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Anglijos Vyriausybė Kovoja Už Savo Likimą /

LAVAL VYKS | BERLYNĄ RUGPIŪCIO 
23 DIENĄ

Kubos Saloje, Sakoma,

Nutraukiamos Kovos

BUVUSIAM SEKRETORIUI FALL 
ATSAKYTAS SUSIMYLĖJIMAS

ANGLIJOS VYRIAUSYBE 
KOVOJA NEPRITEKLIŲ

SAKOMA, KUBOJE 
PALIAUBOS

GAL BUS “JURGIU” PROTESTANTŲ KATED
ROJE KATALIKAI PA

GERBĖ šventąjį
CHICAGOJF

LONDONAS, rugp. 14. — 
Anglijos darbo partijos vy
riausybę ėmė smarkiai slėgti 
pramatomas didelis nepritek
lius ižde. Gaminama vyriau
sybės pajamų ir išlaidų sąma
ta tai nurodo. Ši sąmata gali 
paklupdyti MacDonaldo vy
riausybę. Tad jis pagelbon 
šaukias kitų partijų vadus.

LAVAL VYKS Į BERLYNĄ 
ŠI MENESI

PARYŽIUS, rugp. 14. — 
Francijos ministeris pirminin
kas Lavai priėmė Vokietijos 
vyriausybės kvietimą vykti 
Berlynan. Jis kartu su užsie
nių ministeriu Briandu į Vo
kietiją išvyks rugpiūčio 23 die 
ną.

MACIA IŠVYKO I 
MADRIDĄ

COPENHAGEN, Danija. —
Apie 450 danų katalikų mal
dininkų iš Ringsted nuvyko j 
Haraldsted, kur šv. Kanute pi
rm 800 metų mirė kentėtojo 
mirtimi. Šis šventasis palaido
tas ten buvusioj katalikų (da
bar protestantų) katedroje.

' Atviram ore Haraldstede 
pastatydintas altorius ir vys
kupas Brehms laikė šv. Mi
šias.

i Po Mišių maldininkai nuvy
ko į sakomą katedrą ir ten

1932 metais AVaahingtone i- prie Sv. Kanute antkapio at- 
įvyks iškilmės — bus pagerb- giedojo “Tave, Dieve, garbi-

VANDENS SAIKRODŽIAI

TRYS IŠPAŽINO NUŽUDĖ 2 VAIKINU 
IR 2 MERGAITI

MI1A\ ANA, rugp. 14. Pro g-og §aĮjeg pįrmasįs prezi- name, 
zidento Machadovyriausybė dentag Jurgis Washįngton I§_Į ši maldininkija atliekama 
skelbia, kad saloje nutraukti , kilmėse j0 a8meny|,ę atvaiz- kas metai per dvyliką pratų- 
ntusiai su revoliucionieriais.: duQti pagkirtas §tai čia mato. į tų metų. Šįmet maldininkų ta- 
Sako, revoliucionierių vadai kieR ^„^g į Washing- rpe buvo ir garsus danas ra-

toną pulk. F. H. Payne, karo Rytojas Johannes Joergensen.
'Jis specialiai atvyko iš Itali-

norį taikos, tai paskelbtos pa
liaubos.

MACHADO IŠVYKO RE
VOLIUCIJOS CENtRAN

departamento pasekretorius.

ATSAKYTAS SUSI- 
MYLEJIMAS

jos. Joergensen yra atsivertęs 
katalikybėm

KATALIKŲ UNIVERSITE
TO TRUSTISŲ SUVA

ŽIAVIMAS
HAVANA, rugp. 14. — Iš, WASHINGTON, rugp. 14.' 

visų Kubos dalių praneša, kad — Prezidento Hooverio susi-
revoliucionierių būriai didėja mylėjimas atsakytas uždary-Į ------------
skaičiumi. Taipat praneša, jog tam kalėjime buvusiam i ATLANTIC CITY, N. J. — 
dalis vyriausybės lakūnų pėrė- sekretoriui Fall, kurs už Čia įvyko Amerikos Katalikų 
jusi revoliucionierių pusėn, papirkimų ėmimą nubaustas Universiteto trustisų vyskupų 
Vienur ir kitur vedamos ko- vieneriais metais kalėjimu ir^boardo” suvažiavimas. “Bo- 
vos su revoliucionieriais. 100,000 dolerių bauda. ardą”, sudaro trys atskiri ko-

Prezidentas Machado stip-J ------------------ !mitetai.
rioje kareivių būrio apsaugo-' GAL BUS TRAUKIAMU I Tartasi sakomam Universi-
je išvyko į revoliucijos cent
rą — Santa Clara provinciją. 
Tenai sutraukiama vyriausy- į

TIESON j tetui panaikinti 1,700,000 do- 
'lerių įsiskolinimą. Iškeltas tad

MADRIDAS, rugp. 14. — 
Iš Barcelonos išsirengė čia at
vykti Katolonijos krašto pre
zidentas pulk. F. Macia. Su 
juomi vyks katoloniečių atsto
vybė.

Pulk. Macia čia reikalaus i 
Katolonijai pripažinti auto
nomiją (savyvaldą). To rei
kalauja to krašto gyventojai.

TOKYO, rugp. 13. — Ame- sumanymas šįmet padidinti 
bės kariuomenė. grikonišku lakūnu Herndon ir,vyskupijose kolektas šiai mo-

Ilavanoj policija visuose na- • Pangborn vakar atskirai bu- kslo įstaigai.
muose atlieka kratas. Ieško 'vo išklausinėtu per 11 valau j Podraug buvo tariamasi a-
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POTVINIAI PANARDINO 
16 MIESTELIŲ

MEXICO MIESTAS, rugp. 
14. — Iš Tampico praneša, 
kad Tamaulipas valstijoj ki
lęs potvinis užliejo 16 mieste
lių.

MANILOJ POTVINIS

DffANILA, Filipinų S., rugp. 
13. — Keturių dienų smarkus 
be pertraukos lietus užliejo 
kai-kUrias žemesniąsias šio 
miesto dalis. 3,000 žmonių ne
teko pastogės.

Apiplėštas Lincoln parko 
komisijos ofisas. Plėšikams 
tekę 413 dolerių.

Cliicagoj visuose didesniuo
se namuose įvedami vandens 
saikrodžiai. Majoras Černiau 
susekė, kad plumbuotojai pui
kius užmokesnius ima ir ma
žai darbo atlieka. Patirta, kad 
esant senąjai miesto adminis
tracijai vieno saikrodžio įtai
symas atsiėjęs 138 dolerius. 
Šiandie gi — apie 43 doleriai.

Miestas apmoka 60 plum- 
buotojų ir 180 pagelbininkų. 
Plumbuotojams už 8 valandas 
dienoje mokama po 13 dolerių 
50 centų, pagelbininkams gi 
—- 7 dol. 80c. Pirmiau jie visi 
į dieną įtaisydavo vos du sai- 
krodžiu, dabar — penkis.

ANN ARBOR, Mich., rugp. 
14. — D. Thomas, 33 metų ne
gras iš Ypsilanti, vakar vaka
re išpažino policijai nužudęs 
du jaunuoliu ir dvi mergaiti 
aną naktį netoli Willis.

Taipat išpažino ir jo sėbras 
baltaodis Fred Smith, 23 m.

Jiedu abu išdavė dar tre

čią — Frank Oliver, 18 m. š<s 
tuojaus suimtas ir taipat pri
sipažino dalyvavęs toj baisioj 
žmogžudystėj.

Kaliniai čia atvežti iš Ypsi
lanti, kadangi tenai gyvento
jai jiems grąsina. Michigane 
nėra mirties bausmės. Tad 
žmogžudžiai atsidurs kalėji- 
mftn visam gyvenimui.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SU ŠIENO KUPETA 

I DUBYSĄ

Audros šposai

DEGTUKŲ MONOPOLIS 
LIETUVAI DUOS 

NUOSTOLIŲ

NUŠOVE JAUNUOLI

Alex Rice, 4822 Dorchester 
avė., nušovė džianitorių F. Me- 
reanitS, 19 m., kurs, kaip sa
koma, Rice’s 8 mergaitę mu
šęs.

Suimtas Rice sakosi, kad 
džianitorius nušautas netyčio
mis.

APIPLĖŠTAS KON- 
TRAKTORIUS

Du plėšiku sulaikė automo
biliu važiavusį kontraktorių R. 
Nash, Jr., ir atėmė 1,700 do
lerių. Pinigai buvo vežami ap
mokėti darbininkus.

POLICIJOS PERSPĖJIMAI

Policija paskelbė automobi-
ginklų, amunicijos ir įtaria ' dų. Abu pareiškė, kad netu- pie planus sudaryti Universi- bais važiuojantiems perspėji 
mų žmonių. rėie nei mažiausio nasiketini-1 fptni nnstnvn keliolikos milio- • mo VozT -iio nevnžinotn Tinsimi

MACHADO KOL-KAS 
STIPRUS

rėję nei mažiausio pasiketini- tetui pastovų keliolikos milio- 
mo užsukti į Japoniją. Tik ap-' nų dolerių fondą, 
linkybės privertusios atskristi'
į šią šalį iš Chabarovsko.

Japonų Teakcionierių grupės

laiko susirinkimus ir reikalau-

ŠV. MIŠIŲ AUKA 
FILMOSE

WASHINGTON, rugp. 14.,
_  Šios šalies vyriausybė iš ia aitriai bausti amerikiečiu' ROCHKSTER, N. Y. — Vy-
Kubos apturi žinių, kad Ku-jlakūnu tvirtumos filmavi-j skupui J. F. O’Hern davus 
bos prezidentas Machado esąs
gana stiprus. Visą saloje pa
dėtį jis turįs savo žinyboje.

ATSISTATYDINS KARDI 
NOLAS'PACELLI

VATIKANAS, rugp. 13. — 
Oficialiai patvirtinta žinia, 
kad Jo Emin. kardinolas Pa- 

celli, popiežiaus valstybinis 
sekretorius, atsistatydins iš u- 
žimamo8 sekretoriaus vietos.
Jo įpėdinis dar nepaskirtas.

NETOLI CHICAGOS NA
TŪRALINIS GAZAS

Miesteliuko Markham, neto
li Chicago, apylinkėse susekta 
natūralinis gazas. Veikiai bus 
gręžiamos žemėje skylės.

UŽ ARKLIŲ VOGIMĄ

.leidimą, vietos Šv. Patriko ka
tedroje nutrauktos šv. Mišių 
filmos. Pirm vienerių metų šv. 
Mišių filmos buvo pagamintos

MERCHANTVTLLE, fr. J., Romoj.
rugp. 13. — Joe Buzzard, 70, -------------------
metų, išnaujo atsidūrė kalėji-Į IŠVYKO NAMO
man. Penkioliktu kartu areš- ------------
luotas už arklių vogimą. Apie MARSEILLES, Francija, 
40 metų jis praleidęs įvairiuo- rugp. 13. — Amerikiečiu la
se kalėjimuose.

ATIDEDAMA KITIEMS 
METAMS

SPRINGFIELD, III., rugp. 
13. — Viešųjų darbų depar
tamento direktorius Cleave- 
land pranešė, kad naujų vieš
kelių pravedimas atidėtas a- 
teinantiems metams. Darbams 
skirta 6 ir pusė milionų do
lerių. ,

kūnu Boardman ir Polando, 
kuriedu iš Amerikos nuskrido 
į Turkiją, iš čia garlaiviu 
“Excalibur” išvyko į Nome, 
Alaskoj.

ATSIPRAŠĖ ITALIJOS

WASHINGTON, rugp. 14. 
— Del subombavimo Italijos 
vice-konsuliato Pittsburgho, 
Pa., J. A. Valstybių vyriau
sybė atsiptašė Italijos.

Nuo praūžusios VII-8 d. au
dros Padubysio apylinkėje, 
daugiausia nukentėjo Gordų 
apylinkės gyventojai. Čia pri- 
skaitoma nuneštų ir sugriautų 
16 trobesių. Tuokart šienavęs 
Domas Taučas nutarė andrą 
praleisti po šieno kupeta, bet 
audrai siaučiant pasijuto, kad 
su šieno kupeta kažkur skren
da, o pajuto žemę tik tada, 
kuomet su visu šienu nukrito 
pačiame Dubysos vidury. Bū
ta ir daugiau panašių nuoty
kių. “M. M.”

mą, kad jie nevažiuotų paskui 
gaisrininkų mašinas, kada šie 
pastarieji skubinasi kur į ki
lusius gaisrus.

Kada automobiliais važiuo
ją žmonės išgirsta gatvėje gai
srininkų švilpimą, tuojaus tu
ri sustoti, kol pravažiuos gai
srininkai. Ta pati tvarka yra 
ir gatvekariams.

NUŠOVĖ BROLIUKĄ

AVilliam Carl, 12 metų, žai
džiant šautuvu netyčiomis nu
šovė savo broliuką Rorrel, 8 
metų, Mattesone. Iš baimės 
William pasislėpė.

SUMAŽINO KAINĄ 
GAZOLINAI

Standard Oil Co. of India
na paskelbė sumažinanti gazo
linai kainą — du centu galio
nui.

Nušauta moteriškė P. O’Ne- 
ill Rowland. Suimtas H. Tho
mpson, pardavėjas.

“IŠKEPĖ DUONĄ” PC 
NUGRIAUTU KAMINU

VII-10 d., apie 11 vai., Stri- 
peikių km. (Meškučių v.) B. 
Balčiūno gyvenime kilo gais
ras. Sudegė namo stogas, ver
tės 150 lt. ir ant aukšto buvę 
įyairūs smulkūs daiktai ir la
šiniai. Be to, nuo kibirkščių 
užsidegęs sudegė pirties sto
gas. Nuostoliai siekia 1900 lt. 
Turtas neapdraustas.

Kaltas pats Balčiūnas ir iš 
dalies jo žmona. Balč., kai au
dra nuvertė kaminą nepasiste
ngė jo sutaisyti. Gi jo žmona, 
žinodama, kad kaminas netva
rkoje, užkūrė pečįų, norėdama 
kepti duoną, bet vieton duo
nos iškepė stogą su kumpiais.

“M. M.”

Atidavus švedų degtukų si
ndikatui degtukų gamybos mo
nopolį Lietuvoje, pati degtu
kų gamyba žymiai sumažėjo 
ir degtukų kokybė yra daug 
blogesnė. Dėl degtukų blogu
mo atskiri gyventojai turi žy
mių nuostolių. Be to, degtukų 
eksportas taip -pat žymiai su
mažėjo. 1929 m., kol dar mo
nopolio nebuvo, degtukų eks
portuota 197,6 tonos už 3^9,7 
tūkstančius litų, gi monopolį 
įvedus — 1930 m. eksportuo
ta tik 78,7 ton. už 152,4 litų. 
Gauta paskola iš švedų deg
tukų sin ikato, atpigus kredi
tui, yra >er daug dideliais 
procentai ir dėl to Lietuvą 
ji labai apsunkina. Taip kad 
degtukų monopolis' galutinia
me rezultate Lietuvai duos di
delius nuostolius. “R.”

KAS SUDEGĖ “LIETŪKIO” 
LINŲ FABRIKE?

Biržuose per “Lietūkio” 
linų fabriko gaisrą ugny buvo 
lokomobilius, visos mašinos ir 
apie 30 tonų linų. Fabrikėlis 
ir prekės buvo apdraustose

“R.”

KAUNO SAVIVALDYBE
TURĖS DAUG PLEČIUa
Kauno miesto savivaldybė 

padavė taikos teisėjui prašy
mą, kad nuoipos terminui pa
sibaigus, jai būtų pripažinta 
nuosavybės teisės į piečius, 
esančius ant Vytauto kalno 
nuo Žemaičių gatvės iki Ą- 
žuolyno. Šitokios žemės tokiu 
būdu susidaro iš viso 224 ha. 
{gijusi rašytus nuosavybės do
kumentus, savivaldybė vėl ga
lės minėtus piečius atiduoti 
nuomom “R.” i

3 ŽUVO, 5 APSVILO

BATTLE CREEK, Mich., 
rugp. 14. — Šalę Šio miesto 
garadžiųje įvyko sprogimas. 3 
žmonės žuvo ir 5 apsvilo.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ♦ $10.00 
Britanijos 1 stori. sv.. 4.86 
Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERAT08 KAINA: Metams — 11.00. Pu

sei Metų — >0.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
tų — (4.00. Kopija .Otc.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neg.rą- 
tina. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama 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.

ja yra svarbiausios šiandieninio milionų žmo
nių skurdo priežastys. Jei šias priežastis pa
šalintum, atrodo, ir daug kas tvirtina, tada; 
sugryžtų gerieji laikai

Bet kas gali jas pašalinti! Patys žmonės

ŽMOGAUS TVĖRIMAS LIETUVOJE
Viešpats Pievas, sutvėręs žmogų; sutverkie jį ant savo 

pasaulį ir žemės žvėris sulig ' paveikslo. Dangaus gailestin- 
- vw’pnWtaT‘MaSi^"nėgalim« panaikinti, « ‘f’1' ir vi«w g™,u ai pripildysiu jo Širdį
bet galinta kontroliuoti gamybų. Ncrdkalin-j «J*’"* ,"8«- " “------------
gus moterų darbus gali panaikinti tik praino- kad visa yra gera.

Tuomet Dievas
žmogų.

Apie žmogaus tvėrimų skai 
tome Šv. Rašto žodžius, kai iš

“D R A U G A S”
L1 THUAN'IAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTĮONS: One Year — (6.00. Six Months 

—- U.60. Three Months — (2.00. One Month — 76c. 
Kurope — One Year — (7.00. 8ix Months — (4.00. 
■Copy — ,03c.

Advertislng in “DRAUGAS” brings best results.

Advertislng rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

ninkai ir. visuomenės nusistatymas. Tas nu
sistatymas turi būti griežtas. Kuri moteriškė 
ga” gyventi’be darbo, ji turi būti namie. Pa
galiau prohibiciją gali sugriauti piliečiai savo . ,, , .
... T. , . . , .. - . , . , ... meiles ir maloningumo V. Die

balsais. Jie turi rinkti kongresau atstovus tik 
tokius, kurie pildys ne partijų, bet žmonių 
valių. Tuo būdu gali būti pataisyta, konsti
tucija ir pravesti naudingi žmonėms, oet ne 
politikierių naudai įstatymai.

POPIEŽIUS PRIEŠ NEOPAGONYBĘ.

DIENOS KLAUSIMAI

NEDARBAS, NEDARBAS.

“baltinis” rašo:
•‘Konfliktas tarp fašistinės Italijos vy

liau.ybės ir Vatikano ne tik nešvelnėja, bet 
aštrėja. Aštrėja dėl .principinių (esminių) 
klausimų, kuriuose nei viena nei antra pusė 
nenori nusileisti. Šioje kovoje konflikto jė-

vas tarė
“Padarykime žmogų sulig

mūs paveikslo ir panašumo: 
ir teviešpatauja ant jūros žu- 
vių ir ant dangaus sparnuo-

o Tu pripildys! 
gausybe; Tau 

tvėrė patį Įbes šaltinis.
Gailestingumo angelui už

baigus kalbėti, Ramybės ange
las ašaromis akyse prašneko:

— Dieve, netverkie žmo
gaus! Tavo ramybė bus

nesitikima, mat tikimasi ge
resnio oro.

Artinasi rugiapiūtė. Juod- 
žemyj ir drėgnesnėse vietose 
šiemet rugiai geri. Tuo gi tar
pu smėlynuose ir sausose vie-

(Mūsų korespondento)

Mūsų gyvenimėlis atrodo
»i jį nialonunio nei Siaip> Qei taip. Visa brau-i T”'la"nkoM." Valiojus 
jis bus lavo gar gu> gl kas reikia parduoti -jtaip gi Mat is ilgo-

pigu. Žemės ūkio produktai i nebuvo lietaus, todėl net 
\ ritinami \eik niekais, tuo gi; kaj kurį0H (iar£oVės išdegė (a- 
taipu pramonės dirbiniams | gUrkaį)? gį pulaiičius vande

niu — iššuto. -
Bendrai, šiemet tikimasi ne

karnos nemažėja.

Pas mus visi skundžiasi esu 
bW' bloga, bloga: bėga Brazilijon, 

drumsta. Jam esant ant žemes Kanadonj Argentinon ir dar
kartosis nesutikimai,

blogo derliaus.

rmvvdn ■ L-orSio iž ai.;. ’ kitur už jūrių marių. Turtin-: paplentės ūkininkus ir tuos
liejiniai karai- ir Tu Viešpa ge*m * pasltur? ūkiu8’! kuriems reikia jais naudotis,

- • . . i . ' ’ ’ 1F iU* ViebPa palieka šeimas ir bėga į va" I labai erzina bloe-i nlentai Alierų ir ant žvėrių ir ant visos tie, nebeturėsi ramybės Tavo karus ,aimžg> aukw> kalnų iefi.P g P1 •
žemės ir ant visų šliaužų, kru- darbuose ant žemės. ko^į
tančių žemėje.”

Ir sutvėrė Dievas
sulig savo paveikslo:

tobusams,- automobiliams, mo
tociklams ar dviračiams tai1 Tuo gi tarpu n‘asų 4kininkai!tie«iog gyvas vargas. Mat

1 Tu ji teisi, Viešpatie; npi.MlinH Hurhininkii nasisam- _i._a._- _ • • . . A • •žmogų
Dievo!jis ^us mano pavaldžius*

paveikslu sutvėrė jį; vyrų il

Visur gerai apsidairę mes matome šimtus 
ir tūkstančius žmonių be darbo. Tiesa, ir ge
raisiais laikais yra daug žmonių, kurie dąž- 
nai kilnojasi ir mažai dirba. Bet šiandieniniai 
laikai yra taip blogi, ko nebūta šios šalies 
istorijoj. Yra daug tam priežasčių. Gi svar
biausios ar tik nebus šios:

Įvedus į dirbtuves mašinerijas tūkstan
čiai darbininkų paleista. Mašinomis padidinta 
gamyba ir dirbtuvių savininkams pelnas. Sa
vininkai žerdami didelius pelnus savo dirbtu
ves dar labiau praplėtė ir štai tas pelnas 
pradėjo gaminti kitų pelnų. Įsigiję didelius 
turtus, dirbtuvių savininkai pagrobė pramo
nių kontrolę. Tuo būdu jie šiandie kontroliuo 
ja ne tik dirbantiems darbininkams užmokes- 
nius, bet ir įvairiems daiktams kainas. Maši
nų išstumti darbininkai negali gauti darbų, 
nes neiškeliamos jokios naujos pramonės, ku
riose būtų reikalingas rankų ir raumenų dar
bas.

Daugybę vyrų iš darbo pastaraisiais ke
leliais metais išstūmė moterys. Yra galybės 
zioterų, kurių vyrai dirba ir joms nereikėtų 
dirbti ir užimti vyrų vietas. Bet jos dirba ir 
darbuose palaikomos. Darbdaviams jos rei
kalingos, nes daug pigiau jos apmokamos už 
vyrus. Be kitko, daugelis moterų užima įvai
riausius politinius darbus. Čia tai ir kita 
svarbi priežastis, delko šiandie vyrų galybės 
neturi darbų.

Turime štai savo “palaimintą” prohibiei- 
ją. Praėjus dešimčiai metų paaiški, kad pro- 
hibicija yra ne kas kita, kaip tik farsas, ne
girdėta pasauly tragedija. Jos vykini mui iš
leidžiami milionai. Pinigai beriami kai į ko
kių balą. Įvedus prohibiciją, galybės žmonių 
neteko darbo ir ligšiol jie negali gauti kitų.

Mašinerijos, moterų darbas ir probibiei-

ų PATYRĖ KAUNE ŽMOGUS MIE
GOJĘS APIE 200 METĮĮ.

Petraičių Kazys jau iš pat mažens 
rodė palinkimo prie istorijos. Dar vaiku 
bėgiodamas būdavo prašys bobutę tie
siog prisispyręs:

— Bobute, pasek man pasaką. Pa
seksi, bobute, a?

— O apie ką gi tau pasakoti, Kaze
li! — klausdavo bobutė.

— Apie karus, didvyrius, karalius, 
pilis, baudžiavų — apie viską, kas se
niau būdavo — prašydavo Kaziukas.

Nuostabu tad, kad mažas Kaziukas 
išaugo dideliu Kaziu, mylinčiu savo tė
vynę ir jos didelius žmones. Dabar jau 
jis yra studentas, giliai pažįstus savo 
mokomųsi dalyką. Jis yra studentas is
torikas.

Vasarą Kazys laivo parvažiavęs atos
togų. Norėdamas pataisyti savo sveika
tą ir pakvėpuoti grynu kaimo oru, išėjo 
pasivaikščioti. Saulė jau leidosi. Savo

negauna darbininkų pasisam 
dyti žemės ūkio darbams: mo- 

ės angelas, prisiartin- ksty didžiausiu8 pinigus, kad 
tik gautų. Ne. Čia mat uždar
bis per prastas, permenkas. 
Šitoj vargo ir ašarų šaly mū
sų darbininkai nenori pasilik
ti nė už didžiausius pinigus. 

Nors kitur mūsų tautiečių 
su pyragais Belaukia: 

pristato juos kur nors į šiukš
lynus, kuopti išeinamąsias vie 
tas (klozetus) — vis tiek ge

moterį sutvėrė juodu. Ir lai- ėdamas-, prakalbėjo: 
mino Dievas jiedviem ir tarė: i — Netverkie žmogaus, Tei- 

“Aujgkita ir dauginkitos ir s>’bės Karaliau; su žmogumi
pripildvkita žemę ir viešpa-parifisi neteisybę ir skriaudų 

vniii griežtu pozicijų Popiežius, vno paaaid.o h. valdykitaja„t žemės.
jūros žuvis ir dangaus paukš- j Yisi nutylo ir is neapima
čius ir visus gyvulius, krutan-|,nos tylumos Galingasis Die- nįekas 
čius ant žemės.” vas pareiškė iškilmingai:

Ir Dievas matė visų kų bu

gos yra labai skirtingos. Iš vieno- pusės už

katalikų galva. Vedant kovą su fašizmu, Po 
pečiaus pusėje bus visi katalikai ne lik Ita
lijoje. bet ir toli už jos sienų. Iš kitos pusės Į 
l ova stojo pasiekęs aukščiausią savo'laips
ni kariaujantis Italijos nacionalizmas — fa
šizmas, kuris sumindžiojęs brutališkiausiomis 
priemonėmis bet kokį antifašistinį reiškinį, 
xo\oje už savo principus griebiasi pskutinių 
priemonių: viešojo teroro, spaudos cenzūros, 
karo teismų, mirties bausmės, žodžiu, kaip 
diktatūros krašte. Kaip jau savo metu rašė
me, konfliktas kilo dėl jaunimo auklėjimo, ku
rį fašistai nori sumonopolizuoti, paimti į savo 
rankas ir auklėti jaunimų pagal siaurų savo 
partijos programų.

Ši fašistų jaunimo auklėjimo programa . 
daigely vietų primena ri^rą^pagon 
Kokius 12 punktų turi ĮšmokM^ aififcl jauniau 
siose fašistų orgamzacijose, vadinamose 
“Balilla”.

1) Tikiu į amžinųjų Romų, mano krašto 
motinų.

2) Ir j Italiją, jos pirmagimę dukterį.
3) Pradėtąją jos nekaltame iščiuje Dievo 

malone.

— Tu, Teisybė, žengsi su 
vo padaręs ir visa buvo labai juon,i ant žemės; ir, pasilikda- 
gera. mas Dangaus denizenas, tuo

T a
Dievas 
tai

i ...... . . aacvva, by tik ne savo šaly, ne
č i a u, pirma negu P^iu sykiu būsi jungiantysis Lįe^uvoje
sutvėrė oati žmotiu dangaus ir žemės rysis. i vr i » • - • • •pnų /yiiiugų, ; o . i ^UVykę uz jūrių manų ir

Dangaus angelai, susibu-1 Ii Visagalis Dievas tve.e paragavę panašių “pyragų”, 
ir, apnykę Augščiausiojo Į žmogų ir “jam į veidų įkvėpė praneša visa kų savo namiš- 

gyvybės kvapų ir žmogus tapo kianis ir pažįstamiems įr ne_ 
gyvoji siela (Gini. 2, 7). jfetaria jiems vykti, kadangi 

Ii taip žmogus tapo sut- vjsur siaučia tasai pats eko- 
vertas V. Dievo paveikslu ir
panašumu.

A. Matutis.

sostą* dalinosi mintimis. 
Kaikuria^tarė:
— Viešpatie, sutverkie žino

gų, kurs garbintų Tav.e ant 
žemės, kaip kad mes čia Dan 

iguje giedame Tau garbės gie- 
®tai'smes. ’

Kiti gi atsiliepė:

riau,

nominis krizis, kų ir Lietuvo
je. Ale kas ten jų klausys. 
Dabar emigrantų atsiliepimai,

plentai visai netaisomi: akme
niukai voliote voliojasi po plen 
tų ir plėšte suplėšo padangas 
bei apatines kameras.

Reikėtų plentus taisyti. Jei' 
neturima pinigų, teuždedama 
mokešeių tiems, kurie plen
tais naudojasi. Juk šimtų kar 
tų geriau išanksto didesnius 
mokesčius mokėti ir kelionėj 
būti ramiam, nei tokiais plen 
tais važiuojant dairytis, kad 
gumos nesusproginėtų,

Reikėtų mūsų plentų “meis 
terius” pasiųsti pas vokiečius 
pasižiųrėtų jų plentų.
Del mūsų vidujinio gyveninio 
šiuo kartu nerašysiu. Tepara
šo kiti. Senis Besmegenis

ŠY. MIŠIŲ AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri

vyriausybių varžymai einigra- tik.-, įžėjo. iš spaudoj Apie tą.,i 
ei jų šiek tiek apstabdė. knygutę vienas žmogus taip ,

------------------- įrašo kun. Juozui Jasevičiui;^
Mūsų ūkininkai šienų jau vi “Gavau jūsų knygutę apie šv> 

harmonija, kurių pasiuntei ant itracį jos taisykles, turi turėti nupiovė, tik dar ne visi Mišias. Labai malonu ją 
žemės, bus sudarkyta ir su- įg vietos girininko tam tikrą spėjo suvežti. Mat smarkūs skaityti. Prisiųskite dar 10.

100,000 ŽMONIŲ MIŠKE
-Visa/jah, .langiau nebe-i Ras nori uogauti'ar grj ban- 

tverlue. Prakilnioji Dangaus Į,; mifk(, paga| al|jninis.

bus sudarkyta 
naikinta.

Tyluma
leidimą — bilietą. Tokio bilie- lietūs privertė ūkininkus pa-;Duosiu kitiems dovanų.”

užviešpatavo, kuo- toTcaina vieniems metams 1 Ii- likti laukuose nespėjusį išdžiū Kita moteriškė taip rašo:.
niet Gailestingumo angelas tas šiemet visoje Lietuvoje ti šieną. Tuo gi tarpu šienų “Apturėjau 3 knygutes apie

4) Kentėjusių nuo barbarų užplūdimo, pasirodė, priklaupdamas prieš valdiškuose miškuose uogavo sūdyti tam tikra druska, kaip žv. Mišias, kurios man labai
nukryžiuotąją, paaukotųjų ir palaidotųjų. Malonių sostų. Ir žavus jo bal- ir grybavo 190,000 žmonhj, nes tai daro kultūringųjų šalių ū- patinka.”

5) Padėtųjų karste ir XIX amžiuje prisi->as pasigirdo:
kėlusią iš įnirusiųjų.

6) Įžengusiąją garbėje į dangų 1918 ir 
1922 metais (Tais metais Mussoltni paėmė 
valdžią).

7) Sėdinčiąją po dešinei savo motinos Ro-

apie tiek visose urėdijose iš- kininkai, mūsiškiai dar nemo- Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga kiekvienam 
perskaityti, nes joje kalbama

11) Tikiu į visų italų atsivertimą (į fa- se (3, 6, 7, 8 ir 10) yra stačiai bliuznijimas, apie svarbiausia mūsų tikėji-

— Gerasis Tėve, sutverkie parduota bilietų. ‘R.” ka. Vis dėlto šieną supūdyti

šizmą)..
12) Ir į imperijos atsikėlimų. Amen.

1U0S- Štai kaip atrodo fašistų vaikų įsakymai
8) Būsiančių gyvųjų ir mirusiųjų1 teisėjų, ar geriau pavadinus priesaika. Įsiskaitę j
9) Tikiu į Mussolinio genijų. Į atskirus punktus, matome didelį panašumą į
10) Į mūsų šventąjį tėvą fašizmą ir kan-Į Apaštalų išpažinimą, kurį neleistinu būdu pa

kinių (suprask fašizmo) bendravimą. mėgdžioja fašistai. Be to, atskiruose punktuo-

burnojimas prieš katalikų tikėjimą. mo tiesa — Sv. Mišių aukn.
Todėl suprantama, kad Katalikų Bažny-! šių knygučių galima gauti

čios galva turėjo užprotestuoti prieš šią ne- kiek tik nori ir labai pigiai 
epagonyhę, prieš viešą išjuokimą tikėjimo tie- “Drauge” 2334 So. Oakley 
sų, kurios juk yra šventenybė šimtams mili-' Avė., arba pas kun. J. Jusevi- 
jonų katalikų ir kurias apakę fašistai iškrai- čių, 6v. Kryžiaus Ligoninėje 
po neleistinu būdu”. 12700 W. 69 St., Cbicago, III.

paslaptingai kalbėjo į širdį. Toks vakaras 
spaudė kažkokiu neišreiškiamu ilgesiui
krūtinę. Maži balti debesėliai palengva 
plaukė į rytus. Rodėsi, kad jie su savim 
neša į dausas ir lietuvio artojo dainą.

Kazys ėjo banguojančių rugių lauku. 
Visur buvo pilna jaunatvės džiaugsmo. 
Kvepėjo dobilaj ir gėlės.

Saulė visiškai nusileido. Kazys pasu
ko j namus. Kada artinosi prie kaimo, 
šis jau buvo nutilęs. Jis laukė atskren- 
dančio sapno. Trobose ramiai ilsėjosi iš
varginti dienos darbų žmonės. Kažkur 
tolumoje skambėjo naktigonių sutartinė. 
Mat, kų darysi, kad lietuvio toks būdas: 
jei skausmas širdį spaudžia — dainuoja, 
jei linksmybė širdį kutena — irgi dainuo
ja. '

Jau mažai raudonavo vakaruose sau
lės palydovas — pažaras. Bet ir tas, lyg 
pabūgęs pertoli nuo .jos atsilikęs, vis geso.

— Ijabas vakaras — prašnekino Ka
zį gimnazistai* Jonas.

Jonas buvo pasiturinčio ūkininko sū
nus, bet indiferentas — kitaip sakant, nei

gus. Jį bobutės mėgdavo ir bedieviu va
dinti. Bet ai- jam tas vardas pilnai atiti
ko, abejotina. Ir štai dėl ko, Jonus pripa
žino Dievų, bet jis permaža buvo apsipa
žinęs net su pHgrindiniausiomis kataliky
bės tiesomis. Tiesa, gimnazijoj jis mokėsi 
Ii kybos, bet pamokų juk tam dalykui ne
užtenka. Tad dėl savo nežinojimo, jis daug 
ko nesuprato, o ko tik nesuprato, tai sa
kė, kad to nė būti negali. Taip manyda
mas jis labiausiai ir klydo.

Pasisveikinę pradėjo kalbėti. Kalbėjo 
apie orų, ūkį, politiką ir dar kai kų. Žo
džiu sukant, kalbėjo -bėgamaisiais dienos 
klausimais. Pagliau, kaip.paprastai būna, 
neliko nepaliestas ir religijos klausimas. 
Jonas čia pirmas tarė: ,

■!WBWB
dideli, taip plačiai paplitę, taip visapusiš
ki, kad galėtų įrodyti jog krikščionybė 
yra dieviškos kilmės. Be to, kapelionas 
kelis kartus paminėjo, kad ...Kiekvienas 
geras medis duoda gerų vaisių”.... Man 
labai nesuprantama, kur gi yra tie “ge
ri vaisiai”! Labai abejoju, ar jie yra taip 
gausūs, kaip kapelionas tvirtino.

— Pasakyk man, drauguži, ar tu bu
vai anksčiau buvusiose kapeliono paskai
tose ir klausei jį apie šiuos neaiškumus! 
— paklausė Kazys.

— Ne, pirmųjų jo paskaitų negirdė
jau. Klausti apie neaiškumus taip pat 
neklausiau, nes man, kaip pašaliečiui, ne
buvo drąsu.

— Mat, — tarė Kazys, — pats nepa-
— Žinai, kartų buvau nuėjęs į vienų sirūpinai sužinoti, o paskui suki sau gal-

ateitininkų kuopos susirinkimą. Ten kuni
gas kapelionas skaitė paskaitą. Jis pasa
kojo apie krikščionybės dieviškumą. Ke
lis kartus paminėjo apie nuopelnus ir apie 
perversmą, kokį visame pasaulyje pada

lą paprasčiausiais klausimais. Aš pats 
nesu teologas (religijos žinovas), todėl 
negaliu būti tau autoritetu. Bet aš galiu 
paaiškinti tau tai istoriškai. Sakaisi nesu
prantąs apie krikščionybės nuopelnus.

rė Kristaus mokslas, fciaip ar taip, bet Nori žinoti, ar jie iš tikrųjų yra dideli ir 
tarp mudviejų kalbant,! vis dėlto gš labai gausūs. Sakaisi, kad jų nepastebi: tuojau

Pats žinai, kad žmonės gyvena ge
rose sąlygose, puikioje gamtoje, tyrame 
ore su tuomi apsipranta ir visas šis gė
rį“ į juos maža arba visai nebeveikia. Bet 
kai į tokią vietą patenka naujas žmogus, 
gyvenęs kitokiose sąlygose, tai šis smal
kiai pastebi visą atmainą ir moku gerą
sias sąlygas reikiamai įvertinti. .

f . .— Bet kodėl paėmei tokį pavyzdį!
Aš jo visai nesuprantu — tarė Jonas.

j — Tuojau atsakysiu. Krikščionybė 
padarė perversmų visam pasauly, bet tai 
padarė ne iš karto. Mes gyvename krikš
čionybės laikuose ir maža žinome apie 
prieš krikščionybę buvusių amžių gyve
nimų, o taip pat nežinome tų šalių gy- 

i veninio, kur dar Kristaus mokslo nepa- 
• žįsta, taigi neturime su kuo mūsų gyve

nimo palygint^.
i Neseniai skaičiau laikraštyje, kad 

viena moteriškė, kuri išbuvo sunkiųjų 
darbų kalėjime 33 metus, išėjo iš proto, 
kada ją paliuosavo.

švelniais, rausvais spindulinis kažkaip šiltas, nei šaltas religijos atžvilgiu žino- abejoju, ar tie nuopelnai ii tikrųjų tokie tau paaiškinsiu kodeL (Bos daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE kad jis tuojaus parvažiuos ir 
i subruzdo jį nuoširdžiai pasi- 
[ tikti ir rugpiučio 16 d. su juo

LIETUVIŲ SEPTYNIOLIK- įkas dainas. Kalbėtojais bus pasisveikinti, susipažinti ir
TOJI DIENA LAKE- 
WOOD PARKE, RUG

PIUČIO 15 D.

žymūs asmenys, būtent: Lietu
vos atstovas, Atstovybės sek- 

įretorius Dr. Bagdonas iš AVa-
------------ [ shington, D. C., taipgi teisėjas

Pirmutinis delegatų susirin : Henry Houek iš Pottsville, Pa. 
kimas įvyko Šv. Juozapo par. ,ir kiti žynius asmenys. Bus į-
salėje, Malianoy City, Pa., 
birželio 14 d. Suvažiavime da
lyvavo šios lietuvių kolonijos: 
St. Clair, Slienandoali, Meiz- 
ville, New Philadelpliia, Coal 
Dale, Frackville, Tamaąua, 
M t. Carinei ir Malianoy City.

Šių metų ‘Lietuvių Dienos’ 
valdyba išrinkta iš sekančių: 
Pirmininku — A. Leskauskas, 
antras pirm. — kun. Norbutas, 
Ųvč. pirm. — R. Norkiutė; 
raštininkė — O. Norkiutė, an
tras raštininkas — A. Vana
gaitis, ižd. — M. Lapinskas; 
iždo globėjai — kun. Dr. J. 
Koncevičius ir J. Banketą. 
Spaudos komisijon: kun. Ka
ralius ir kun. Dr. J. Koncevi
čius. Parko paėmimo komisi
jon: kun. P. Čėsna, A. Les
kauskas ir kun. S. Nanorta. A.

taisyta mikrofonai salėje ir po 
visų parkų, kad visi galėtų gir 
dėti kalbas ir dainas. Į salę 
įėjimas bus veltui. Parko sa
lėje telpa apie 3 tūkstančiai 
žmonių.

PASTABA. Šįmet, dėl tam 
tikrų priežasčių, Mišios ne

bus laikomos, kaip būdavo ki
tais metais.

Spaudos Komisija.

ROCKFORD, ILL
Piknikas pasisekė. i

Sekm., rugp. 9 d., parapijos 
darže turėjo piknikų “Ladies 
Auxiliary” arba Rėmėjų dr- 
ja.

Jos pasirengė prie savo 
pikniko, iš anksto pardavinė-

A. Vanagaičiui mirus, jo vie- damos išlaimėjimo tikietus
ton delegatų suvažiavime, 
rugp. 2 d. raštininku išrinktas 
L. Petruškevičius.

Šių metų “Lietuvių Die
nos” pelnų paskyrė Seserims 
Kazimierietėms ir Pranciškie- 
tėms. Abiejų Vienuolynų Se
sutės pasišventusios Dievo gar 
bei ir žmonių naudai. Jos mo
kina mažutėlius įvairiose lie
tuvių Amerikoj kolonijose ti
rt jimo ir lietuvių kalbos. Už 
tų kilnųjų darbų, lietuviai ka
talikai Amerikoje, jas brangi-' 
na, atjaučia ir savo aukomis 
remia. Tat susirinkusieji de
legatai noriai ‘septynioliktos’ 
“Lietuvių Dienos” pelnų jų 
naudai paskyrė.

Kad daugiaus pelno tam

Tuomi jos daugelį suinteresa
vo ir patraukė į piknikų. Ti
ki etų pardavime turėjo di
džiausių pasisekimų Adelė Mi
sevičienė ir Br. Magolienė. 
Kitos ir pusėtinai išpardavė.

Rėmėjos įtaisė gražių dova-i 
nų, aukso kielikų šv. Petro ir 
Povilo bažnyčiai. Tai sutraukė 
daug žmonių piknikan jas pa
remti.

Rėmėjos šauniai darbavosi 
piknike. Linksmai, mandagiai 
sukinosi apie svečius. Na ir 
joms gerai pasisekė. Jos reiš
kia didelio dėkingumo visiems! 
svečiams ir jaučiasi turinčios 
dabar daugiau noro ir drųsos 
toliaus darbuotis.

Jos savo narystės mokesčius
kilniam tikslui padarius, nu- ni10 sav?s aukas ir uždar
tarta imti po 25c. nuo kiekvie
no automobilio įvažiuojančio 
į parkų ir kiekvienas asmuo, 
atsilankęs į tų parkų, privalo 
įsigyti gražų ženklelį, pagra-

bius paveda parapijos reika
lams.

Lai jos gyvuoja ir tarpsta! 
Vyrai progresuoja.

Gerb. misijonierius, tėvas A
žintų Amerikos irLietuvos vė-' Petrauskas, šį pavasarį per'
liavėlėmis už 10c. Tadgi mo
kestis nuo automobilių ir pel
nas nuo tų ženklelių sudarys 

•žymiausias tos dienos įeigas.
Kiekvienas, atvykęs į Lake- 

wood Parkų šiais metais, rug
piučio 15 d., pasirūpinkite už 
savo automobilių įmokėti 25c. 
ir gauti “tag” už 10 centų.

I “Lietuvių Dienų”, Lake- 
wood Parkan, kasmet suva
žiuoja apie 30 tūkstančių žmo- 
n.ų. Šiemet, kad 'ir blogesni 
laikai, irgi, tur būt, nemažiau 
susirinks.

Ijakewood Parkas yra laba? 
gražioj vietoj, netoli Mahonoy 
City, Pa., puikiai įrengtas, su 
gražiomis maudynėmis, salė
mis šokiams, įvairiais spor
tais ir kitais pasilinksmini
mais. Tai vienas geriausių par 

Į k n Pennsyl vania valstijoj.
Programas prasidės '11 vai. 

[ryto. Jis susidės iš dainų ir 
[prakalbų. Dainuos tos apie- 
linkės lietuvių parapijų sude
di niai chorai įvairias lietuviš-

Iš Milwaukee, AVis. per p. 
Antanų Čižį gavau aukų. 
Aukojo lietuviai ir keli sve
timtaučiai.

Po $1 aukojo: A. Kratavi- 
čius, Mary Levinsky, Bdv. 
Moti, A. Cižis, P. Kulesevi-

savo širdis ir gerus norus pir
miausiai jam paaukoti.

Gražios žinios apie tėvų’ My
kolų pasiekė rockfordiečius Į <Hus, J. Banketas, 
iš įvairių vietų ir versmių, to- Pus Jankovsky 50c. ir P. Ar
dei jie ir pilni troškimo grei- monas 25c. 
čiau su juomi susieiti ir dar- Sykiu $6.75. 
buotis. gj gausi auka atrado mane

Anglų spauda. į ligonį taip biednų, kad netu-
Rockfordo angliškieji laik- Į rėjau nei maisto, nei cento. Iš 

raščiai padėjo gražių žinelių džiaugsmo net apsiverkiau, 
apie tėvų Urbanavičių, kuris [pra§au nuo Viešpaties Dievo 
pradės klebonauti šv. Petro ir j visiems geradė.jams sveikatos 
Povilo lietuvių parapijoje iriįr laimės. Širdingai visiems 
apie apleidžiantį Rockfordų
buvusį klebonų kun. V. Kuli
kauskų.

Nenusimena.
Nors sunkūs laikai lietu

viams Rockforde, bet jie ne
nusimena Jie drųsiai kovoja 
su “bėdomis” ir žengia pir
myn. Raporteris.

misijas paragino vyrus, kad 
jie pasidarytų antrųjį mėne
sio sekmadienį “Vyrų Komu
nijos ”sekmadieniu ir kaipo bu 
vusių misijų atminimų. Vyrai 
tai vykdo.

Sekmadienį rugp. 9 d. labai 
gražus būrys vyrų ir jaunų 
berniukų ėjo priimti šv. Ko
munijų. Jei taip laikysis ir 
dar vis žengs pirmyn, tai iš 
tikrųjų, bus labai nepaprastas 
buvusių misijų atminimas.

Gražu regėti tėvus ir jų vai
kus einant bendrai prie šv. 
Komunijos.

Netikėta, naujiena.
Sekm. rugp. 9 d., klebonų#- 

pranešė, kad jo vietų ir vado
vavimų parapijoje užims tė
vas Mykolas Urbanavičius. Vi
si troško pamatyti naujųjį kle
bonų, tik, gaila, kad svarbūs 
reikalai neleido jam būti tų 
dienų Rockforde ir sutrukdė 
pargryžti ant vakaro į pik 
nikų. ,

Parapijiečiai turi vilties,

PITTSBURGH, PA.
Paaiškinimas.

“Drauge” iš Pittsburgho 
aprašyme apie a. a. Sesers M. 
Brigitos laidotuves, šv. Pran
ciškaus vienuolyne, tarp kitko 
primetama man negalimas da
lykas, būtent, kad “mūsų se
selė pirmutinė pradėjo eilę 
kapinėse, naujoje vietoje, ku
rių padovanojo gerb. kun. M.
J. Kazėnas”...

Excuse me! Kun. Kazėnas 
negalėjo ir negali nei kam ka
pinėse vietos padovanoti, nes 
tos kapinės ne kun. Kazėno, o 
šv. Kazimiero R. K. Bažny
čios nuosavybė ir tik savinin
kai tegali kam nors ten vietų 
padovanoti bei parduoti. Pa
kol kas kapinių ofise jokiii 
žinių nėra apie seserims do
vanotų vietų šv. Kazimiero R.
K. Bažnyčios kapinėse.

Prie progos noriu primin
ti, kad netik aš svetimos nuo
savybės negalėjau seserims 
padovanoti, bet net neturėjau 
laimės parinkti seserims pato
gesnės ir tinkamesnes vietos 
šv. Kazimiero R. K. Bažnyčios 
kapinėse — jos pačios pasi
rinko ten kur jos norėjo.

Kun. Magnus J. Kazėnas.

CICERO, ILL
Vargšo ligonio padėka!

Džiaugiuos ir dėkoju “Dr
augo” redakcijai už paskelbi
mus, o aukotojams už aukeles, 
kurių pagelba gydaus ir gy
vastį užlaikau.

/

amu.

Turiu vilties, kad lietuviu 
visuomenė išgirs mano, bied- 
no ligonio, balsų šaukiantį pa- 
gelbos. Kiek kurių malonė, pa- 
gelbėkit aukomis pasiliuosuo- 
ti iš tos skaudžios ligos — ne
laimės.

J. Lapinskas,
Gyvenamoji vieta 1337 So. 

49 Ct.
Laiškams 1301 So. 50 Ct., 

Cicero, III

ai

Rūtos Daržo Įkūrėjai, kurie dabar rengiasi prie Aušros Vartų par. antro pikniko, Įvy
ksiančio rugpj. 16 d. Visi ant paveikslo esantieji darbuotojai yra pikniko ir jubiliejinio 
bazaro komisijos nariai. Šie darbuotojai rūpinasi, kad ypač bazaras kuogeriausia pavyktų. 
Bazaras prasidės rugsėjo 9, o baigsis rugsėjo 19. Per piknikų ir bazarų jie sudarys extra 
gerų muzikų.

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

ĮVYKS

Sekmadieny, Rugpjūčio (flugnst) 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.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir Pavarde

Adresas.......................



I
DRAUGAS Penktadienis, Rugp, 14>

*

K

DIDELIS PIKNIKAS
BERNAIČIŲ KOLEGIJOS NAUDAI

(
— Įvyks — -

Sekm. Rugp. Aig. 16,1931

C H I C A G O J E
briohtom pazk vyčių

ŽINELĖS.

y

VYTAUTO DARŽE
I

115 g-ve tarp Crzwford ir 

Cicero Avcnue

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
turės šeiminiškų. išvažiavimų 
(Basket picnic) rugpiučio 
(Aug.) 16 d. prie Maple Lake.

Komisija: J. Betkes, K. la
putis, K. Zaromskis sudarė 
gražų programų. Bus visokių !UUgui” 
žaidimų. Mūsų mergaitės, base 
bolo čempionės, loš prieš vai- nikų. 
kinų tymų. Šeimininkės rengia 
skaniausių valgių. Nei vienas 
narys nežada pasilikti namie. I baig

Kuopos susirinkime rugp. 8 k6ti skolŲ

SVEIKSTA. padary ti tonsilų operacija
------------ mergaitė atsistos ant pRSVj

----------- Marąuette Park. — Žinomo kimo kelio. Tėvai sutiko,
nams, kurie dalyvavo piknike, ristininko Bancevičiaus duktė daryta operacija, raerg 

Širdingu padėka valgomųjų Izabela per pastaruosius du | sveiksta ir stiprėja. Tėvai 
daiktų parduotuvėms, kurios metu nesveikavo. Turėjo kele-1 dėkingi I>r. Strikolini nž 
aukojo įvairių produktų ręsto- tų svetimtaučių daktarų ir Į geibų. Kaimynas,
ranui, taipgi trokus žmonėms jie nepagelbėjo. Galop pasi-
į piknikų nuvežti. kvietė Dr. Strikolį, šv. Kry-

Ačiu Peoples Furniture Co. žiaus ligoninės daktarų štabo 
už gražų pagarsinimų per ra- narį. Jisai pripažino, kad reik
dio, taipgi dienraščiui “Dr- 

talpinimųuž talpinimų ko
respondencijų apie mūsų pik-i

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
_ . | Taigi nenusiminkit, Bet eikit pasKaip \ isų kitų piumogų pi- specialistą, ne pus koki nepa-

nigai, taip ir šio pikniko yra *yrėli.' Tikr“ sPeclall!)‘aSt arba y0- ° J fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kimui atlllO- kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 

. po pilno išegzaiuinavimo. Jus su- 
. . . . i — ------jt-u— ------- t- VlSl taupysi! laiką ir pinigus. Daugelis

d., atstovai ir L. V. seimų Įga „ajįlue džiaugtis kad žingsnis kit* daktarų nega,ėj0 pagelbėt jums į.anine uz-iaugus, Ketu zmgbiufc delto kttd jle neturl relkalingo pa
po Žingsnio einame prie UŽ- tyrimo, suradymul žmogaus kenks-

briežtojo tikslo --  deginimo • Mano Radi© — scopo — Raggl
_ % i X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-paiapijos paskolos popCIŲ. , siškae bakteriologifikas egzaminavi-

lioti: S. Ališauskaitė ir K. Ša- 
putis.

L. V. 36 kuopos metiniai šo
kiai bus sausio 10 d., 1932, 
Meldažio svet.

Buvo kalbama apie “ Drau

Nesirūpink niežėl 
m u, pleiskanom] 
išbėrimais, spuog

ir kitais odos negerumais. T| 
gauk gydantį antiseptikų Žeme 
saugus. Aptiekose. 35c., 60^
61.00.

sto ncin H 1091 T11 n ,n.as kraujo atidengs man Juąų tik.oausio o u., 1J0L m., atmo ras neKeroves. jeigu paimslu

Tai pirmas ir vienatinis šių metų piknikas Kolegijos naudai dideliam Darže. 
Piknikų rengia Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys, dalyvaujant visų Chicag(x< 
ir apylinkių kolonijų veikėjams. Į talkų rėmėjams eina įvairių organizacijų, kuo 
pos, geri biznieriai ir profesionalai. Laukiame daug svečių iš visų Chicagos ir 
aplinkinių kolonijų. Bus gera muzika,gardūs gėrimai ir užkandžiai, lenktynės, 
dovanos ir visokių painarginimų.

Visus senus ir jaunus širdingai kviečia

žemoFOR SKirj i U i TOT i ('fj 'ras negeroves,
kėjome skolos $3,000.00; lie- gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 

' . vumas sugryš jums taip kaip buvo
. pOS b d., 1931 111., $O,000. Li- pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil-

go piknikų, kuris bus rug- , slo|(>k «tr; (um» knriims ntmo vio' žarnų> inkstų> odos- krauJ° ner-
praeio 30 d. Visi nariai pasi- kggim lapkričio (į d, 1931 m. uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

* 7 jeigu turit kokią, užsisenėjusią, įsi-
Nuo lapkričio mėnesio Ne- kerėjusią, chronišką ligų, kuri ne

pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
kalto Prasidėjimo parapija, dytojul, neatidėlloklt neatėję pa- 

Brighton Parke, pradės gy ,““'DE , E
venti be skolų.

10PIECE COSMETl] 
SĖT $1.97

Thi» Is a Famous Vlvanl Sėt and 
eludea tace poarder, $1.00; Roucc, 7l 
Tiseue Cream »1.00, Depllatory |i.< 
kadai Aatrlngent 61.75, Bath Salt l.J 
Toiiet Water »1.65. Perfume 6S.76. Brl 
Ilantlne 75c, Skln IVhitener 76c. Toj 
▼■lue /lt.00. Spėriai prlce. 61 07 for 
ten pfeces to lntroduoe this liną

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Ves 580-5th Avenue, Netv Yo

sakę važiuosiu. Apie trokų vė
liau bus kalbama.

R. Andreliunas kvietė visus 
skaitlingai “Draugo” pikni
ke dalyvauti, nes bus traukia
ma judamieji paveikslai, ku
riuos vėliau rodys sykiu su L. 
Vyčių Dienos iškilmėmis, bu

vusiomis 4 d. liepos, 
j Nariai pageidavo, kad laik
raščiuos daugiau būt rašoma 
apie kp. veikimų. Nes, ištik- 

Muzika piknike bus gera ir, 36 kp. daug veikia, bet
garsi. Tiks jauniems ir se-, niažai rašoma. Tat išrinkta du 
niems. Įkoresp. — Vaičiulaitis ir Bel-

' kės.
• t • 1

Pirai. J. Masūnas su savo 
štabu, pienuoja didesnį kuo
poj veikimų ir Seimo nutari-

M. K. R. CHIC. APS. VALDYBA

niu bus matyti, kas laimės at
einantį sekmadienį.

Gauta žinių, kad Peoples 
Furniture Co. prisiunčia savo 
dideli trokų nugabenti į pikni
kų įvairių reikalingų daiktų. 
Peoples Furniture kompanija

Oras dabar užstojo labai 
malonus, giedra ir nekaršta.1 
Žmonės šneka, kad skaitlingai 
važiuos į šv. Kazimiero kapi-

SPECIALISTAS 
Inėjlmaa Rūmas 1016

20 W. JACKS0N BLVD.
.. Arti State Gatvės

Š1UO1111, brangūs parapijo- Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki T

Parapijos nuosavybė su vi-1 
sais triobesiais verta $251,000.

nai, galiu jums pareikšti, kad,1 
su Dievo pagelbų daug nau-• 
dingo ir gražaus darbo sutar-. 
tiname darbe nuveikėme. Kiek 
vienas jūsų centas buvo tin
kamai ir ekonomiškai naudo
jamas bėgantiems reikalams ir, 
mokėjimui skolų.

Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 
piet

po PROBAK
ADVOKATAI

A. A. SLAKIS

AŠTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mua 
60c. už 5 — ji už 10 

8empells — lOc.

PROBAK CORPORATION

ADVOKATAS 
.Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton St
Ko aon 1502

Parapijos triobesius prade-' valandos
Tel. Central 2976 

9 ryto Iki 4 po pietų

jolIK* statyti UIlt pelkių, tus- Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
čių laukų. Brigliton Parke ta-'U45 ^ch~Xet». 733: 

; da dar nei grįstų gatvių, nei
O šiandie

galime pasidžiaugti gražiomis 
į gatvėmis, šaligatviais, o ypa
tingai gražiais parapijos trio
besiais, milžiniška mokykla,

! kurių lanko 700 vaikų, rui-

mins uoliai vykinti
iik- • • Parka, ^kur Mariionu KoleJT i -tuksime'žinių i§ 19 Vyčių . šaligatvių nebuvo. O
imu labai remia, gaysmo per Balkų, kur Manjonų Kolegi-|Ralime pasidžiaLU?ti R 
' radio ir atsiųs gerų radio į, J0* rėmėjai turės piknikų. j
|daržų, kuriam grojant jauni-, MareĮuetteparkietis St. Sta-i 
mas galės žaisti. , niulis organizuoja savo drau- j

trimitu visiems skelbia, kad, Metropolitan Wet Wasl>> .pasidarbuotipiknike prie ..............................
išanksto rengtumėte, prie Ko- Laundry taipgi patalkinin-!’artų £ P"e P^'kyme tvnr- š.uonu reiškin Širdinga pa- j «'mgu ‘rpuosnm seseh» na'
legijoa Rėmėjų pikniko, knrs' kaus su savo troku, kurį drai-1 U J‘ J Mockus ' <«*» visiems, kurie kokiu nors | mu .r puikia klebonija. 215i W. 22 St. f iki 9 vak

Draugo agentas darbuosis būdu prisidėjo prie surengimo šiuomt, brangūs

Bernaičių Kolegijos išvažiavi- nes> o po to vyks į \ ytauto

Trimitininkas savo garsiu \

bus ateinantį sekmadienį Vy-,vins North Sidiehs Povilas 
tauto Parke. Pikniko rengėjai Masys,
aplankė daržų ir daržo gaspa- 
dorius p. Jovaiša paaiškino,

Marąuette Parko expressi- 
ninkai yra pasirengę patarnau

prie tikietų. Veronika Luko
šienė iš Dievo Apveizdos par.

Namų Tel. Hyče Park 3395

Einis.

ŠIRDINGA PADĖKA.

JOHN B. BBIIOEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2111 

Telepbone Randolph (727

parapi io- i Telepbone Rootievelt frO9t
» • - •• l N i » ! Namo: 8 iki • ryto Tel. Repub. 9Rt<

ir pasisekimo musų parapijos naį, n^riu pareikšti, kad, su i
• v, w Plkniko, laikyto “ Birutės ” 1 Dįevo pagelba, ir Jo palaimi- Tel.>hone Dearborn W57
ieško gabiausių darbininkių; darže? rugpiuži0 9 d. nįrau> taipgi ir Jūsų prielan-

Malonumas 
Pypkoriams 

Ir cigaretų 
rūkyto
jams

This new ckees
trei

kad viekas bus geriausioj tvar ti pikniuierianls. Tą padarys 
koj. Užsakyta ltKI keisų gar- A Ali6aU8kis ir Julijonas Ve- 
džios sodes, ir keletu statinių Įįcka
kitokių lietuviškų įvairių gė- j
rimų, keletas kubilų skanaus i Draugo trokas taipgi pa- 
ice-creamo, lietuviškų kumpių, i talkininkaus. Nuo kitų koloni- 
saldaus pieno, sūrių, saldainių exPressininkų laukiame tai 
iš Liętuvos. Šeimininkės iš
Bridgeporto prigamins skanių 
valgių, o p. B. Sekleckis su

pne įce creamo.

GRĮŽO IŠ SEIMO

F. W. CHERNAUCKASReiškiu širdingų ačiū para- kuinu, ir aukomis, kokį rodėte 
pijos komitetui ir trustisams,' per visų laikų, ištikrųjų, ga- ADVOKATAS 

!Apaštalystės Maldos draugi- įima nuveikti gražių darbų ir 160 North La Šalie Street 
Ijai, Nekalto Prasidėjimo drau; parapijų paliuosuoti nuo sko- Nu< ,:38 tkj B vaI Tllk 
gijai, parapijos chorui, Aka-'lų. ' lo^, o«ice: 1900 s. union ava

(Bridge- dėmi jos Rėmėjoms, Vyčių 36 Kun. A. Briška,
parapijo- ■ Nekalto Pras. Par. Klebonas

Digestible 
asm f Ik 
Itself I

Patentai

kos.

Iš West Sidės iš 19 skyriaus 
pasidarbuos piknike šie: Ant?

M. S. 1 kuopos 
porto) sųjungietės delegatės kuopai ir visiems
ponios A. Nausėdienė, O. Ki- ------------------------
rienė, B. Bitautienė ir p-lė V.
Galnaitė grįžo iš Clęvelando.

Tel. Roosevelt 8710 
▼ai., nuo 6 tkl 9 vai. vak. 

(Uaklrtent S* rėdąs)

savo pagelbininkais pagirdys Grybas, Jonas Povvilauskis,! 1*’lc»,te« iabal patenkintos 
visus trokštančius. Petras (Išdriki,, Ignas Kryže- .^velandlė'., svetingumu ,r

2 vai. po pietų prasidės ba-:vičius, brolis Jonas, Vincas va“ill£umu’ turėjusios tikrai 
seballo imtynės. Iš \Vest Sidės (Petrauskis, J. Kudirka, St. gerus laikus.
dalyvaus Holy Name tymas su Striaukas Vladas Čeikis. Į Rap.
šiais žaidėjais: Vladas Kiaura- 
kis, St. Žičkus, J. Žostautas,
F. Jankevičius, A. Paukštis,
J. Dėdžius, K. Dočolas, VI.,
Phillips, Karolis Kailis, A.'
Stankus. * I

Iš Marąuette Parko Iloly1 
Name tymas su šiais žaidėjais:
S. Garhoris, R. Ragainis, V. (
Valintis, J. Elzberkas, C. Rim-, 
kus, Schiller, V. Adomaitis, J.1 
Lobikis, S. Garhoris.

Abu tymu yra labai stiprus, • 
abi pusi turi uolių rėmėjų. Tai 
bus didis susirėmimas ir bus 
indomu katras tymas laimės. į

Ikšiol weRtsidiečiams gerai 
sekdavosi, Pagretom jis yra 
laimėję aštuonis geimus Indo-(

B1LLTTS VHCLE

AM' WS AVV
PAūLA-'CA.\3SB 

TRythi' 
TO IT

Tyros, Allklos, Siclkos

GRAŽIOS AKYS
Yra didelis tortas

Murins valo, (velnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga ‘TEye Care” arba “Eys 
Beauty" ant pareikalavimo.

«Ca.OpuH.S.,»B.OUoSt.,Chkaso

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 South La Šalis Street

Now—Kraft-Phenix' new achievc 
ment! Rich mellow cbee^e flavoi 
plūs added health aualitiea 
▼holesome, digestible form.

Vehrecta retaina all the valuabli 
elementą of rich milK. Milk sugar 
caldura and minerals. £6*Ky 
caneatitfreely! ..

Velveeta spreads. glicea, mėli 
and toasts beautifully. Try a f 
pound package today.

Room 1701 Tel Randolpb 0221

Valandos nuo 9 ryto Ik) 5 vai. vak 
12241 8. Halated 8t. Tel. Vlctory 0561 

‘ Valandos — 7 tkl 0 vakare 
* Otarn., Ketv. Ir Subatos vakare

KRAFT

Velveet
▼ The Delkiout Nsw Chsete F

UJUKVrA V 
DO UiTVH DOGS 

'EkA TO POUUt>

OH,
X
T$MS_y ctt 
PUE-kiTy TO 
TAT UJVA1LE

TAtV AsCE.

i* thEv okivy 
/ ttEtP TVtSŽE.

A VtUl OATS Akio 
TWtX XV KlOfeOOV 

CALU’i TO PAS- TW£ 
UCfcUSC TMt-V

SrtOOT‘1

\

1 M*
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SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
i sianti. Paklausiau, kodėl. Gir
di, lietuvės tik tų išmanančios, 
kad pastato viduryje aslos bač

kos, kurios sekretorium aš
buvau.

“Šv. Antano par. Spulka

TARAI:

FELIKSAS STREL6IU- 
NAS.

kūtę alaus ir lėbauja su vy-, patarnavo ciceriečiams įsigyti 
namus, o kaikuriems padėjo

jo. Ar tas revoliucinis sųmo
kslas buvo buržujinis, ar vien, . .
Rusijos svetimtaučių ar taip-1 “Tok* komplimentų lietu- namam verstos .r pralobti. Tas 
gi ir rus,), nežinau. Tik man.i viams iigirdųe, ač ėmiau žval-. zinonm buvo paname real es- 
rodos, kad tai nebuvo sočia-ii®*“ Pirktis' Pat,nka-:tate biznio |sis,ūbavime, štai
listinis, nes vėliau socialistai | nl» nan,el> sasiradaa «“ T°- va Martinas Urba. Jis buvo 

wn of Lake. Tai buvo penkių paprastas žmogelis. Turėjo na- 
kambarių cottage, pusė me-, mų sale lietuvių klebonijos.

Tel. Canal 6764 ;Telefonas Grovehlll 6262
rais.

Neprigulnu ilgoj nuo Chica- 
gos Ciceroj nuo senai ėmė ap
sigyventi lietuviai. Ten randa
si pusėtinas būrelis tokių lie- aiškiai, kaipo tokie apsireiš-
tuvių, kurie yra vieni iš se- kė. > i '. t . y .
niausiu gyvųjų Amerikos lie- “Kada ėmė aiškėti, kad a- ^žio,~ pusė niui°- x Pa<--ia uvo 
tuvių. Žinoma, Ciceros vetera- pie “tridcat tysiač bezsinert

‘ išrodo keista. Rodos turėtų 
būt atbulai. Bet tai buvo “bo-* 

Čekas sakyda-
skai- buvo keblu, o apie Ameriką v0: “ned5k pi"igų » žem«’ 0

medžio, o viršus muro.
nai žino daug įdomybių iš nycli” žino caro valdžia, tai 
praeities ir savo patyrimais ir man darėsi nejauku. Be to pra 
atsiminimais jie yra pagatavi gyvenimų daryti Lietuvoje 'ltH1^an ,s^/e 
pasidalinti su “Draugo

Buvo jį įgijęs su šv. Antano į 
Spulkos pagelba. Tų pardavė Į 
su geru Ęelnu. Paskui iš kon-l 
traktoriaus Grikšelio pirko už 1 
$12,000 ‘ir pardavė su geru 
pelnu. Vėl pirko namų, kuri

DR. A. RAČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo Htulglag ir chroniškas ligau 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir aeredoinis Uk 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CĮJICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso VaTandos:

Nuo 9 — 12 vaL ryto. Nuo 1 ▼*!. — 
4 Ir 8:80 iki 8 vai. vakare 

Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

x loi, wio 1 narna. Tada čekai mane, kad išmainė į du namu. Tuos sutytojais. ir progas toje salyje jau pla- » **• . , . ,
~ ... ... .... .... .. . »» • taip statyti namus buvo biz- pelnu pardavė ir pirko kun.Pirmutinis iš ciceriecių ima ciai buvo žinoma. Reikia ir f? . .5 ,

balsų p. Feliksas Strelčiunas, man s,„ūkti ton Amerikon, ni6ka'' iSrokavimas. Tų name- Knauč.uno namų, kur dabar 
šv. Antano par. spulkoa sek- pamislijau. Taip ir padariau, ‘i P^nt, įmokėjau $160, kai- pats gyvena
retorine. Gailėtis tų padarius neprisei- na > buv°' $1>200- Tas d5josl

1900 metais. Po keturių me
tų tų namelį pardaviau už $1,- 
250. /

“Į Amerikų atvykau’’, pa
sakoja p. Strėlei unas, “1892 
metais. Tada turėjau 20 metų 
amžiaus. Esu kilęs iš Pušaloto

na.
Chicagoj.

“Kai utvykau Cliicagon, tai 
čionai prisirengimai

par., Šedakonio kaimo, Fane- saulinės parodos buvo pačia 
vėžio apskr. Jaunose dienose me įsisiūbavime. Buvau apsi- 
teko mokintis Panevėžio reali- gyvenęs ant Bridgeporto. Tai raPW Man dar teko buti Py
nėje mokykloje. Tuo laiku Ru- su savo burdingbosiu\ir aš "‘utomame parapijos susirink,- 
sijoj ėjo kaž koks slaptas ju- turėjau progos prisidėti prie ,ue- kariame dalyvavo dabar- 
dėjimas. Į tų sūkurį ir aš bu- pasaulinės parodos darbų. Dir 
vau įtrauktas. Mes vadinomės bau prie statybos Rusijos pa- 
“tridcat tysiač bezsmertny- vi Ii jono. To darbo prižiūrėtoju I:,»kytas Beržynskio salėj. Ka
di”. Mintis buvo leidžiama buvo koks tai kunigaikštis. ^an^i a* 3au buvau pakėlęs 
ta, kad visose pakraščiuose— Žinojimas rusiškos kalbos prie 
Lietuvoj, l^atvijoj, Estijoj, tos progos buvo pravartus.
Pinlandijoj, Lenkijoj ir kitose Greit pastebėjau,

“Kitas vėl yra Jonas Pail
ga, kurs gerai pasinaudojo šv. 
Antano par. spulka.

“Su real ėst ate bizniu aš

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615b South Kedzle
Rez. 6425 So. Californla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

“Man gyvenant ant Town nuo senai gerų pradžių buvau OfUo Tel- victory sės? 
prie pa- j r> ų. • x a a. * Of- ir nez. Tel. Hemlock 2374of Lake, ten buvo pats svar- padaręs. Bet prieš pat tos sa-' A I _  . ...

busis sujudimas įsteigti pa-

tinis gerb. klebonas kun. A. 
Skrypko. Susirinkimas buvo

kos biznio išbujojimų, aš įsto
jau į visai klaidingų biznį Ka 
ro metu aš pirkau bučernę. 

(Tąsa 6-ųjam puri)

DR. J. P. POŠKA
HALSTED STREET

»
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

1 piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

3138

SVAKBI ŽINUTt

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-į 
niai: 6641 So. Albany Avė 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory <893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. 41ALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—t po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir Av :ntadienlals 10-12

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

Nedėlloj pagal susitarimų
----------------------------------------------- —ji
Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4439 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutartj

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Pbone 
Englevvood 6641 
vVeutvvorth 3000

Office Phone 
Wentworth 3009

sparnus į Cicero lėkti, tai vie- ( 
tinės parapijos reikalais uia- 

kad kuni- žai tesidomėjau. !
'kontroliavo “Kai patyriau, kad su na- 

niasi prie sukilimo. Kiekvie- darbų ir išlaidas ir grafto bu- nais gerai sekasi, tai Ciceroj 
nas narys, žinoma, turėdavom vo nemažai daroma. Uždar- pirkau 2 flatų namų po 5-6 , 
paslaptį užlaikyti ir ištiki- biai buvo tikrai geri. Aš gau- kambarius. įnešiau $300, o jo į 
miausius draugus prie to bu- davau po $3.75 dienoj už 8 kaina buvo $3,000, Po 15 metų į 
rio pritraukti. Buvo sakoma, darbo valandas. Meistrai kur 1$ namų pardaviau už $.,,950. 
kad prie to sukilimo dedasi kas po daugiau uždirbdavo. Maniau, kad gera; uždirbau, 
augšti karininkai iš armijos ir Netekęs darbo prie pasaulinės Dėt pirkėjas tuos namus po 
laivyno, bajorai ir kitos žy- parodos pavilijonų statymo, metų pardavė už $7,500. Šalę 
mesnybės. Buvo sakoma, kad kitur teuždirbdavau po $1.80 to namo buvau pirkęs lotų už 
laikui atėjus busr ir ginklų — dienoj. $400, kontraktorius Petras
Lietuvoj to sųmokslo centras “Svetimtaučiai į lietuvius Grikšelis pastatė man namų 
buvęs Ukmergėj. Visi nemir- tada nekaip žiurėjo. Tas buvo l,z Pardaviau tų namų
tingieji turėjome išmislytas vienu žvilgsniu neužpelnyta, uz dv*ieĮli metll uz $L9->0. O 
pavardes, o su centru susirasi- kitu žvilgsniu užpelnyta. Lie- P° dviejų metų pirkėjas gavo 
liejiniai ėję prasimanytais žen- tuviai tada visai mažai buvo uz narW H500- 
klais. Caras šnipų turėjo apš- žinomi, kaipo tauta. Tai apie “Tuos visus pirkimus da
riai. Tai ir šį judėjimų ėmė mus, kaip ir apie kitus pana- riau su pagelba Lietuvių Spul 
užuosti. Sako, kad Lietuvoj tų šiuose atsitikimuose, sprendė ■----------------—- ■ 1
sumoksiu susekę tuo, kad nu- iš blogiausia pasielgiančių GRABORIAI:
tėmiję didelį laiškų skaičių, musų tautiečių. O neprideran-' 
siunčiamų į Ukmergę. Toliau čiai pasielgiančių lietuvių ne-’ 
patėmiję, kad tų laiškų dalis' stokavo.
rašoma nepaprastomis raidė- “Kai aš apsiženijau, tai gy
mis. Carberniams to ir užteko, venau ant Canalstryčio. , Ieš- 
Kų ir kiek susekė, aš neži- kojau kambarių. Užėjęs pas 
nau. Tik tų žinau, kad paėmė vokietę, kuri turėjo ‘kambarius 

v vienų Šiaulių gimnazijoj sep- rendon, buvau paklaustas ko- 
tintos klesos mokinį ir neži- kios tautos esu. Kai pasakiau, 
nau, kur jį padėjo, nes apie kad lietuvis, tai pasakė lietu- 
jį niekas nieko po to negirdė- į viams kambarių neišrenduo-

dalyse ir pačioj Rusijoj rengia gaikštis mažai

J. F. RAŪZIUS
1 PIGIAUSIAS LIET. GRAB ORIU 8 
1 CHICAGOJE

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

OFISAS
«8 Wegt 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4981

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORHJS

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

Nauja, graži ko 
I plyčia dykai.

3367 Auburn Avenue
-------------------------- —

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Vist Telefonai. YARDS 1741 ir 1742

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman .Ava. 
Tel. Virginia 1290 

Yarda 1138
Chicago, ūl.

BARBORA DUDON’IENfc
(Po tėvais Steponaitė) 

mirė rugp. 12 (L, 4:55 vai. po 
piet, 1931 m. sulaukusi 36 m. 
amžiaus, gimusi Račių kaime. 
Gruzdžių parap., Šiaulių apskr. 
Paliko dideliame nuliūdimų 
vyrų Jurgį, seserį Heleną, bro
lį Rokų, dėdę Mikolaitį — A- 
merikoj: brolį Vincentų — Pie
tų Amerikoj: o Lietuvoj — 
motinėlę, brolį kun. Stanislo
vų Steponaitį, brolį Juozapų, 
seserį Antoninų Adomaitienę, 
gimines ir draugas. Buvo narė 
Šv. Cecilijos dr-jos. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1627 So. 49 
Avė., Clcerd.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugp. 17 d., 8:30 vai. ryte iš
namų į šv. Antano par. baž
nyčių, kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta Į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, ■oraugai ir pa
žįstami esat „nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vilnų.

Nuliūdę liekame:
Vyras. Sesuo, Brolis Ir Gimines 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Lachavich, Iloosevelt 2515

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 dienų ir naktj 
Virginia 0036

Tel. Ganai 0267 Rea Prospect <65(

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av( 
Valandos 11 ryto iki I po pietų

6 Iki 8:30 vakare

DR. A. R. MCCRADIE.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingto.il 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 28 88

Neidėllomli
Susitarus

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoptgiausta
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel.
2314

Roosevelt 2818 arba 2818 

W. 23rd PU, Chicago
SKYRIUS

1439 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cioero 6927

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽOKA
GRABORIUS IR

BALSAMU0T0JA8
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE* 
Chicago, IR.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd 8treet 
Cor. So. Learitt St. Tel. Ganai 1221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republlc 73«S 
Valandos 1 — 3 4k 7 — 2 vai vak

Nedėlloj pagal sutartj

f
Tel. Randolph 0993—0994

DR. EDGAR W. CRASS
Gydo tik akis, ausis, nosj ir gerklę

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

Valandos: 9:30—4:30

Rez. Tel. Mldway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. iVilmette 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 

ir Ketvergais vakare

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

_ Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; - 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare *

apart šventadienio ir ketvirtadie

D E N T I S T A I

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVTS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliotais: nuo 10 Iki H.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9468

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.;-ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

Phone Boulevatd 7042

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

ArU 47 Street

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10. Iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 3 po pietą 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Canal <222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIaTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutartj

Boulevard ,7689
Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENT1ST AS 

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

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartj

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-40 FtttsftHd Bklg., 55 E. TOasblngton St., Chicago, III.

Tele. Cicero 1260 X

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki
vai. vakare

Nedėliomis ir beredomis susitar
4847 W. 14 ST. Cicero, III

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel Rooeevelt 7692

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDftJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6209-9413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slm pat li
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wahash Avenue 

Tel. Tullman 0856 
ORzas. XRay, e te.

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

I

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenui

Valandos: Nuo 9-12 1-6 7 3 va

Telefonas Pullrnan 7235

Washingto.il
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Šv. Kryžiaus Par Nedėlioję,

Rugpjūčio-Aug, 16,1931
BIRUTES (Cherniausko) Darže

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

PRADŽIA 11 VAL. RYTE 

Įžanga 50c. Ypatai

Maloniai užprašome visus mūsų Jjatapijonus, kaimynus ir 
prietelius j musų parapijos pikniku. Tai puikiausia proga jau
niems ir seniems linksmai praleisti dienelę tyrame ore.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

ligoninės. Ar durna, atsakė rius Pinchot čia kalbėdamasC H I C A G
WEST SIDE ŽINIOS. Kadangi šis susirinkimas y- 

------------- ra paskutinis prieš pikniką,
X Šiuo kart daug Westsi- todėl prašome susirinkti ko- 

dėje negaluojančių, o net ir misijų ir visus narius, kad ap
sunkia! sergančių: Juozas Ju- 
sevičia, Jeva Vereinskienė,

tarūs kaip tinkamiau prisi
rengti prie pikniko. Visuomet

J. Pranokus, E. Pocienė, B. 2 skyrius buvo pirmas. Yra
vilties, kad ir dabar nepasi
duos, kad savo pareigų tinka
mai atliks.

Valdyba.

turėjau tikrų “slurpraizų 
tuo žvilgsniu, kad yra musų 
tautiečių tarpe taip sugedusių, 
kad visai nepaiso skolos. Pri
siima ant knygučių ir paskui 
arba visai prapuola, 'arbaXVi- 
saip sukinėjasi, kad tik išsi
sukti nuo mokėjimo. Kas tame 
biznyje nebuvęs arba kas nė-1 
ra apie tų’ dalykų išsikalbėjęs 
su bučerninkais, tai didžiai

“ligonė”, aš jokioj ligoninėj 
nebuvau.

‘‘Ateina Velykų šventė. Vi
si einame velykinės ir prie 
Švenčiausio. Žiuriu prie Die
vo stalo artinasi ir mano mi
nėtas skolininkas. Prisiartinu 
prie jo ir jam kumštelėjau. 
Jis žvilgterėjęs į mane, susi
maišė, susijaudino, man piktai

pareiškė, kad bedarbius atei
nančių žiemų turi šelpti išim
tinai pati federalinė vyriausy
bė.

jos kapitonai daugiau ir pat
sai policijos viršininkas.

TEATRŲ SAVININKAI KO
VOJA UNIJĄ

SUIMTU DU PLĖŠIKU

nistams operatoriams.
Savo ražu 104 teatrai užda

ryti ir vedamos derybos ne
turi pažangos.

Brolių Polka atidarytus te
atrus saugoja policija.

nusistebės iš dalies musų tau- atgal kumštelėjo ir pasitraukė 
tiečių neteisingumo. \ tolyn nuo manęs.

Januševičienė, V. Poeius, B.
Vaičiekauskienė, S. Petraitis,
Totoraitis, Lentauskienė, Sau- 
noraitė ir Beržinskaitė.

X Šiandien prieš Žolinės - ------------
šventę vilija su pasnyku. Bridgeport. — D. L. K. Vy-

X Aušros Vartuose kadan-.tauto draugija laikys mėnesi- 
gi visiems yra pareigos šv. Mi- ni susirinkimų sekmadieny, 
šių išklausyti, tai 1 šv. Mišios ru£P- 1® 1% va1-» Chicagos
bus 5 valandų, 2 - 6, 3 Lietuvių Auditorijos syet.
7:30 ir suma su Šv. Sakramen- Nariai būtinai privalote 
to įstatymu 9 valandų. dalyvauti, nes yra svarbių rei-

X J. E. vyskupas Būčys, M. |llah»
I. C., Žolinės dienoje dalyv&u- P. K., nut. rašt.

ja Marijonų įžadų atnaujinimo „ „T.... . ,, . , Marųuette Park. — šv. Bar-iškilmėse Marian llills lvole-! , .
tt- ji tu Įboros dr-ja rengia piknikągijoje, Hinsdale, III. I J • ,A isekmadieny, rugpj. (Aug.) 16 

Marųuette Parke. Bus gar
džių užkandžių ir saldžių gė-

X Vincas Duoba, žinomas 
West Side veikėjas ir biznie
rius su savo šeimyna grįžo iš 
atostogų, kurias praleido Cry- 
stalfalls, Mich. Džiaugiasi ge
rai pasilsėjęs ir sustiprėjęs. 
Kelionę automobiliu turėjęs 
gerų.

ritnų. Taipgi bus lietuviškų 
saldainių, šviežių tik iš Lietu
vos pargabentų. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Komisija.

“Apie trečdalis mano kos- 
tomerių buvo lenkai. Teisybę 
turiu pripažinti, kad visi len
kai mano kostomeriai užsimo
kėdavo iki cento ir nei vienas 
neliko skolingas. Kai iš to biz
nio išėjau, tai tik vienas lietu
vis skolininkas pats užsimo
kėjo skolų sumoje trijų dole
rių. Ypatingas dalykas yra 
dar tas, kad kaikurie tų skoli
ninkų rokuoja save katalikais. 
Nuėjęs bažnyčion, žiuriu šen 
ir ten klupo mano skolinin
kai, poterius kalbų Dievų gar
bina, eina ir prie Sakramen-

PORTLAND, Ind., rugp. 13. 
— Du plėšiku užpuolė Penn- 
ville State bankų. Buvo pu
siaudienis ir staiga sušvilpė 
artimosios dirbtuvės švilpynė. 
Plėšiku pamanė, kad tai “a- 
liarmas.” Sprūdo laukan be

“Iš tokių žmonių aš atsis
tebėti negaliu. Ar-gi jie ma
no, kad ant Juozapato pakai- nipk°- Greitai abu sugautu, 
nės lengviau bus baigti neuž
baigtus ant žemės rokundus?

PATARIA SUNAIKINTI 
MEDVILNES DERLIŲ

DAUG KINIEČIŲ ŽUVO 
GAISRE

Chicagos priemiesčiuose se
ptynis teatrus valdų trys Pol
ka broliai atidarė tris savo 
teatrus ir patys operuoja fil
mų mašinas (prožektorius). 
Jie paskelbė, jog nutraukia 
visus santikius su unijos vir
šaičiu Maloy ir ateity nepri- 
pažįsių operatorių unijos. Ki
tuose keturiuose savo teatruo
se mašinas leisiu operuoti u-

d SHANGHAI, rugp. 
į Potvinio paliestame

14: I
mieste

' R. ANDRELIUN AS
(Marąuette Jevrelry ’•& Radio)

paa mus už $5 ar dau-

14-oj valstybių, kuriose augi
nama medvilnė. Kad palaiky
ti aukštesnę medvilnei kainų, 
“boardas” pakaria sunaikinti 

tų, o dėl skolos nemokėjimo mažiausia vienų trečdalį šių
jų sųžinė išrodo f&ttil. metų medvilnės derliaus. Sa-

“Su vienu skolininku yra ko, kitokio išėjimo nesama, 
buvę taip: prie progos gatvė- ____________

WASHINGTON, rugp. 13. Hankow, vidurinėj Kinijoj, JZS__________ ,
bederalinis ūkių “boar- gaįsras sunaikino šimtus gv- m _nufo£°syafuotl-

das” (kaipir komisija) pasiu- • venamųjų namų. Žuvo neina-.0 W®St 63St’ Chica<0^ Ri
ntė telegramų gubernatoriams gas kiniečių skaičius.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PRIEŠ “GRAND JURY”

Tel.
Hemlock 8380

/

j ’
Prieš “grand jury” buvo;y i "'A ’n ’ ipašaukta trys Chicago polici-’

. Ž1NIU-ŽINELĖS
X Chicagos “Tribūne” ra

šo,kad ponia Elzbieta Kamin
skienė, gyv. Kulpmont, Pa., šį 
mėnesį mini 110 metų sukak
tuves. Ji gimus Lietuvoj 1621 
m., caro Aleksandro I viešpa
tavimo laiku.

X Pranešama, kad Lietuvos 
žurnalistai A. Bružas ir A. 
Gricius rugp. 15 d. jau bus 
New Yorke. Amerikon jiedu 
vyksta susipažinti su su lie
tuvių spauda ir užmėgsti san
tykius su žurnalistais.

Brigbton Park. — Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų 35 skyriaus 
susirinkimas įvyks rugp. 16 
d., tuojau po sumos, mokyk
los kambary.

Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes yra labai svarbių 
dalykų svarstymui. Reikės 
pasiruošti prie išvažiavimo į 
Marijonų ūkį.

Valdyba.

SENIAUSIŲ CHICAGIEČIŲ 
ATSIMINIMUI

X Ciceriečiai stropiai orga
nizuojasi į Marijonų Kolegi
jos piknikų, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, rugpiučio 16 
d., Vytauto darže. Daugelis 
ciceriečių sako atvyksiu “in 
corpore”.

X Šių savaitę Dr. P. Atko
čiūnas, dentistas, atsidarė ofi
są ant Jankausko aptiekosj

(Tųsa nuo 5-to pusi).

Karo laikas darbininkams ir 
kaikurioms pramonėms buvo 
aukso laikas, bet valgomųjų 
daiktų krautuvėms tai buvo 
sunkūs laikai. Kaikam tas gal 
išrodyti keista, bet tikrai taip 
buvo. Labai mat tada varžė 
bučerninkus visokios valdiš
kos kontrolės ir biznį trukdė 
stoka reikalingų prekių. Rei
kėjo taipgi pirkti substitutų,

virSaus, 1446 So. 49th Ct. Kam'kuri,» žmon5s mažai tePirkda- 
reikalinga dantims pagelba, T° arba visai "pirkdavo. Ii
kaukitės prie Dr. Atkoėiono. t0 buvo nllosto,iai-

“Pašaliečiui gali išrodyti, 
kad karo metu biznieriams 
vistiek turėjo būt geri laikai 
dėlto, kad žmonės turėjo daug 
pinigų ir juos liuosai leido. 
Ašgi patyriau visai kitkų. 
Dauguma tai teisybė gerai 
pirko ir gerai mokėjo. Bet da
lį turėjau tokių kostomerių, 
kurie gerai pirko, o blogai mo
kėjo arba visai nemokėjo. Po 

įteisybei bučernės bizny esant,

PRANEŠIMAI
EKSTRA SUSIRINKIMAS.

Bridgeport. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 2 
skyriaus ekstra susirinkimas 
įvyks šiandie, rugp. 14 d., Šv. 
Jurgio mokyklos kambary, 
7:30 v/A. vakare.

Michigan ežere nuskendo E. 
Russell, 79 metų.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Groc. Ir Del., {steigtas 35 metai, 

reik parduot dėl ligos. Gera vieta, 
pigi renda. 3400. 2320 Southport Avė.

Rmg. House, pigiai, 5 ka«mb., St. 
S., netoli salės, bėg. v. galim ren- 
duot.l 2757 Madlson St.

Irengrta bekernė, pigiai. Priežas
tis liga. 2522 No. Laramie, Capitol
3835.

REAL ESTATE

REIK PINIGŲ?
Skollnam iki >300 blle reikalui že
mais nuofi.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Milwaukee Avenue

401 Klee Bldg. Chicago
. Tel. Pensacola 8144

Mainymui ar pard., 20 kamb., vi
si l»r.. geras llstaa. Nauji rak. 6325 
Ingleside Avė.

5 kamb. mod. namelis, elek., mau
dynė, gar. pigiai 3431 N. Plainfleld. 
Lack. 6403.

PIGIAI NUO SAVININKO
Nauja 5 kamb. rez. visi patogumai, 

k. v. S., pleisteriuotas belzm. ugniav., 
taillų maud., gar., 3 bl. J N. W. 
gelžk. & Elekt. 1721 Broadvtew avė., 
Highland Pk. po 5 v. v. Ir ned.

FARMA. Parsiduoda farma, 
40 akerių su namais. Gera že
mė, viskas auga. Prie geni 
vandenų, netoli ežero ir pačioj 
farmoj ežeras. Parduodu už 
pusę to, ko ji verta, ba noriu 
greit parduot. Atsišaukti

E. URBAN
Box 11 No. 1 

Fountain, Mich.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

Telef. Republic <394

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RTTTS 
8tatau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnuntausloa.

3453 WEST 69th STREET

Pitone Vlrglnln 3054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

•apoe Telef. Namų Telef.

Hemlock 3347 Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kalno* prieinamo*
3422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1J4B
DOUOLAS ELECTRIC CO

JONEIUI SHAU7I.AM Kav 
Elektros relkmenoe ir flkidle-

rlai. įvedame elektrų J narnu* Ir 
dirbtuvė*.
»IM S. Rateted St. t Angtola

Wm. J. Kareiva
8a ̂ Įninkąs

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA 8TREKT 
Tel. Boulevard 138#

AUTOMOBILIŲ mek&nlkas eksper
tas Uetuvls, seniausia* Chlcagoj, pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 
132#.

je susitikęs, užsiminiau jam 
apie skolų. Jis neužsigynė sko
los, bet pakrapštė galvų, pa-.’ ------ ------
bėdavojo, girdi užpuolė šei-' DETROIT, Mich., rugp. 14. 
myniškos bėdos, pati esanti — Pennsylvanijos gubernato-
ligoninėj, turėjus gall-stones . ■ . —................................
operacijų. Taip ir persiskyrė- ‘ FLATAS RENDON 
me. Namie aš savo žmonai pa- Išsirenduoja 5 kamb. flatas.
pasakojai tų susitikimų. Va- Renda pigi, Bridgeporto apy- ______ ~ ~...... ...
kare maniškė eidama krautu- linkėj, 2 augštis, su visais pa- • KALAINIS kurik
vėn ir susitinka tariamųjų Ii- togumais. Atsišaukit pas sav. STOTI jau

V“. ' per daug metų ant Archer A-
Tel. Prospect 3938 venue ir 39 pi Mandagug pa., 

tarnavimas tiems, kurie apsi-l

gonę. Nusistebėjus maniškė ir 
klausia: ar tai jau sugrįžai iš

CICERIEČIŲ ATYDAI

KAS TURI ŠELPTI 
BEDARBIUS

EXTRA, !.. t . v

BRIGHTON PARKE

Gerai visiems žinomas KLE-

PATENTAI

Ai nupirkau orant work aptiek* išradimų pristatydamas savo
i4th st. cicero, m. Esu nėjęs augi- modelį ar piešinį į antrųjų pa-
tesni aptiekorystės moksi*. ir turiu didintų International Patent 
daug metų patyrimo toje profesijoje. , , *
Turime didžiausi vaistų sandeli, re- ExpOSltlOn, ChicagO. Tūk8tan-
klPtunaikomeytpi^ntrųMeI.k piuiu pramonininkų ir' patentų
receptus su didžiausiu atsargumu, pirkėjai apžiūrės naujus išra- 
Patarlmua sutelkiu dykai. r

Del Jūsų parankumo. laikysiu Am. dimUS ir patentus, kad 8Ura-
.E;.V“ rSS dus sau pritaikomus. Priima-
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- me u£ maža atlVRmimų. Jei 
(menų paaldėjlmo. Taipgi užlaikau , v •
visokių dalykų pasigrųžinimui «r neturi modelio arba piešinio, 
paMkvapinimui. -r apra§y7no užteks. Pa-

GRANT WORKS APTEKA į?“*“.11 "a"il.tonEdison, Managmg Director, 
Juozas Keserauskas, Sav. International Patent Exposi- 

4847 W. 14th St Cicero, UI. tion, Merchandise Mart, Cbi-

lanko automobilių reikalais. 
.v par<I«ok savd patentų arba Dabar Aj>IDąj^0 AUTOMO

BILIŲ AGENTŪRĄ labai gra

TeL Cicero 39 cago, III.

žioj ir patogioj vietoj, — savo 
name prie GAS STOTIES,

3962-66 Archer Avė.
tai bus automobiliai.* CHRY
SLER išdirbystės, DE SOTO 
ir PLYMOUTH. Taigi prašau 
visus savo kostumeriūs ir pa
žįstamus apsilankyti ŠEŠTA
DIENI, RUGPICČIO 15 DIE
NĄ, tai bus atidarymo BA
LIUS. Bus minkštų gėrymų ir 
gera muzika. ĮŽANGA DY
KAI.

Dar pirmų kartų pasirodo 
Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

•. VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose hučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

..................
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

AR RADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SŪN
7136 So. Rockwell St 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

. Mes pervežamo daiktus iš ir 
į kitus miestus.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA .
Nusiunčiama pinigu* Lietu

von pultu | dvi aavalte*. tele
gramų | dvi ar tris diena*.

Laivakortei parduodame aut 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvų.

Turime įkyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimu* Ir vieno 

legallžkue dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paekolan pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnlee, 
Urnado; taipgi automobiliu*.

Naudokltėe muaų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuožtrdllu patar
navimu.

Registruota* Notara*

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yardz 4669




