILGIUS 
ATOSTOGAVO CHICAGO.

Garfield Park Kliubo išva
žiavimas įvyks nedėlioję, rug- 
piučio (Aug.) 9, 1931, Spai- 
čio Shady Tree darže, Willow 
Springs, III. skersai gatvę nuo 
Oh Henry Park. Visi draugai

si atsilankyti ir užsimokėti 
užsilikusius mokesčius ir taip
gi bus renkama darbininkai 
išvažiavimui.

Komitetas.

DETROIT, Mich., rugp. 5. 
— Fordo automobili’} dirbtu
vėse dirba mažas darbininkų 
skaičius. Dešimtys tūkstančių 
darbininkų paleista “atosto
goms.” Nėra darbo.

Kun. V. V. Smilgius, Šv. Jo
no prieglaudos kapelionas, 
dviejų savaičių atostogas leido! draugės malonėsite būtinai

atsilankyti ir atsivesti kuo-
daugiausia svečių, o mes už-

Atostogas gražiai praleidęs tikrinamj kad visi bOsi, ujįga. 
grįžo atgal prie savo pareigų. nMintij ljnksmai pfa

Smilgių šeimyna, vardu kun leWt jr smagiai pasišoksit 
V. V. Smilgiaus širdingai dė- prie geros muzikos 
koja visiems už suteiktas do-,
vanas, vaišes ir mišių aukas, j P- dėl išvažiavimo klubo

Linksma yra, kad nors pas- susirinkimas Įvyks nedėlioję 
kirtas tarpe svetimtaučių dar- ryto rugp. (Aug.) 9, 10:3d 
buotis, vienok mūsų broliai ir A. M., Lawler Hali 3929 
sesutės lietuviai jo neužmirš- w- Madison St. Malonėsite Vi
ta. i-------------------------------------

Teiksitės atleisti visi, pas į_____ REAL ESTATE_____
kuriuos negalėjo atsilankyti/ nritf PINIPII9 
nes trumpas buvo laikas vi-1 llLlft lllilUy i
sus atlankyti. Ačiū už pakvie- “™oSlk‘ ’3°° b"e relka'U‘ 
timus. '

Da kartų ačiū visiems už 
geras širdis. Geri darbai yra 
amžina atmintis.

Petronėlė M. Smilgiutė.

Cbicagoj, namuose.

Town of Lake. — Draugija 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
.Švenčiausios moterų ir mer- 
gaičii} laikys ekstra susirinki
mų 9 d. rugpiučio, šv. Kry
žiaus mokykloj, 2 vai. po pie
tų. Narės širdingai prašomos 
susirinkti, nes turim svarbių 
reikalų. Žinot, kad rengiama, 
linksmas išvažiavimas rugsėjo 
'6 d. į Marąuette Parkų. Rei
kia prie jo prisiruošti.

J. Sucilla.

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

1932 So. Union Avenue
2-ros lubos iš užpakalio

PATENTAI
Parduok savo patentų arba 

išradimų pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrųjų pa
didintų International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažų atlyginimų. Jei 
neturi modelio arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

PUBLIC L0AN OORP.
4013 Milwaukee Avenue

401 Klee Bldg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

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

ŽINIU-ŽINELĖS
X Jau atvyko Chicagon 

kun. dr. Padolskis. Atostogas į

CT5.R.® yf 
yPlEThJEWICZ

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

leidžia pas savo brolį kun. dr. [ 008 Pr’'rnu i mainus.
Jonų Navickų, Marian Hills.' 2608 WEST 47 STREET

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 6423

J. W. ZACHAREWICZ
• REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Svečias atlankė redakcijų'. !
X Vienos republikonų gru

pės vadas George F. Harding ( 
pastatė savo kandidatūrų į Il
linois valstybės gubernatorius.

X Gavome iš K. Sriubienės
įspūdžių pluoštų iš Lietuvos - llln6 ntma, |ous 
kuriuos neužilgo pradėsime 1?^
spausdinti. K. Sriubienė “Dr- 'm
augo” konteste laimėjo veltui Rd. Lomh.rd, m.___________

2 flatų plytų >5,975. geram sto
vy. ąžuolo trlmas ir asla, lotas 69x 
125, arti "L.” mokyklų, didis barge- 
nas — >5.775. Geros išlygos. Raktas 
pas 809 So. 5 avė. Mayvvood, Iii.

I Pigiai nuo sav. 6 kamb. bung., 2 
karų gar., k. v. kainavo >12,000. 
Dabar už >9,000. 8848 Eucltd Avė. 
Saginaw 4506.

kelionę Lietuvon.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Groc. Ir Del., {steigtas 35 metai, pigiai, 9 kamb.. plytų rez., k. v. 
reik pardliot dėl ligos. Gera vieta, g 2 maud 2 karų gar., pulkus lo- 
plgl renda. >400. 2320 Soutport Avė. ,12 600. 1818 So. Auatin bul.

Igvenk kaktos raukllų. Atsiųsk 26c. ’"į>eHČ7 neigbborhood^fttoras. pulki 
sempellama Box 666, Mlnocųua, Wls. vlpta, geraa btznlg Priežastis Ilga.

Roomlng house. 23 kamb. rendos 
>75, pigiai 316 So. Aberdeen St Pigiai, už geriausią, pasiūlymų, equi 

ty 4 flatų plytų Ir med. name 1-mo 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa morglčlo >2.800. 1428 N. Campben S avė. Sav. Pound, 4621 Sherldan Rd.

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
iNiiiiininii

*

' R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jevvelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už >5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

& /

Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųftles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1189

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
! Mes permufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

I Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

j Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

! IM, Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

, Statau Įvairiausius namus prieinama 
I kaina
i 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS

I Mod. kamp. plytų bung. >8,000, J- 
mokėt >8,750. 4901 No. Kenneth
Avė.

I DU LOTU — num. 20. 21, blokas 
3. 3-člae ir 4-tae nuo kampo A r. 
39 Ir Mase St. Leroy A. Crogle, 178 
7tn St. Midland. Pa.

Į Gražus kotas su medžiais 60x260,
visi pager., vertas >2,500, už >1,450. 

i Pinigai čia saugiau, negu banke. 
Sav. McCabe, 4720 Lee avė. Dow- 
ners Grove, III.

Pilnai {rengta, pagerinta 6 ak. 
nureery, Western avė., arti 142 SL 
1 mali. 1 pietų nuo Blue Island. 
Mainų neprtlmslm. >20,000. Geros 
lAlygoa Tel. Blue Island 1127.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu { dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dlenaa

Laivakortes parduodame aut 
visų linijų.

Pilnai prlreaglame kelionei 
{ Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legaliikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobtllua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoftlrdžtu 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 prlelnamlausioa

I 2452 WEST 69th STREET

Pbons Vlrglnla >054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Supos Telef. 

Hemlock 2887

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbing & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS. Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkAčle- 

rlal. Jvedame elektrą { namus lt 
dirbtuvės.
>13S 8. Halsted St. a AugStls




