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Hoover Pakilo Veikti Nedarbo Klausimu
FRANCI JA PAGALIAU SUSIARTINA 

SU MASKVA
Vokietija Už Karo Atpildymy 

Mažinimą

FRANCIJA SUSITAIKO 
SU MASKVA

VOKIETIJA REIKALAUJA 
NAUJOS KONFERENCIJOS

PARYŽIUS, rugp. 21. - 
Francija su Maskvos vyriau
sybe padarė ekonominę ir 
draugingumo sutartis.

Francija su Maskva skubiai 
vedė derybas, bijodama, kad 
kitos valstybės neįgytų pirme
nybės Rusijoje ekonominiais ir 
politiniais reikalais.

KAROLYI UNGARIJOS 
PRIEŠAKY

BERLYNAS, rugp. 20. — 
Vokietijos vyriausybės sluogs- 
niuose iškeliamas .reikalavimas 
sušaukti naujų didžiųjų vals
tybių konferencijų finansi
niais, politiniais ir karo at
pildytų© reikalais.

Vokietijų prie to reikalavi
mo pastūmė tarptautiniij ban
kininkių sumanymas pertaisyti 
Youngo planų — palengvinti’ 
Vokietijai karo atpildymų mo
kėjimų.

KAS NORS NAUJA RAUDONOJOJ RUSIJOJ

Kifc:

• T 1 —**■' «

KVIEČIA ŠALIES VADUS TEIKTI 
PAGELBOS BEDARBIAMS

IVASHINGTON, rugp. 21. 
— Gelbėti bedarbius ateinan
čių žiemų prezidentas Hoover 
pakvietė GI šios šalies įžy
miuosius piliečius — įvairaus 
“biznio,” pramonės, finansų, 
darbo organizacijų ir kitų vi
suomenės pradų vadus.

Jiems visiems pasiųsti pre-

LIETUVOJE
PERKŪNAS DU NUTREN
KĖ IR VIENĄ PRITRENKĖ

zidento kvietimai šion talkon. 
Jie visi sudalys patariamų,iį 
komitetą vyriausiųjai nedarbo 
reikalais organizacijai, kuri 
tai pat organizuojama. Šios or
ganizacijos pirmininku bus 
Amerikos Telefonų ir Telegra
fų kompanijos prezidentas W. 
Gifford.

REVOLIUCIONIERIAI PRA
LAIMĖJĘ MŪŠI

Čia atvaizduojamas bolševikų naujos rūšies laivas, padirbdintas sportui —- lenk
tynėms upėmis. Šis laivas varomas oro propeleriu kai orlaivis.

NAUJA AMERIKOS KA
TALIKŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE

VIENNA, Austrija, rugp. 
21. — Ungarijos vyriausybės 
priešaky atsistojo grafas Ju
lius Karolyi suorganizavęs 
naujų ministerių kabinetų.

Naujas ministeris pirminin-, 
kas yra palankus arkikunigai-1 
kščiui Otto pavesti Ungarijos 
sostų.

FRANCIJA PRIEŠINGA 
TAISYTI YOUNGO 

PLANĄ

APLEIS POTVINIŲ 
PLOTUS

SHANGHAI, rugp. 21. — 
Kinijos vyriausybė imasi prie
monių iš Hankowo apylinkių, 
kur yra didžiausi potviniai, 
kitur perkelti du milionu nu
kentėjusių žmonių.

. PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Francijos vyriausybė palan
kiai priima tarptautinių ban-‘ 
kininkų patarimus dėl politi-j 
nio ir ekonominio valstybių! 
susiartinimo. Bet ji griežtai! 
priešinga sumanymui pertai
syti Youngo planų, kuriuomi 
einant Vokietija moka karo 
atpildymus.

WASHINGTON, rugp. 20. 
— Rugpiūčio mėnesio “Baž
nytinė Peržvalga” paskelbė 
Šventosios Apeigų Kongrega
cijos išsprendimų, kuriuomi ei
nant visose J. Amerikos Vai-

SULAIKO SAVASČIŲ 
PARDAVIMĄ

Cook apskrities iždininkas 
vis toliaus atideda daugelio 
savasčių pardavimų už moke-

10,000 KINIEČIŲ ŽUVO 
POTVINY

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
21/ —- Szecbvan provincijoje į 
staiga išsiliejo Lu Ho upė. Už-1 
lieta keletas miestų. Žuvo a- 
pie 10,(XX) kiniečių.

LAIMĖJĘ REVOLIUCIO
NIERIAI

HAVANA, rugp. 21. — 
Nors Kubos vyriausybė skel
bia, kad jos karo jėgos lai
mėjusios didelį mūšį su revo
liucionieriais Gibara apylinkė
se, bet ištikrųjų neįvykę ko 
panašaus.

Mūšis dar vedamas ir vy
riausybės kariuomenė baisiai 
nukentėjusi. Revoliucionieriai 
mūšį laimi strateginiu atžvil
giu.

MILANAS, Italija, rugp. 
20. — Čia atnaujintas centra- 
linės geležinkelio stoties sta
tymas, kas buvo pradėta 1906 
metais. Stotis atsieis apie 47 
milionus dolerių.

LINDBERGH’UI NE- 
PAVYKIMAI

TOKYO, rugp. 20. — Pulk. 
Lindbergh su žmona susidu
ria su nepavykimais siekdamu 
šio Japonijos miesto.

Nusileido toli Japonijos 
šiauriuose ties viena salaite 
ir negali pakilti dėl siaučian
čios apylinkėse audros.

Jam pagelbon Japonija pa
siuntė garlaivį. Bet nei jis, 
nei žmona nenori apleisti sa
vo orlaivio.

SKELBIA PANAIKINSIĄS 
VERGIJĄ

LONDONAS, rugp. 20. — 
Abisinijos imperatorius Ras 
Tafari paskelbė jis išsprendęs 
savo šaly panaikinti vergi jų 
ir vergais pirklybų.

RUSIJOJ IŠALKĘ DARBI
NINKAI

RYGA, rugp. 20. — Latvi
jos laivų kapitonai praneša, 
kad šiauriniuose Rusijos uos
tuose darbininkai taip daug 
išalkę ir sunykę, kad jie nepa
jėgia kaip reikia krauti sie
nojų į laivus.

Liepos 18 d. Kėdainių vals. 
! Antopolės polivarke Valerija 
Staševičiūtė, 35 metų amžiaus, 
ir Teklė Liaskauskienė, 40 me
tų amžiaus, ravėjo lauke bul
ves. Užėjus audrai, perkūni
jos trenksmu pirmoji užmuš-

Praneša, iš Chicagos parkų Įa mirtinai, antroji — pritren- 
jau pranykusios kregždės —' kta, bet vietos gyventojų buvo

NUMATOMAS ANKSTY
VAS RUDUO

HAVANA, rugp. 20. — Ku
bos vyriausybė skelbia, kad 
revoliucionieriai pralaimėję di 
dėl į mūšį Gibara apylinkėse, 
Oriente provincijoj. Žuvę apie 

500 revoliucionierių. Mieste
lis Gibara daug nukentėjęs. 
Bet nemano kol-kas pasiduo
ti išblaškytos revoliucionierių
liekanos.

išlėkusios į pietų kraštus.
Tai ankstvvo rudens ženk-

, ,. , , v sčių nemokėjimų. Pasirodo,stybrų vyskupijose praplečia-f * . . ,* . . . ,1 mokesčiai perauksti ir savim- gsejo menesiu.
ma Šv. Petro Klavero, Jėzui-! , • . . • • •’ | nkai nebeturi pinigų.
to, šventė, kuri minima rugsė-

Už 1929 metus nesumokėtajo 9 d.
Šv. Petras Klaveras yra ne- apie 55 milionai mokesčių už

grų apaštalas ir visų negrų savais. Tos savastys apkai-
misijų globėjas.

PASKIRTAS ARKI
VYSKUPU

ROMA. — Monsignoras Ho-

nuojamos apie 3 bidonus do- 
! lerių.

MIRĖ DR. ROBERTSON

Savo vasarnamy Fontaną,
race Campillo, Santiago arki- Wis-’ mirė iž>’mus C^cagos 
vyskupijos (Čili) apaštalinis' Pūtikas Dr. J. H. Robertson, 
administratorius, paskirtas į ^0 metų.%
šios arkivyskupijos arkivysku- Kitados jis buvo Chicago 

' sveikumo komisionierius, va
karinių parkų komisijos pir
mininkas ir kartų kandidata
vo į miesto majorus.

VYSKUPAS ĮVESTAS 
SOSTAN

RENO, Nev., rugp. 20. — 
Šios naujos vyskupijos sostan 
vakar iškilmingai įvestas pir
masis vyskupas T. K. Gor-

SURINKS DIDELĮ FONDĄ

Samuel Insull, jaunesnysis, 
paskelbė, kad jis panaudosiųs 

man. Iškilmėms pirmininkavo i vLsų savo energijų surinkti 
San Francisco arkivyskupas ' 8,800,000 dolerių fondų šelpti
Hanria.

5 DAUGIAU ŽUVĘ 
POTVINY

MBIXICO MIESTAS, rugp. 
20. — Guanajuato valstijos 
potviny žuvo 5 žmonės dau
giau. A*pie 200 asmenų klai 
džioja aukštumose.

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 20. — Anų dienų 
baisi vėsula (saiklonas) palie
tė Paragvajaus respublikos 
plotų. Sugriauta apie 500 na
mų. Žuvo daug žmonių.

las. Kitais metais kregždės iš 
Chicago pasišalindavo tik ru-

atgaivinta.
Liepos 19 d. Kupiškio vals. 

7 ! Puponių kaime žaibas mirti-
nai nutrenkė pil. Juozų Jasin- 
skų, 38 metų amžiaus. “R.”

NAUJAS FORT SHERI- 
DANO KOMENDANTAS

ĮVESTAS PRIVALOMAS 
MOKSLAS

Ukmergė. Nuo rugsėjo J d. 
Cbicagon atvyko naujas Fo-į mieste ir pri miesčiuose s 

rt Sheridan komendantas gen. įvestas privalomas praduos 
F. C. Bolles, illinojietis. mokslas. Iki rugpiūčio 15 d.

gyventojai turi užregistruoti 
pas burmistrų savo vaikus 
nuo 7 iki 13 metų amžiaus.

, “D. N.”

PINIGŲ EIKVOJIMAS

Susekta, kad buvusioji ma
joro Thompsono administraci
ja tik vandens saikrodžius į- 
taisant yra išeikvojusi apie 
pusę miliono dolerių.

17 ŽMONIŲ APRIETŲ

Viename kaime netoli Ve
liuonos pasiutęs šuo apriejo

PARDAVINĖJO VANDENĮ-17 vietos ūkininkų. Dauguma 
ūkininkų nesiskiepijo manyda
mi, kad šuo nebuvo pasiutęs. 
Tačiau Kaunan buvo atvežta 
aprieta jauna mergaitė, kuri

Žiemos metu automobilia
ms yra reikalingas specialiai 
pagamintas neužšalųs skysti- 
maa, vartojamas vietoj van- P“lrodo s“"?nsi P“8"*1"™ 
dens. Keli sukčiai padarė s,-'Toki' Pats llk,ma8 
moks], pasipelnyti. Jie ėmė klt« “»• N.”

1 NUSKENDO, 2 NESU
RANDAMU

ATLANTIC CITY, N. 
rugp. 20. — Vandenyno pakra
šty milžiniška banga nutvėrė 
kaip kokia siurblė keliasdeši- 
mts maudytojų. Pakraščių sa
rgyba suskubo pagelbon. Vis
gi 1 asnuo nuskendo ir dvie
jų nesui udama

NUŽ DYTA JAUNA 
MOTERIŠKE

KENOSHA, Wis., rugp. 21. 
— Silver Lake vasariniam re- 
zorte rasta nužudyta jauni 
moteriškė. Piktadariai jų kri- 
minališkai užpuolė ir nužudė, 
kada ji gynė savo dorų.

BARA GUBERNATORIŲ ,

Chicagos bedarbius ir varg 
šus ateinančių žiemų.

Kaip tik bus suspėta atli
kti reikalingi spaudos darbai,

pardavinėti sakomos rūšies 
skysčių, lipdami galionui 5 do
lerius. Pasirodė, kad tai pa
prastas nudažytas vanduo.

Vyriausybės agentai puolė

kitų aprietųjų.

SUBADĖ BULIUS

tuojaus bus išjudinta kampa-' jų įstaigų, 1214 Roosevelt ro- 
ad, ir suėmė šešis sukčius. Ra
sta šimtai galioninių skardinių 
su ^prastuoju vandeniu. Bu
vo paruošta parduoti. Už tai 
jiems pramatoma aštri baus
mė.

nija.

PALIUOSUOTU DU KA
PITONU

Iš veikiamosios policijos ta
rnybos paliuosuotu du polici
jos kapitonu — Duffy ir Chri- 
stensen.

Neveltui miesto majoras pa
tylomis lankosi policijos sto
tyse.

IVASHINGTON, rugp. 20. 
— Nuo potvinių nukentėjusius 
kiniečius šelpti Amerikos Rau
donasis Kryžius paskyrė 100,- 
000 dolerių.

Veliuonos valse. Gružėnų 
kaimo gyventojui Simui Kal- 
kauskui, 65 metų amžiaus, Pa- 
rėjų dvaro bulius subadė šon
kaulius ir išsuko rankas.

“D. N.”

NEW YORK, rugp. 20. — 
Iš plaukiojančio tarp New Yo- 
rko ir IIalifaxo puošnaus eks
kursinio garlaivio staiga pra
nyko turtingas šilko importe- 
«s (pirklys) japonas Hisnabi 
įFujimura, 28 m., vedęs.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AVASHINGTON, rugp. 21. 
— Senatorius Reed bara Pen- 
nsylvanijos gubernatorių Pin- 
cliot, kad šis prezidento Hoo- 
verio reikalauja sušaukti kon
gresų nepapraXton sesijon ne
darbo reikalais. Senatęriua 
pareiškia, kad valstybės pa
čios turi rffpintis savo bedar
biais.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; vi
dutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS

Lįptuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.7Q

Roosene.lt
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- 
IIna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui pafito ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

spaudimais, kad ir federalinė valdžia pagelbė
tų. Suplanuota sukelti bedarbių šelpimui 
Chicagoje $8,800,000. Tai nebus per duug. 
Pernai sukelta $5,000,000 ir tai tik užteko.

Taip besirūpinant bedarbių šelpimu, ba
daujančių šioje šalyje, rodos, neturėtų būti,

FEDERACIJA IR JOS 25 METŲ DARBAI.
Prieš įsikursint Federacijai lietuvių katalikų nuopelnas.

Amerikos lietuviai neturėjo' Šįmet, švęsdami 25 metų
nei vienos lietuvių parapiji- Federacijos darbuotės sukak-

...... , ’ | nes mokyklos lietuvių moky- tuves, turime kuo pasididžiuo-nors kad ir blogiausius turėtumėme laikus. I . / z . . ... F. . , . - | tojų vedamos (nors 2-3 rodos ti ir pasidžiaugti, federacijosBet, mums rodos, kad tederaline vyriausybe, Į , .. . .. Į , , ...buvo vedamos svetimtaučių nuveiktus darbus pnsuiunus.

“D R A U G A S”
LITHUAN1AN DAILY FR1END

Publisbed Daily, Except Sunday.

8UBSCRIPTIONS: One Year — 24.00. Slx Months 
— 12.50. Three Months — 22.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — 22-00. Six Months — 24.00. 
Copy — .03c.

Advertlsing ln “DRAUGAS” brings best results.

AdverUalng rate* on Application.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

norėdama, bedarbių skaičių galėtų žymiai su-1 
mažinti, tada ir šelpimo darbas palengvėtų.l 
Tinkamus tam reikalui planus yra nurodęs 1 
garsusis ekonomas kun. Kyan. Apie jo planų 
keletu kartų jau esame rašę.

Nors mes pasitikime, kad federalė vai

DIENOS KLAUSIMAI

BEDARBIŲ ŠELPIMAS.

Laikai nesitaiso. Bedarbių skaičius auga. 
Ateinančioji žiema darbininkams bus sunki. 
Nelengva ji bus nei tiems, kurie iš darbinin
kų gyvana: biznieriams, profesionalams ir ki
tiems. Bus daug žmonių be pastogės ir be 
duonos kąsnio.

Kų darysime ir ko besulauksime ? — dau
gelis baimingai teiraujasi.

Mums rodos, kad taip jau didelės bai
mės nėra. Šiemet buvo derlingi metai. Maisto 
netrūks. Ūkininkai, sakosi, neturį kur žemės 
produktų dėti, Del nepaprasto jų pigumo nei 
nebeparduoda. Laiko juos, geresnių laikų lauk 
darni.

Bet, nežiūrint kad ir pigiausi maisto pro
duktai būtų, jei žmogus nedirba, taupiniai už
sibaigė, neturėdamas pinigų negalės jų nusi
pirkti. Taigi, šelpimo darbas turės būti varo
mas kuoplačiausia vaga. Į ji turės būti įkin
kyta visos labdaringosios organizacijos ir val
džios įstaigos. Jei ir valdžia šelpimu bedarbių 
susirūpins, tada bendromis pajėgomis dir
bant, visi pašalpos reikalaujantieji bus aprū
pinti ir būtais ir maistu, kurio, kaip jau mi
nėjome, Amerikoje netrūksta'ir netrūks. Nors 
šelpiamųjų ir daug yra ir bus, tačiau šelpimo 
organams darbas palengvėja, nes maisto pro
duktai žymiai yra atpigę. O jei valdžia tikrai 
rinitai tuo reikalu susirūpintų, ji galėtų vel
tui maisto produktų šelpimo organizacijoms 
pristatyti. Tai galėtų padaryti paskolos for
moje. Čia reikia tik iniciatyvos ir darbo.

Illinois valstybė su gubernatorium Louis 
Emmerson priešakyje ir Chicagos miestas, 
majorui A. Cermakui vadovaujant, bedarbių 

j šelpimu rimtai yra susirūpinę. Į tų darbų į- 
traukė pramonės, biznio, visuomenės atsto
vus ir labdaringųsias organizacijas. Padaryta

A. Matutis.

GERASIS GANYTOJAS
(Tąsa)

— Ačiū, širdingiausia ačiū! — tarė 
meldžiantysis. — Bus tai didis nudžiugi
ntas, kuomet visa pranešiu parapijonims.

— Nungi, likitės su Dievu, mano 
prieteliau! — pasakė vyskupas. — Ir 
stengkitės visi pribūti į pamaldas, kad 
kunigas nerastų tuščios bažnyčios.

širdingai dėkodamas pilietis prasi
šalino, vyskupas gi linksmutis grįžo prie 
savo knygų.

Žaibo greitumu išsiplatino Goito pi
lyje žinia, kad kunigas, vyskupo pažadė
tas, jau pribuvo ir klauso išpažinties nuo- 
dėmklausykloje. .Seni ir jauni skubinosi į 
bažnyčią atlikti savo pareigas. Kunigas 
klausė jų išpažinties il<i vėlyvai nakčiai, 
o anksti rytų tas pats kunigas vėl sėdėjo 
nuodėmklausykloje. {domu gi buvo, 
kad niekas nematė to kunigo veido; tik 
tada jis apleido nuodėmklausyklų, kuomet 
»isi žmonės išėjo iš bažnyčios; o jeigu 
koks (la pribuvo, tai kunigas jo laukė, kad

Malonu yra prisiminti visas 
tas padėtas pastangas ir pa-Į 
sidžiaugti tų darbų gražiu vai

mokytojų).
Federacijos Įsikūrimo Kon

grese, a. a. kun. A Staniuky-
nas rūpestingui prirengtu, re- nikų —Nepriklausoma Lietu-'
feratu viešai iškėlė lietuviškų va.

... ,. , . . . . , , .. su lietuvaitėmis mokytojomis Del Lietuvos įkurta Federa-idzia, atskiros valstybės ir miestai bedarbių ... .. .. 1U, v. w. . T. , ,. , ; ...... x x • • mokyklų reikalingumų. cija 90 nuošimčių visų Fede-'šelpimu rūpinsis, bet vis dėl to mes lietuviai i •• , . - , . . x. , ... , Plačiai ir nuosekliai įsais- racijos darbų pašvęsta Lietu-1
patys apie save įsanksto apsirūpinkime. Kiek , xi iii . TJ . , , • x •, . ... kintas lietuviškos mokyklos vai. Bet dabar jau turime ir,galėdami visi susispieskime prie Lietuvių ... , .. , .. ... . . . - • ', r .... .reikalas, rado didelio pritari- save atsiminti, nes musų rei-Labdanngosios Sąjungos, sustiprinkime jos . .. . _ , , . . ,. . , j . ,. id ° - mo susipratusios visuomenes kalai dalinai buvo apleisti. (kuopų veikimą parapijose, kad žiemos metu , . ... , -. ,. . . . ... ,,.x - r ix- • iii- _ tarpe ir dėka to, šiandie jau laigi, apvainikavę federa-

turime visų tinklų gražių pa- cijos darbuotę sidabriniugalėtumėme sušelpti saviškius bedarbius, pa
šalpos reikalingus

PASTABĖLĖS.

Lietuvių Kolegijos Rėmėjų organe 
randamu linksmų žinių, kad rugsėjove

dienų, 1931 m., Thompson, Conn. J. E. vys
kupas Petras Būčys, M. 1. C. pašventins šv. 
Panos Marijos garbei naujų lietuvių Kole
gijų. Be to, pranešama, kad naujai atidaro
mai Kolegijai skiriamas yra direktorius kun. 
dr. Jonas Navickas, iki šiol buvęs Mariau 
llills Kolegijos direktorius ir žinomas mūsų 
visuomenės veikėjas. Jam į pagalbų stosią 
šeši mokytojai. Jų tarpe kun. J. Jakaitis, ku
ris surado naujai kolegijai vietų, suderėjo ir 
nupirko. Laisvu nuo misijų laiku Kolegijoj 
apsigyvensiąs ir kun. prof. J. Vaitkevičius.

*<. Federacijos Centro Valdy
bai 1931-1932 metams.

Kongresas iš šių kandidatų 
slaptu balsavimu renka devy
nis į Centro Valdybą, kurie 
pareigomis pasidalina patys. 
Nominuoti šie:

Kun. Jg. Albavičius,
Kun. Jonas Ambotas, 
Kun. Jonas Balkunas, 
Kun. J. Bakanas,
V. Blaveckas,
Kostancija Dumblienė, 
Vincas Daubaras,
Prof. P. Galinis,
J. Cinkus,
Kun. J. J. Jakaitis,.
Kun. Pr. Juškaitis,
Kun. Kaz. Jankus,
U. T. Jokubaitė,
Kun. P. Karalius,
Kazys J. Krušinskas, 
Antanas Kn»ižys,
Kun. P. Lekešis,
Juze Leonaitė,
Juozas Laučka,
Sta. Lukoševičius,
Adv. B. F. Mastauskas,
A d v. A. Mileris,
.Juozas J. Masiulis,
Kun. Dr. J. Navickas, 
Kun. N. Pakalnis,
Kun. K. E. Paulionis, 
Kun. A. Petraitis,
Kun. S. P. Remeika.»
Jure Rugliutė,
Kun. Pr. Strakauskas, 
Kun. J. Simonaitis,
Stan. Subatienė.
Kun. J. Švagždys.
Ixeon. Šimutis,

Jurgis Tumasonis,
Kun. K. Urbanavičius, 
Kun. H. J. Vaičiūnas, 
Kun. Pr. Virmauskis,
J. K. Žemaitis

\ Fcd. Sekretor

jų*,
bilieju, turime rimtai pagalve-' 
ti ir apie Amerikos lietuvių 
katalikų reikalus.

Rugpiučio 24-25-26 d. d., švę 
sdami Federac’jos sidabrinį 

Pasauliniam karui kįlus, Fe- jubiliejų South Bostone, gvil- 
deracijos pastangomis Wash- densime šiuos klausimus: Fe- 
ingtone ir švpiearijoj jsteig- deracijos artymiausieji uždavi 
ti Informacijos Biurai pašau- niai kun. K. Urbanavičiaus re- 
liui apie Lietuvą informuoti, feratas. Amerikos Lietuvių 
Federantų pastangomis, 1914 jaunimas prof. Pr. Galinio re

ni. sušaukta Chicagoje didelis feratas; Bernaičių Kolegija— 
lietuvių seimas, įsteigta ne- Tėvų Marijonų referatas; pa- 
kaipo Finansų Ministerija, taisytos konstitucijos svarsty- 
Tautos Fondas Lietuvos rei- mas ir jos priėmimas; Fede- 
kalams finansuoti, kurio dė- racijos ateičiai planų nutiesi- 
ka kovai už Lietuvos laisvę mas ir daug kitų reikalų, 
išleista virš $300,000.00, gi Taigi, broliai, visi kas tik' 
lietuvių šelpitnui-labdarybei galit, kam aplinkybės leis, vy-| 
arti $150,000.00, sušelpta visas kime į South Bostonų švęsti; 
šimtas (100) besimokinančios Federacijos sidabrinio jubilie- i 
jaunuomenės ir kitiems kul- jaus ir svarstyti mūsų pačių i 
tūros reikalams išleista virš ateities reikalus.

Federacijos Sekretorijatas, !

rapijinių mokyklų.
Iškelta sumanymas ir pa

gelbėta įsikurti Moterų Sų- 
i jungai, prigelbėta Lietines

“Lai-1 
- »'

Sužinoma, jog nuo šio rudens Thompson,
Conn. atidaroma pilna Kolegija, jei tik rasis 
užtenkamas mokinių skaičius. Pastaruoju lai
ku daromi būtinieji prisirengimai, pagerini- i $125 000 00. 
mai, pataisymai. Numatoma, jog dar šiemet, Įk’||rta ,^tllvos R K ir Sv. 
galima priimti 50 naujų mokinių. Viskų, tiu- į v „ Pau|Q drau.
karnai prirengus, Kolegijoj galės sutilpti apU'lgija, kuriasi laivų drapanų 
porų šimtų mokinių. Nelengva yra vienais me-(mlsiuntji Metuvon „ kiek

L. L. P. Bonų 
Tai tiktai pa

tais supirkti visų reikalingų Kolegijai inven-1 prį>ųįdėta prie 
torių. Tai daug kainuoja. Už tat, kol kas, tik išpardavimo, 
ribotas mokinių skaičius tebus pnimapias i 
šių dailių, patogių, tarp sodų ir miškų pasken
dusių gamtos grožybėse Kolegijų.

viršutiniai paėmus, o kur toji 
moralinė jėga, kuri stovėjo, it 
kokis milžujjškas mūras, už
pakaly Lietuvos laisvės kovo
tojų? Kas įkainuos tas pade

180 Halb Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KANDIDATAI BUSIMAI 
FEDERACIJOS CEN

TRO VALDYBAI.

į NEVISAI TIKSLUS ŽYGIS.

Skaitėme Lietuvos oficioze 
l . ...
Indutis esą Švietimo Mimste- 
’ rija nutarusi, ar bent nusista
čiusi jiervaryti pradžios mo-

Einaut Federacijos Konsti 
tuc’.jos VII straipsniu, para-Apie Kolegijos paramų “Laivas” rašo:

Rėmėjų Centras pilnai supranta šių iii? U ; pastangas išgauti Lietu grafu 4, raidės a ir b, sekan-

kytojus per žemės ukio, dar 
bo, dainavimo ir kitokius ka
ršus.

sunkumus. Jaučia, jog kai kurie geri K(>legi-jvaį jurę j Am. V. pripa- tieji asmenys perstatyti kan- Prieš šitokį Švietimo Minis-_
jos Rėmėjai pailso, neišsigali šiuo tarpu gau-j ginimą. Vis tai organizuotų didatais būsimai Am. Liet. R. terijos r.ūoistatymą’esjrėj me-1

šiai paremti Kolegijos. Bet užtat į jų vietų at- ___________________________________________________ . . _____________
siranda nauji Rėmėjai, Kolegijos geradariai, sančių Amerikoje vardu už gausių ligšiol teik-
Steigėjai, kurie pamatę vietoje Kolegijos rū- tų pagalbų. Jūsų vardai įrašyti Rėmėjų kny- 
mus bei susipažinę su būtinomis išladomis gose,‘o Jūsų darbui įkūnijo lietuvių ateiyi- 
bekuriant Kolegijų teikia didesnę negu pa jos lūkestį, jos viltį ir atsparų, sukūrė nau- 
prastai savo aukų. Be galo esame jiems dė- jų lietuviškų tvirtovę, mokslo įstaigų Anieri- 
kingi. Dėkojame Rėmėjams visų lietuvių e- loję. Su nauja viltimi žvelgiame į ateitį, ži

n dai.ti, jog tik per maldą, darbų, pasišvmi- 
’-inų ir aukas galime paruošt mūsų jaunimui 

šviesesnę ateitį. Kas Rėmėjų galėtų suteikt 
’ Kolegijos pašventinimo projfc aukų, prašome
i paskubėt ir palengvint 
{ sunkų darbų.

! John B. Hollisteiy- advoka
tas iš Cincinnati, Ohio, paskir4
tas senatorium i J. A. V. sena-Į , *
tą vietoj mirusio senatorio 
Nicholas Longtvorth.
j----------- ---------------------------

• i ko negalima pasakyti prieš, 
j Juo mūsų mokytojai bus aj>- 
■ šviestesni, tuo geriau.

Vis dėlto reikėtų atsižvelg- 
Įti ir j tų sritį, kurių mokyto 
i jas mėgia. Vienas mėgia spo 
1 rtų, kitas muzikų, trečius že 
įmes ūkį, ketvirtas rankdar 
jbius ir 1.1. Kaip visų žmonių 
įtarpi*, taip ir mokytojų tarp .
1 nerasime žmonių mėgiančių vi- 
, skų.
' Taip gi reikėtų atsižvelgei 
; ir į tai, kurioj srity jau nio- 
! kytojas yra gerokai padirbė- 
jjęs, nuodugniau pastudijavęs, 

labiau įsigilinęs. Reikėtų ne
atimti progos jam toj srity ir 
toliau lavintis, reikėtų net pu 
dėti.

Jei, sakysim, mokytoja? i 
sigilinęs j žemės ūkio mokslų, 
gi apie muzikų neturi visai 

'jokio supratimo; tada, mane 
manymu, būtų visai bergžd
žias darbas ir niekai visos p<. 
stangos jį versli imtis mok., 
tis muzikos, jos elementariniv!i 
žinių, skambinti etiudų, kurių 
vis vien jis nebeišmoks, kada
ngi jam nei amžius, nei s’.ra- 
mbėję pirštai nebeleidžia. Ta
da tas mokytojas jokiu būdu 
technikos neišdirbs. nepasieks 
nė vidutiniško laipsnio.

Taip gi bergždžias d irbas 
būtų versti tokį mokytoja mo
kytis piešti, studijuoti dailę.

Tokiam mokytojui palikim 
jo pamėgtąjį žemės ūkio mo
kslą, kuri studijuodamas jis 
daug daugiau Rūkyklai atneš 
naudos, nei jį pamesdamas ir 
imdamasis studijuoti s iu sve-

Di rektoriui naują, timą sritį.

1 (Tąsa 3-čiam pu.-I

išpažintų savo nuodėmes. Kuomet susi
rinkdavo žmonių priimti šv. Komunijų, 
tai pribųijavo senas sergantysis klebonas, 
kad išdalinti šv. Komunijų tikintieinsicius.

Taip prabėgo pirmutinės rytmečki va
landos ir prisiartino sumos laikus Be
veik visa pdis ir iš kitur pribuvusieji die
vobaimingi žmonės susirinko, kad išgirstų 
pamokslo. Su įtempimu visų akys buvo 
atkrau tos į zokristijos duris, pagalios gi 
atsidarė ir svetimas kunigas, augštas, pra 
zdusiau plaukais ir šviesiomis akimis 
piieš juos pasirodė Lengvu judėsiu jis 
įlij»o .akyklon, reikšmiai peržvelgi visus 
ir pa /girdo išdidus jo balsas, aiškinan
tis Evangelijos žodžius.

Aš esmi gerus ganytojas! — sus
kambėjo klausančiųjų ausyse.

Visi domiai klausėsi kunigo žodžių, 
n iškinnčių didelę Išganytojaus meiię. 
Kaip gilių reikšmę ir malonų įspūdį su
teikė fe žodžiai žmonėms, tai galima buvo 
patėnnti iš nepaprasto jų dėmesio, tosios 
tylus f — užklausė jo kaimynas, lengvai 
duose mt iki pačiai pamokslo užbaigai.

J*o dievmaldystės užbaigai s.isninko

• i

nurinktieji piliečiai, vietos vi»3in>; ’.ui 
pinūininkaujant, prieš klebonijų, kad vi- 
.-ų pliečių vardan Įiadėkoti svetimajam 
kunigui.

Tos pilietis, kurs buvo pas vyskupų 
Sarto su meldimu, kad vyskupas duotų 
kunigų, taipgi buvo jų tarpe; jis visuo
met Šimkus, nungi buvo naiviai tyius i.’ 
užsislėpęs savyje.

— Anzelmai, delko gi pasidarei t >ks 
tylus? - užklausė jo kaimynas, Iregvai 
suduodamas į petį.

Užklaustasis tik nulenkė galvų ir su
snai) <lėjo:

— Jeigu tui žinočiau; jeigi tai ži
nočiau .. i

— Kų gi tokio norėtum žinotiJ —
: Išimame ir viršininkas į kalbų.

Arrelmas prilenkė galvų prie klausan
čiojo ausies ir tylomis tarė:

— Norėčiau aš žinoti, kaip tas sve
timas kunigas vadinasi?

— Ir dėlto tai esi toks sluptus? — 
kalba viršininkas. — Tadgi, svo’kas. pa
klausk jo paties.

— Tačiau, klausyk; dalykai nėra taip 
nrnsti knin nlrndn — tarė tvliai Ar.^et-

luas, kalbėdamas toliaus. — Tas svilinąs 
kunigas yra labai panašus į Je Eksce
lenciją kunigaikštį vyskupų.

— Ar tas tikra tiesa?
— Taip, ištikrųjų.
— ti tu taip manai?
— Taip, aš manau taip.
— Tai didesnė garbė dėl mūsų. Tu

rime sužinoti... Eikime gi, — atsiliepė 
\ iršini’ikas į kitus. — Dabar eisi'ne pas 
tų kunigą, kad padėkavojus jam.

Klebonijos viduje pasitiko juos senas 
1; lobo jus, tačiau svetimo kunigo, svečio, 
nebuvo su juomi.

— Mes norime padėkoti utsdanku- 
siam kunigui; kur jis yra? — užklausė 
'iišminkąs, kuomet stojo prieš klebonų.

Senis Jdebonas nusijuokė meilini.
— Vėlai pribuvote, — praRalbėjo jis 

į juos. — Tas kunigas jau išvažin .
— Išvažiavo? — pasigirdo k’nu.i 

mas. - x\rgi tai galima? Juk ine*» sto 
vėjome ties klebonijos durimis.

— Tas kunigas tai užmatė ir norėjo 
prasilenkti su jūsų dėkone. Išėjo i kle
bonijos šalinėmis durimis... Žiūrėkite ter

matote, kaip įsėda į karietų.
Prie tų žodžių klebonas parodė į vieš

kelį, kurio tūlame atstume judėjo kuneia 
ir netiukus pranyko užsisukime.

Nustebęs viršininkas atsikreipė į se
nų klebonų ir jo maldavo:

— Bent, klebone, pasakyk, ka'p tas 
kunigas vadinasi?

— Kunigas Juozas.
— O kaip jo pavardė?
— Aš negaliu pasakyti.
— Argi klebonas norėtum prieš mus 

užslėpt
-— Visai ne!
- Bet gi, pasakyk! Maloniai mel

džiame.
— Visai negaliu, mano prieteliu'. - 

atsakė senas klebonas. — Geriau eikite į 
namus :r neklauskite manęs. K? gal įja:;, 
tai pasekiau: jis vadinasi kunigą* Juozą*.

— Klebone?!...
— Eikite sau, eikit! — meldė klebo

nus pradėdamas lyg rūstauti ir beveik . tu
mė už durų. — Jūsų meldimui aš n.galiu 
užgana padaryti ir daugiau nieko nega
liu aš besakyti

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
----------------- Rašo prof Kampininkas.
Tikėkit, ar ne, ale gazietos Cliicagos lietuviškų tavorš- 

taip rašo, kad vieną sykį. An- čių gazietėlės rėdytojai, tai
brač, bent samaritonai 
grams meilės atžvilgiu.

Gaila, kad pas mus niekas 1 ir numetė varpus. Daugiau jo- Tuo reikalu įvyko prekybos j šti. Be 
ri šiol neregistruoja tikrųjų-kiog blėdies nepadarė. Varpai’;ir pramonės rūmuose pasitari- timis vligi

elgetų: luošų, ligonių ir pava
lgylių, kuriems iš tikrųjų bfl-

sveiki. Kadangi bažnyčia 
dviem gotiško stiliaus bokš-

Bet tai yra išimtis. Išim- Reikėtų mokytojus taip su 
Į skirstyti, kad mokykloj būti 
| ir muzikas, ir dailininkas, i 
1 sportininkas, ir žemės ūkio ne' 

bei rankdarbiu žinovas

vaduotis nėra ko.

Yra mokytojų labai nusimamas. Mat, nuo spalių 15 d. Ii- 
gi kovo 31 d., maždaug kada 
vyksta mūsų žąsų eksportus. 
Vokietijoje prudeda veikti pa 
kelti muitai — po 5 litus ui 
štukų. Šitoks muitas žąsų eks
portų visai pakerta. “R.”

nančių muzikoj, ne vien nusi
manančių, bet ir padirbėju-j r'<'’as 
šių: — gerokai išlavinta klau- šitaip mokytojus suskir 
sa ir technika. Tokių mokyto-1 čius, jie dėstys mokykloje 1 
jų nereikėtii atitraukti nuo bendrųjų dalykų ir pasine-

tų reikalinga labai rimta v:-,tais, tai antras bokštas liko 
sveikas.

Taip ištiko todėl, kad baž
nyčia ligi šiol neturėjo per
kūnsargio. Dabar, girdėti, pa
rapijiečiai ketina įvesti baž
nyčion perkūnsargi.

Kitos bažnyčios senai turi 
įsivedusios perkūnsargius, ne-

suomenės parama jų sunkiose 
dienose.

Šituo klausimu labai daug
glijos vyriausybę nuo balsavi- brač, bent samaritonai ne
inu pralaimėjimo tik veselnin- 
kai išgelbėję. Rokunda buvus 
tokia: ženijos sveikatos minis- 
terio duktė. Žinoma, tokiu at
veju, visa eilė darbiečių par
lamento atstovi) susirinko į 
veselę, kad už sveikatos mi- 
nisterio dukters sveikatų iš
metus po kelias “sveikatas”.
Tuo tarpu Žemuose Rūmuose narių.” Rokuojas, už vienų sąžiningai patarnauja vargsa 
turėjo įvykti balsavimai iri nužudytų negrų — 100 naujų ,nis pavargėliams visokių orde- 
įlarbiečiai turėjo mažumų. Tai I narių komunistams. Toliau ,nI vienuolės. Bet tokių elge- 

ir telegrafais pasakoma, kad negrų šioj šaly; >ra labai nedaug, gi el- 
yra milionai... ir be jų pergalė * daug.

Vienas-tavorščių malonėjo j Pasidarbavo šv. Vincento a 
man padovanoti iškarpų i§ | Paulo draugija, bet to dar ne
buvusio Valonio kolumnos, | *a- Rasine labai nedidelį skai- 
kurioj, kaip iš strielbos, ši- paiapijų, kurios butų ši

taip iššauta: “Šiomis dieno- ^os garbingos draugijos sky- 
mis po nužudymui trijų negrų nedaug rasime
bedarbių Chicagoje, į Komu-,1 ’^e^nk1-
nistų partijų įstojo apie 300' Esamuose elgetynuose labai

muzikos. Tedirba, 
minti, kad liovusis

Reikia at- 
studij įloti.

Liepos 28 d. Kranto ai. po-'niuzika tuojau pamirštama:įjuos, 
licija sulaikė is kalėjimo pabė- atbunka pirštai, dingsta teeli-1 

gūsį kalinį Jurgį Žemaitį, pas nika. Čia muzikos lavinime 
ir žinia kodėl jo Leliūnuose ne-!kurį rado revolverį ir 31 šovi-. mokyklai būtų suduotas di- 

n J džiausiąs smūgis, atitraukus

tuosius, kiekvienas savo srity 
se lavinsis ir gilinsis, studi

Įvesta. UĮ.
Barabošius.

ŽĄSŲ EKSPORTAS
NEVISAI TIKSLUS ŽYGIS

Į;i, telefonais 
iššaukta veselninkai — darbie 
Šiai atstovai. Visi svodbos 
drabužiais pasirėdę, su gėlė
mis švarkų atlapuose, ir gero
kai “sveikatos” paėmę, pas
kutinę (minutę atvyko parla- 
rnentan ir išgelbėjo vvriausy- 
ię nuo pralaimėjimo.

darbininkams nėra užtikrinta, j Labai keista darosi pasi- 
Jeigu ir dabar mano kam-1 skaičius “Akies” 5 n-rį. Ten 

pelio lankytojai nesuprasite, ■ ponai redaktoriai pasirodo ne-
kam reikalingi komunistams 
negrai, tai ir aš nesakysiu.

SKAITYKITE MANO 
KAMPELĮ.

ŽINIOS IS LIETUVOS
(Mūsų korespondento).

Mūsų ūkininkams dabar tik-1 sikentėjo Didžiojo Karo metu, 
as vargas dar ir dėlto, kadi kad Aukščiausiasis nebepano-
aliai sunku gauti samdinių 
Mat visi vis bėga, ar jau iš-

žinų, ką pas mus\veikia vie
nuoliai ir kam jie reikalingi. 
Patarčiau tiems ponams nuei
ti į vienuolynus ir prieglau
das bei elgetynus ir pasižiū
rėti, ką vienuoliai veikia. Ta
da nereikės visokių apie vie
nuolius nesąmonių ir patiems 
išdulkės klaidingi įsitikinimai.

Po šienapiūtės karščių užė
ję smarkūs su ledais ir griaus
tiniai kai kur blėdies pridir
bo. Leliūnuose, Utenos apskr.

ro iš mūsų naujų kančių. Už-
„____ tat ir leido mums neblogų de-

iėgę, į miestus bei į svetimas rlių. Tiesa, nevisi javai taip!ęr’aust^n^s trenkė į bažnyčios 
alis: Argentiną, Kanadą, Brajjau atrodo vešlūs, našūs, gra- * bokštų, numušė bokšto stogų

iliją, Uragvajų ir kit.

Apie suaugusius darbinin
kus. ir kalbos negali būti: tie 
leprisiprašomi. Sunku taip gi 
jauti ir piemenų.

Dėl negavimo piemenų, ūki- 
įinkai verčia bandas ganyti 
au suaugusius savo sūnus ir 
ukras. Tiems, žinoma, ne fa-' 

ton tokiame amžiuje ganyti, 
de gano, ką gi darys.
*Štai, Mokylių kaime tenka 
r seniams paragauti piemenė- 
iu “pyragų.” Ir jiems tenka
urėti “malonumo” su kiau- 
ėmis per karščius. Ir keikia 
ie tada kiaules, negalėdami

suvaldyti.
Mano manymu, Mokylių ga- 

padoriai tai tikrai įvertins 
vargšų piemenėlių “mūkas” 
r pažins, ką reiškia piemens 
nona.

: žūs. Bet kų gi padarysi. Be 
to negi pas visus tie patys ja
vai geri ar blogi; pas vienus 
rugiai blogesni, bet užtat va
sarotas geresnis; pas kitus a- 
tvirkščiai. Užtat, reikia ma
nyti, žmoneliai derlium tarp 
savęs pasikeis, pasimainys. Ir 
tada visi blogumai išsilygins 
ir niekam bado regėti ■ neteks 

Dievui dėkų, mūsų žmone
liai geri: nepamrišta vieni ki
tų. Jei vieniems nelaimė ar 
nedateklius, žiūrėk, jau kiti ir 
skuba į pagalbų. Nepamiršta 
ir elgetų. Tik su tais elgetom 
tai pas mus truputį betvarkė.

Mat valkiojas visoki dyka
duoniai ir tinginiai, prašinė
dami išmaldos. Jei žmogus 
duoda tokiam duonos, tai jis 
dar nori mėsos, pinigų ir ki
tokių galų. Atsitinka, kad to
ks elgeta net keikia savo ge
radarius kam jie neduodą la
šinių, pinigų, kiaušinių, miltų.

Be to, elgetomis prisimetė, 
valkiojasi po visų šalį visoki 
svetimų valstybių šnipai; len- 

Jie rankioja
visokias žinias ir siuntinėja 
juos siuntusioms valstybėms. 
Tuo būdu jie uždirba nema
žus pinigus, mat lenkai ir bo

sni pams moka dide-

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI. -

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
, 2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba

2328 W. 23 St.
J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šilkas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

(Tąsa nuo 2 pusi )
Tiesa, turini išimčių. ČiurŽąsų eksporteriai labai su

sirūpino mūsų žąsų eksportu.1 lionis jau suaugęs išmoko pie- kos mokslo.

Iš to I us didžiausia naud. 
bendrame mokyklos gyvenime.

Teišgirsta mano. šaukiančio 
j mokytojų nuo fortepiano •r',j<> tyruose, balsų besiįdoman
privertus jį užsiimti kuo kitu. jų šituo klausiniu ir rimtai te 
Muziką parbėgusio mokytojo pagvildena. Tepasvarsto man* 
nevertėtų versti studijuoti kų| mintis ir Lietuvoje gyvenų. š: 
nors kita ir atsitraukti nuo tuo klausiniu nusimaną, vyra' 
pamėgtojo pianino, bei muzi-1 ir teparašo savo minčių Lietu

vos laikraščiuose.

DRAUGO” RUDENINIS

Tš tikrųjų, žmonėms labai 
cista, kai skaito laikraščiuo- 
e esą kitur daug bedarbių nė- 
urį iš ko gyventi ir kankina- 
i badu, kiti net mėginą žudy-' kų ir bolševikų 
is. Gi tuo tarpu pas mus ti
rą stoka darbininkų.

Rugiapiūtės darbai eina vi
ii smarkumu. Žmonės dėkoja į IŠevikai 
)ievui už pusėtinų derlių. Dė- į liūs pinigus, 
oja Dievui, kad triūsas ne- j Tuo gi tarpu mūsų žmonės į 
uėjo niekais, kad vargas, pra-1 nėra pratę iš svetimų žmonių 1 
aitu aplaistytas, pusėtinai a-, reikalauti parodyti asmens do 
ygintas. Dėkingi žmonės Die- 
ui, kad šiemet bado neken- 
ės. Tiesa, šiemet gal tik kai
res pakenkė. Gi tuo tarpu a-

kumentų (pasų bei neturto liu
dijimų). Kiekvienam pasipai
niojusiam valkatai ir papra-' 
šiušiam išmaldos, mūsų žilio- L

--------- ĮVYKS------ —

Sekmadieny, Rupšio (Aiigust) 39 d., 1931
BIRUTĖS - CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančiu Dalykų: 

BĖGIMAI - RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

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

Klek Metų ............................................ Kl.-k Sveri ......................................

Kontesto Skyrius ................................................................................................. • •

ais metais Šiaurinėj Lietu- į nes tuoj ir duoda riekę duo- 
oj lietūs buvo visus pasėlius nos. Tuo gi tarpu toks elgeta
plovę ir žmonėms grėsė ba- 
08. Bet dėka kitų Lietuvos 
alių žmonių gerumui, aukos 
laukte plaukė nukentėjusie 
ns; grūdais ir pinigais.
Jei jau mūsų žmoneliains 

fitų taip bloga, būtų neuždė
ti? visi javai, tai, manau, ki- 

šnlių katalikai būtų mums
>arodę sai^» gerų širdį.

Mūsų šalis ir tiek jau prį-

tikrai gal vertas pasodinti ka
lėjimai! ir pasiųsti į pipirų 
žemę.

Mūsų policija 1m> visų žmo
nių pųgalhos nepajėgia šitų 
visų dykaduonių išgaudyti. 
Galų gale ne jos čia ir daly
kas; čia visų žmonių reikalas. 
Policija čia visada žmonėms 
mielai padeda, suimdama vi
sokius valkatas.

byjhtt
TutR.es one of'em)

ucww it
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UZBAIGTUVIU
Rengia Švento Antano Parapija

VYTAUTO DARŽERugpjūčio - Augusi 30* 1931 B uck Jonės Orchestra Įžanga 50c.

LIETUVIAI AMERIKOJE
KELIONĖ Į MOTERŲ SĄ

JUNGOS XV SEIMĄ IR 
ĮSPŪDŽIAI.

tas, rugpiučio 5 d., buvo vie 
nūs gražiausių, koki aš esu sa-1 

,vo gyvenime mačius. Audito
rija buvo išpuošta gyvom gė-1

. man ir mano sūneliui visu bu- 
vimo laiku Clevelande.

Marijona Vaičiūnienė.

VIEŠA PADĖKA.

PADĖKOS ŽODIS

Xuosi rd i ilgiausiai 
čiu A. L. R. K. Moterų Sų 
jungos 26 kuopai Cleveland, 
Dilio, už surengimų XV Sei-

Lai būna leista mums perpno. Viskas buvo prirengta būtent Julijonų Salasevicienę,

su jumis. Tikuos, kad ir per raut ofiso dentisto Dr. Atko- 
1 sekamus du metu mūsų dar-!čiuno. Tas nebuvo tuščias pa

tariu a- buotė organizacijos labui taip sakymas. Štai, Dr. Atkočiūnas 
pat bus graži. Į jau atidarė savo puikiai ištai-

26 kuopa savo tarpe turij^ytų ofisų po num. -1446 So. menininkas, 
dvi darbščias valdybos nares, 49 „C t. Tai dabar naujų pa- 

cientų kasdien susilaukia.

ta ridamas dėjosi prie visut 
r.iškų darbų. Dr. AtkočiiJ 
;ra geras savo mokslo šs 
žinovas ir kartu geras vq

Vietinis!

Rugpiučio 3 d., 1 valandų ry lėm ir painioms. Per banketų' mūs ųdienraštį “Draugų” iš- kuotvarkingiausiai. Seimo rei-- kuopos pirm., ir Kostaneijų i Dr. Atkočiūnas vra baigęs* 
! pinuos klesos dentisterijos u-1 
į’iversitetų ir taipgi studen

to apleidom Cicero, III. Kom- gėlių bukietai įteikta p. M. įeikšti padėkų už patirtų ma- 
panija susidėjo iš ponios Juš- Juškienei pirmutinei Mot. Sų- ionumų ir svetingumų laike A. 
kienės, Petrošienės, Geidžiu-gos Centro Pirminnikei, p. O- L. R. K. Moterų Sąjungos XV 
nienės, manęs ir mano sūnelio imi Mihelicli, Seimo renginio Seimo, Cleveland, Oliio: pp.
Juozapo. Pasileidom į Dieve- pirmininkei ir 26 kuopos pir- Jonui ir Kostancijai Pavilio- 
landų, 379 mylias kelio. \ ažia- mininkei, p. K. Pavilionienei, niains, Jurgiui ir Julijonai 
vonie mano laimėtu forduku. 26 kuopos raštininkei (pasta- Salasevičams, (llugodants,
Padarę 169 mylias, Angola, D., loji susirgo ir negalėjo banke- Grybauskams, poniai Skodie- 
miestely užėjome į Šv. Ritos te dalyvauti), ir man buketas i ei, pp. Mulioliams, pp. Šu- 
bažnytelę, kur visi išklausėm gelių paminėjimui 10 metų su- kiams, p. Pukelienei, Mibelicli, ’gas. Jį surengė vargonininkas 

p. Bronius Nakrošas (Ciceru, į 

111., vargoninko pusbrolis).
šv. Mišių ir priėmėm šv. Koykaktuvių garbės narystės, nes Stepui ionienei. 
munija. Po to vėl pasileidom; CJevtlande buvo suteikta man Didelis ačiū gerb. kun. Vil-
į kelionę. Netoli Toledo, Obio, 
sustojome pusryčiams. \Pasis-

garbės naryste.

Po gražaus, sėkmingo Seimo
tipiinę, pasilsėję vėl leidomės pa!<jjikom Clevelande du kele- I
tolyn.

Štai ir Clevelandas.
Pasiekę lietuvių kolonijų pra 

dėjome dairytis Star Avė.

tų dienų —t pasisvečiuoti. Ir, 
ištikrųjų, turėjom “one goou 
time”. Ponai Jonas Pavilionis 
b. Jurgis Salaševičius buvo

( tenai buvo mums; paskirta ap į u ,nū,ų šoferiai”/Savo auto- 
si.-toti vieta). Suradę susto- ; mobiliais aprodė visas Cleve-
join prie numerio 7521 ir pas
paudžius skambutį išėjo augš- 
ta, laiba, graži geltonplauke 
ponia. Tai buvo Povilionienė, 
kuri su savo mandagu vyru 
mus maloniai priėmė. Vėliau 
atvažiavo ir daugiau svečių, 
kuri su savo mandagiu vyru 
būtent Julijona ir Jurgis Sa
lasevičiai. Trupučukų pasikal
bėjus, p. Salasevičiai pasi
kvietė pas save V. Petrošienę 
ir M. Gerdžiunienę, o aš, ma
no sūnelis ir M. Juškienė pa
siliekam pas ponus Povilio- 
nus visam—XV Seimo laikui.

Po skanios vakarienės dvi 
Seimo rengimo komisijos na
rės atėjo ir nusivedė mus į šv. 
Jurgio pur. svetainę, kur r»- 
tiau beveik visas atstoves bei 
viešnias. Visos linksmios, vi
sos draugiškos, kaip vienos 
motinos dukros. Tame susipa
žinimo vakare, clevelandietės 
visas pavaišino pyragais, sal
dainiais ir skaniu gėrimėliu 
(puncli). Ponios Milialicb ma
lonumas, vaišingumas, lipšnu-

lando įstaigas ir 
vietas. ,

grąžiusias

kalams buvo pavesta Šv. Jur- Paviliortienę, kuopos rast. 
gio Auditorija, o įvairių ko- , 1)a kartiJ visoms ačįu
misijų posėdžiams trys mo
kyklos kambariai, o knygų re
vizijos komisijai kambarys su 
typewriter, adding Maciūne 
etc.

Visas Seimo programas bu
vo gražus, įvairus ir jspudin-

J ūsų
Marijona Vaičiūnienė.

Centro Raštininkė.
ROCKFORO, HJL

CICERO, ILL
Pradžia gera.

Nesenai “Drauge” buvo ži-

X Sekmadieny, 16 rugp. ge
ri). Tėvui Kulikauskui, buvu
siam Rockfordo klebonui, ro- 

I ckfordiečiai iškėlė draugiškų 
vakarienę, tikslu jo išleistuvė
ms. Vakarienėj dalyvavo apie

SKAITYKITE BIZNIEM 
BARGENUS

For COLDS, COU<
Sore throat, museular 
mattc aches&pains,srpply 1 
terole, the "counter-irrit

kutaičiui už svetingumų, pa
rodytų visoms atstovėms. jmalon

jai gyvuoja Clevelando sų- tarpe viešpatauja vienybė
j ungietėsl

Valerija Petrošienei, 
Marijona Juškiene, 
Marijona Gerdžiunienė, 
Mary Vaičunienė, ir 
Juozapas Vaičunas.

Šauniai vaisino mus ponai 
Grybauskai, Glugodai, Pavi
lioniui ir Salasevičiai.

Ponai Salasevičiai turi gra
žių rezidencijų, East Cleve
lande, apie šimtų pėdų nuo K- 
rie ežero. Čia teko keletu sy
kių gerai ežere pasimaudyti.

Žodžiu sakant, Clevelando 
žmones begalo malonūs, vai
šingi, svetingi ir draugiški.

Po tokių “good times” net 
nesinorėjo grįžti atgal į Cice
ro. '

Ponai Pavilionai augina du 
gražiu sūneliu, ponai Salase
vičiai dvi dukreliir Salase- 
vičienės sesers dukrelę Petro
nėlę. Visos trys lanko TTigli 
Scliool, lietuviškai gražiai kal
ba. mandagios ir lipšnios. Tai 
retenybė mūsų lietuvaičių 
tarpe.

Brangiosios! Niekuomet aš 
neužmiršiu jūsų gražių šir
džių, draugiškumo,.•i • • uzjii, u i i.-'iumiu, VUlh'lllU‘U“mas prie visu tikrai visas ” . .

... . ... .... lino ir malonumo, koki. teikėtedziaugmo. Seimas prasidėjo ’
iškilmingom šv. Mišiom, ku
rias laike pats klebonas kun.
J.-Vilkutaitis, asistuojant ku
nigams Zaikauskui ir Karužis 
kini. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta gyvom gėlėm. Pritai
kintų pamokslų pasakė kun. J 
Vi'kutaitis. Per mišias veik 
visos atstovės ėjo “in corpo- 
įe” prie šv. Komunijos.

Po mišių clevelandietės už- 
fundino atstovėms pusryčius, 
po kurių ir prasidėjo Moterų 
Sų jungtis XV Seimas. Keinin- 
vom tris dienas.

Seimas buvo labai gyvas, in 
teresingas ir padaryta daugel 
naujų nutarimų.

Atstovų pagerbimo bankie.

vargonų,™ pnsnroua,. g ,mis ko|o„ijos apie tai
26 kuopos s,„ungretes yra kl,(1 ciceriefiai lankia atida-; ir ,h.augi}k ’a|llų, kuriose ka- 
alonios ir draugiškos. Jų_____________________________ . ; ./ . v.

Prie progos tariu padėkosi 
žodį už suteikimų man gėlių 
atstovių pagerbimo bankete.

Brangios 26 kuopos sųjun- 
tės per vienuolikų metų bega
lo man buvo malonu darbuotis

AUKŠTESNIOJO MOKSLO 
ĮSTAIGA MERGAITĖMS

Šioji Akademija gražus pavvzdis 
ir pilnatis Seselių Kazimieriečių svei
kojo auklėjimo. Aukščiausioji moks
linė įstaiga. Higli School ir Komer
cijos skyriai. Auklėjimas pagrindžiai

nustato mergaitės būdų į gyvenimų. Sveikose apystovose 
— gražus ir erdvus sodas — geriausi įrengimai — pa
togus namas — geras valgis — ir geriausia priežiūra. 

Užsiregistruokite šių savaitę.
' i ' .* -y » ~

SEŠELĖ VEDĖJA 

2601 West Marąuette Roa4 

Chicago, Illinois

SILLY’S UNCLE

c
(DUA-r-cA.

f-TH CrOT
U) ALK *4’ K>TW

t Vi '

.1

i

■t Aakui.L..- .

a

AT ALL DRUGGISTS

jlbėtojai išreiškė nuoširdžius 
j savo linkėjimus ir apgailesta-
I rimus gerb'. Tėvo Kulikausko
1. . . .
ir jam linkėjo kuogeriausio 

advokatas pasisekimo sugrįžus į Mariau
Miesto ofisas 77 w. washington st. j llills darbuotis. Taippat buvo

valandos; 9 ryto iki 4 po piety įteikta jam įvairios dovanos.
---------- Į Už rockfordiečių gerų širdį, li-

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos , ... .
— 6 iki 9 vai. jnkėjinius ir dovanas pats sole-

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 jnu|}zantas gražia įr §irdinga 

Namų Tel. Hyde Park 3395 kalba padėkojo.
------------------------- —-------- — i X Rugpiūčio 19 d. per šv.

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS

JOHN B. BORDEN
i jurin Bugdzlunab Koranu)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub 96*»

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai VRk
Loc&l Office: 1900 8. UNION AVĖ 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(ISskirlant Seredas)

PROBAK

(PRO6AK Bf

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

Mišias priėmė Moterystės Sa
kramentų Juozas Stoffield su 
Julija Grhitaite. Vinčiavojo 
kun. A. J. Andriušis.

o'Sš' —

5$

’taoi

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8outh La Šalie Street 
Room 1701 Tel Randolph 038
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 056

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
(Jtarn.. Ketv. Ir Rubato* vaitam

A food for j 
tein; a food 
mineral sa 
for calcium 
phosphorus; 
the essential elJ 
ments for heal{ 
and strength 
found i n go< 
cheese. And 
the essential el^ 
ments of go< 
cheese are four 
in Kraft Che

KRAFT<
KRAFT-n rrsnx | 

CHEESE COMPA

m'

u'*

»v
• C G k'm'Mi

ui

lll u«’Kr
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C H I C A G O Tol. Ciceru #766

KUN. H. VAIČUNAS 
BOSTONE.

te nūs, užėjo mokyklą, kur 
S.asys Pocius mokinosi ir te
nai minėtas skubėlius pnlė- 
:ip,:o Pocio darb i iš molio. Lo
la*‘o Taft taip pa l ėgo tąjį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS

A K ARAI:

Gurb. kun. H. Vaičunas, Ci
cero klebonas ir “Draugo” 
bendrovės pirmininkas, atosto darbą, kad pakvie',5 Pocių į 
gauja Cambridge, Mass. pas jo studiją už mokinį be jokią 
savo giminaitį kun. Pr. Jus-1 iŠ k tuščių.
kaitį. Dalyvaus Federacijos i Besimokindamas po p. Taft 
kongrese, kurs bus Bostone l' < žiūra ir patėmijęs Pocio 
rugp. 24 — 25 dd. Jisai mu gabumus suteikė jum “sclio-

mokintis

Stasys Pocius dabar gyvena kyklą. Jos rengiamos pramo- 
sn tėveliais Bi’gblon Parke,' gos yra tą įstaigų naudai.
4436 South Fairfm'.d Avė. 

Taigi, matomai, kad lietu-
' iai čiagimiai kelia Lietuvos

Tad.
Rugpi učio (Aug.) 23 d., sek 

madienvje, įvyks metinis, tos

ms rašo: “Linkiu cicerieeiams, ikI
savo mieliems parapijiečiams b 
ir dienraščiui “Draugui ’ ge-v 
rų sėkmių ii visokios laime-.” s

irĮdr-jos rengiamas piknikas ar-

JAUNAS LIETUVIS 
SKULPTORIUS.

Mildą nevien spurt i, bet 
daile-menu.

lėlius.
rsliip” bei progą
i.cago School ot Sculpture TIK LIEKAM NESAKYKIT.
•iui. Šioj mokykloj randasi __________

skulptūros mok'iu'i iš viso Bridgeport. — Po sekretu 
'pasaulio. jums pasakau, kad pagarsėjęs
i lo p. latt priezriira, Pocius jonas Dimša ženijas. Kaikurie 
nulipdė “Sluonį ’, ‘ Jelauare apje tai suuodę sakė, kad ne
imliau “Apol!o, Deliesų mų, girdi tik iš žmogaus tv-

į Marąuette 
tą pikniką 

į jį su visa

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nodėliomls Ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CH1CAGO

Telefonas Grovehlll 1262

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. vakaro 

Seredomis nuo 9 — 11 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 \VEST 63 STREET 
Kertė So.. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2309 So. Leavitt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimą

Šitie darbai buvo 
parodoje Lindbloom

mokykloj ir mieste, Kro- j,UVę po giįubo jr p0 vestuvių, 
Art Gallery. jei j yj pralotas tuo tarpu

Amerikos lietuviai gali pa-! Dievaitį 
sididžiuoti faktu, kad su gar 
siuoju skulptorių p. "Lorado iii 
Taft mokinasi ir vienas jau-1 vi
nūs lietuvis, p. Stasys Pocius,! Lorado latt gi'.*A jauno J o- nP)nit vakacijų išvažiavęs. Pa-

7 metų, lemus gabumus ir mano, kad, par jau grįžo ir šliubas bus
Trys metais atga1, belankv- po ilgų darini, jo studijoj jau- netrukus. Jei norit pamatyt

damas mokyklas p. Lorado |Uas Pocius taps vi.nūs gaišių-,p no JTimšos šliubą, tai jau
Taft, garsusis pasaulyje skul p i,ją skulptorių. į. - v.

Įjusų dalykas sužinot kada bus.
Piknikas.

Šv. Petronėlės dr-ja išvažia
vimą rengia sek., rugp. 23 d., 
Kučinsko farmoj, prie tautiš
kų kapinių. Narės ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Piknikie- 
rių t rokas bus 9:30 *val. ryte 
bus prie pp. Gudų krautuvės, 
Auburn avė. ir 33 st.

Nar6.

čiojas. Aš-gi jums užtikrinu, 
aukštes- aaj įaį gryna teisybė. Jau būt

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIKT GRABORIU8 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
.r pigiau negu kiti 
'odei kad priklau
sau prie grabų IA- 

i'llrbystės
OFISAS

<6 R VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8218 S. 
Halsted Btreet Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglaus.-
Reikale meldžiu atsišaukti, o mana 

darbu busite * užganėdinti.
Roneevell 2616 arba 2614

W. 23rd PI.. Chicage
U V P I I IG

1439 S. 49 Court. Cicero. III 
Tel Cicero 5927

Te.

2314

ba išvažiavimas 
Park. Paremki 
atsilankydam . 
savo šeima. Padalysi gražų'
darbą, pasižmonėsi ir paremsi į 
kilnią įstaigą.

.Sustok — pagalvok — apsi
žvalgyk ir į pikniką būtinai 
atvyk.

X.

PAGERINO IR PADIDINO 
BIZNĮ.

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Tel. Republlo 7868 
Valandos 1 — 14 7 — 8 vai. vak 

Nedėlloj pa<al sutarti

| Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Heiulock 2374

Marąuette Park. — Juozas
Valantinas, turįs bučernę ir
grocernę po num. 2558 W. 69 ,

. Antras ofisus ‘r Rezidencija
St.'dabar savo biznį žymiai I 65u4 g ARTESIAN AVĖ. 
padidino ii paselino. Susidėjo I ofiso vaiZNuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

naujas lentynas, indėje aplink,-VvaK 
namą naujus takelius, paimu- ’ šventadieniais pagal sutarimą, 

jino garadžių. Tokiu budu da
bar jo vieta iš vidaus ir iš lau
ko puikiai atrodo.

DR. J. P. POŠKA
'3133 S. HALSTEl) STREET

Tel. Randolph 0993—0994

DR. EDGAR W. CRASS
; Gydo lik akis, ausis, nosį ir gerklę
i 39 So. State St, Chicago

nes ir turėjęs biznį 18tosios į Mentor Bldg., 12-taa aukštas

P-nas Valantinas yra gyve-

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 8. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagai sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Oflac Tel. Victory 6828 

kesider.cljoe Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak 
Nedėliotais Ir šv mtadienlaib 10-12

Tel. Lafayette 0793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 0 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

' DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. Phone 
Euglewood 6641 
A«uiwurm 3000

Office Phone 
Wentworth 3009

ĮJB. A. R. McCRADIE
ugdytojas Ir CHIRURGAS 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefouas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

SUSTOK — APSIŽVALGYK 
— PAMĄSTYK.

gatvės kolonijoj. Dabar čion j--------------------
• i , -i , •» Hemlock 8151persikraustęs, viską moderniš

kai pertvarkęs, įgijo daug 
kostomerių, kurie jo krautuvėj 
randa visko, ko teikia ir man
dagų patarnavimą. Kainos 
prieinamos.

.Skaitai, brangus skaityto-1 
jau, “Draugą”. Ar ne? Pas-j 
tebi jame įvairių žinių bei' 
pranešimų. Ar ne? “Drau
gas” visų draugas.

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ.

Ketvirtadieny išvyko į Lie- 
Duoda *^uozas Bružas su žmona j

Valandos: 9:30—4:30

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

DENTISTAI

Tel. Canal 0267 Res. ProJpect 666'

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avi 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Waahington *' 
10-12, 2-4,- 7-9 12-2, 4-4, BlV«L
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451^

DR. $. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 I’l. 
Tel. Cicero 2888

Nekėliomis
Susitarus

. . ..... • A Marijona. Išvyko ten apsigy-;vietos ir šiokiems ir tokiems.i •’ J 1 ■

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyka-
718 WEST 18 STREET

Tel Kooeevelt 7 612

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmait Avė 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudtmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Geras tai biznis.
Bet.
Ar tėmiji ką skelbia idėji

nės draugijos? Tai yra tokios 
draugijos, kurios dirba idė
jai, kilniam tikslui, be atlygi
nimo, vien iš pasišventimo.

Viena tų draugijų, yra šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų dr-ja.
. Jos tikslas remti šv. Kazi
miera Vienuolyną ir vieninte
lę lietuvaičių aukštesnę mo-

’enti. Amerike buvo išgyvenę, 
arti 40 metų. P-nas Bružas yra 
kilęs iš Eržvilko par., o jo mo- iTel- Canal 6222 

teris iš Viduklės. Ketina apsi-1 
gyventi Raseiniuose.

Phone Boulevaid 7942

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

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1712

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

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.

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryte

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0026

ArU 47 Street

DR. G. I. BLOŽIS
Keliones reikalus aprūpino: 22()1 WEgT 22n(J STREET

Vniversal State Bank. Pasta 
ruoju laiku p-nai Bružai gyve
no fotografo Stankūno name 
3315 So. Ralsted St.

VIEŠNIA IŠ BOSTONO.

Al A
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ

S rHl
n

L1 tH:

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

BONIFACAS
ASTRAUSKAS

mirė Itugp. 18, 1931 m. 1:16
vai. po p. 58 metų amžiaus. 
Kilt. Iš Kauno Red., Panevėžio 
Apskričio, Naujamiesčio I’arap., 
Kairių Kaimo. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

Paliko dideliame nuiludlme 
moterį Uršulę, du aunu: Pet
rą ir Justiną, vieną dukterį Ko- 
trlną, viena posūnį Joną, dvi 
podukras: Petronėlė Ručins
kienę Ir Emilija, kuri yra šv. 
Kazimiero vienuolyne — Se
suo Oeraltlną, Brolį Juozapą, 
pusseserę Rutkauskienę ir ki
lus gimines Amerikoje, o Lie
tuvoje brolį Ir seserį. Velionis 
f.uvo Marijonų Rėmėjas.

Kūnas pašarvotas 10349 So.
Emernld Avė. laidotuvės J- 

vyks Hubatoje 22 d. Rugpiu- 
čio, 1931. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Visų Šventų par. 
bažnyčią, Roseland, Iii. kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į flv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįtta- 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris. Hunai. Dukteris, 
Posūnis. PodukntN, Brolis 
Ir Visi Giminės

Laidotuvėms- patarnauja grab. 
Eudelkit Yards 1741

Šiomis dienomis Chicagoj 
vieši bostonietė p-nia Kyburie- 
iiė. Atvažiavo automobiliumi 
su sunumi ir dviem dukterim.

P-nia Kyburienė atvyksta 
Cliicagon kasmet aplankyti sa 
vo dukters Kazimierietės Se
selės Salvatoros.

P-nų Kyburių šeimyna yra 
viena iš žymiausių Bostono 
ietavių šeimynų.

4K11J GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
75# WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomls: nuo 10 iki 12.

Tel. Orovehlll 2242

DR. KAROLIS NURKA1TIS
Optometrlstas

2437 WE8T «9th 8TREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENT1STAS 

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

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, TU.

Vai.

DR. P. P.ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Oazas. X-R*y, stc.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nume/tu

4729 SQ. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0619

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO'. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dieną

DR. 6. ARON
GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 

Ofisas 616a South Kedzie
Rez. 6425 So. Culiforma Avė.

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ke

South Side Office North aide Offic 
9300 Cottage Orove 2006 W. Chic.'AV 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 724 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P*

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVI 
Tel. Beverly 0870

Tel. Central 7079 
R?z., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir1 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 PRisfichl Bldg., 55 E. 4Va.sliJiigh.il Kt., (liiiago. III.

DR. A. W. JAGOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue*

Valandos: Nuo 9-12 1-5 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 Ir 6-9 vak. 

■ieredoj 9-12 ryto. Nedėlloj susitarus

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hydt Pai k 339fl

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5912 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELI'
736 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-2 ir 6:30-8:20 vai. vak. Vai : 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitarus

4Va.sliJiigh.il
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Hadga s Pėnktadienis, Rugp. 21, 1931

PIKNIK
Rengia

ŠVENTO KAZIMIERO PARAP.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Nerišlioj Rugpj.-Aug. 23, 1931
. PARAPIJOS DARŽE 

Pradžia 12 vai. dieną
Vietiniai ir kitų kolonijų lifetuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

C H I C A G ę

WEST SIDE ŽINELĖS. ČERNAUSKO NAUJO DAR
ŽO ATIDARYMAS. fVTA

X J. Brazaitis su Pabijonai 
Čiu uoliai darbuojasi rinkda
mi biznierių skelbimus į Auš
ros Vartų parapijos Sidabri
nio Jubiliejaus brošurų — pro 
gramų. Visi mūs biznieriai ne
atsisako nuo pasiskelbimo is
torinėj knygoj.

X Ateinanti sekmadienį, 
jei tik bus graži diena, visi 
westsidiečiai, ypač turintieji 
automobilius važiuos į Crys- 
tal Lake į parapijos didžiojo 
choro išvažiavimų, kur žada
ma sudaryti graži programa. 
Vieta aprinkta graži.

X Parapijos didžiojo choro

Piknikų rengėjams žinomas 
p. Černauskns įsigijo narių 
daržų. Ateinantį sekmadieni »- 
vyksta atsidarymas su ’a •. 
tikrom išlilmėms dėl visų.

Nuvažiuoti į Černausko dar
žu; galima Archer avė. ir 79
sir (kur įsisuka 79 str. i Ai-Į -------------
clier avė ) T* ie gasolin st ’tin' The Annual K of L Tennis 
(Siiell) reikia pasukt p r deši- Tournament will take place 
nei.

į

CHICAGO DISTRICT TEN
NIS TOURNAMENT SATUR- 

DAY & SUNDAY AUG.
22 — 23.

j Saturday and Sunday Aug.
22 and 23 at Gage Park, 55 i first round

Program:
Saturday;

2:00 P. Mens Singles & 
Ladies Singles

3:30 P. M. Second round 
4:00 P. M. Mens Doubles

first round
6:30 P. M. Ladies Doubles

mano Daukanto Spnlkos pir
mininkas, turi vakacijas ir 
rengiasi vykti su Dr. Kiela į 
Niagara Falls.

X Demokratų partijos pir
mininkas Mykolas Wlallace ir 
kasierius B. Vabrinskas orga
nizuoja savo draugus vykti į 
“Draugo” piknikų. Kasierius 
turi naujų mašinų Oldsmobile 
ir su ja darys kelis tripus į 
“Draugo” piknikų, o p. Wal- 
lace ketina paimti piknikie- 
riams West Sidės Expressų, 
p. St. Fabijonų.

(netoli Tautiškų kapinių). 
Kliubas kviečia visus į šį iš

važiavimų kur bus galima 
linksmai laikų praleisti tyra
me ore. Taipgi bus daug vi- 
sokių įvairumų.

Rengimo Komisija.

PRAŠOME SUNEŠTI KNY
GUTES.

'and Westem Avė. Drawings 
■ will be held Saturday after- 
,noon at 1:30 P. M., entrces 
'close Saturday one lialf hour

Sunday:
10:30 A. M.

mens singles
1:00 P. M. Semi finais La

dies Singles
2:30 P. M. Finais mens and 

ladies singles
3:30 P. M. Semi finais

PRANEŠIMAI
Semi finais

West Side. — šv. Pranciš-;before starting (1:00 P. M.), 
nariai ir narės ateinantį sek- kaus^dr-ja yra apsiėmusi pasi- { The regular fee of 25 cents 
madienį būtinai turi dalvvau- <jarbUoti Aušros Vartų pavapi- ' will be charged for ,each en- 
ti 7:30 vai. mišiose, per kn- Į jos naudai ir nariams buvo iš-' tree.
rias choras atliks savo nedė- dalytos knygutės. Dabar tas! Ali participants mušt wear finais mens doubles 
linę pareigų giedos. Po mi knygutes prašome sunešti šeš- jcorect attire nren playing rvith j 4:30 P. M. Semi finais 
kSių 9 val- elloras išvaž\uos i, tadieny, rugpj. 22 d. į Aušros dark trousers or shirts shall finais ladies doubles.

Town of Lake. -- Teatr. 

Kl. “Lietuva” draugiškas iš- 

’ ašiavimas bus ned., rugp. 23 

9 vai. ryto, nuo 4644 So. 

Paulina St. į Sand Dunes, Ind'., 

arba pasitaikius blogam orui,

& į Roberts farm, R.’berts Road 

ir 93 st.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

A

&

Crystal Lake mielų dienelę Vartų par. klebonijų: 
praleisti. t Valdyba.

X Ateinantį sekmadienį po į „- - - - - - - - - -- - -
sumos, įvyks Aušros Vartų I
parapijos susirinkimas — sa- į 
lų.

X Sidabrinis Aušros Vaitų ' 
parapijos jubilėjaus banketas 
rengiamas rugsėjo 
d. Ruošiama graži programa.

’ allow bandicap of one game 
Į per sėt to apponent in correct 
iattire.

For furtber Information 
call Jack Juozaitis Republic 
4631.

b liubo narius res ir jų drau 
gus kviečiame dalyvauti.

Rengimo Komisija.

(Marųuette Jewelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už >5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

BRIDGEPORT ŽINELĖS, i-------------------------------------------
________ Rosary College, Jadvyga Leš-

Poni Z. Leščauskienė vėl iš-, eauskaitė 'Illinois School of 
vyksta į Aurora, Ilk, kelioms Pharmacy, Stella Bytautaitė 
dienoms atostogų ir taipgi pa- Paul University, Stella Ne- 

ise^ t ? 20 s^uot^ gl°bai įžymaus euro- dvaraitė Englewood High 
P piečio daktaro, gyvenančio tuo School, Aldona Bytautaitė En

. .. . . laikinai Auroroj. Ponia Leš- giewood High School, ZofijaDidysis parapijos choras jau v ,. . . T « TJ-.. , , v. .. causkiene eina stipryn, nors Lescauskaite alumne sv. Ka-niokinas du westsidiecm bini- c J ’ r - • ., , T .. .... . \ ,v. v_ labai pamažu. zinuero Akademijos, Lucija A-nu. Vienam jų žodžius paraše _. , . , „ ... ,Linkime musų gerb. veikė- . leliunaite (šokike) alumne sv. 
jai sustiprėt ir darbuotis su Kazimiero

ŽINIU-ŽINELĖS
./

Ig. Sakalas, kitan Snaudai i s. 
Be to, ruošias ir M. S. 55 k p. 
ir “Grožybės” chorai. mumis po senovei.

Akademijos, V. 
į Volte raitė dainininke, ir dau
gelis kitų, sųjungiečių dukte-

PASIDAVĖ OPERACIJAI.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, "kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kąip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Jai- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kur) ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo S Iki 7 
Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

piet

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
įrengta bekernė, pigiai. Priežas

tis liga. 2522 No. Laramle, Capltol 
3635./Marąuette Park — Mar- 

ąuette Park Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo išvažiavimas į- 
vyks sekmadienyje, rugp. 23 
d., Svilainio darže, WiUow 
Springs, III. 83 ir Kean Avė.

i Turiu De Vry Portable Projector. 
70,000 p. filmų. Mainysiu } naują 
Fordą ar kitką. 938 No. Homan Avė.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

BBAL ESTATEX Pereitų “Draugo” pik
nikų parėmė su dovanomis p- 
nia Veronika Gečienė, turinti 
grocernę po num. 4518 So. 
Rockwell st., p-nų Gečų duk
tė Ona yra vienuolė Pranciš- 
kietė sesuo Petronėlė, o duktė 
Barbora gyvena su tėvais ir 
pagelbsti krautuvėj.

X Antanas Pečeliūnas, tu
rįs bučernę po num. 3943 So. 
Rockwell st., parėmė “Drau
go” piknikų". Taip pat tų pa
darė Antanas Terebelskis, tu
rįs bučernę po num. 4018 So. 
Rockwell st. Judviejų krautu-

SKOLOSE?
Skolinkis iki $300 ir mokėk bitas cash. 
Mums atsilyginsi per 25 mėnesius.

PUBLIC LOAN OORP.
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

4013 Milwaukee Avenue 
401 Klee Bldg. Chicago

Tel. Pensacola 8144

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. Je; 
neturi modelio arba piešinio.

Kas norite pirkt juoduko S. Ro- 
binson didelę notą, arba mažą par
duot, tai rašykit J ‘•Draugas" 2 334 
So. Oakley Avė., Chicago, III.UetiMska Kava

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 bučernėse ir grocernėse

Lietuviai., Paremkite
Lietuvišką Išdirbystę.

Tel. Superior 0459

Blogmečio bargenas — Geri na
mai, geroj vietoj, 6 kamb. 2 užd. 
porčiai, gar. .k. v. šild., lotas 125x 
212, vaismedžiai, 2 išbrukuotog g-vės, 
krūmai, už 2 bl. stotis. 911,000, Į- 

! mokėti 96,000, 1026 E. Jefferson
; Avė. Wheaton, 111. Tel. 374.

Ponia Juozapa Volterienė rU- 
sakos visų kuopų sųjungietes Valio 1 kp. 
pažinusi, bet niekur nėra taip Ijftukiarne tų____ _ ______ ______ v . ., inteligenčių,

nastazija Tungienė pasidavė ^ra^u jr inal°ąu> kaip 1 kp. j,usimų sųjungiečių. Metas
sunkiai operacijai ir dabar ’a ° uv° viesta tūlų vpa- muins pra<įeti rimtai rūpintis
randasi American Hospital of 6 * . 1^aS kuopas (ko- gQ.gOS likimu.
Chicago, 850 Irving Park bul. ‘J'arn tlkslmp» bet vglyk -------
North Sidėj. Kambarys 212. S4-g°s išstoti, negu 1 kuopų Mot. Są.gos x kp

Town of Lake. — P-nia A-

______ .... . . „ * jau iš
Tiiminės, pažįstami ir kaimv- ap eis^k Taip sako ponia Vol- anks(0 žaJa organizuot auto-
nai prašomi aplankyti. P-nai ... . . mobilių ekskursijų į 1'6 Seimų,

ponios Votterie- į Pennsylvanijų. Važiuos at-

. , i tai ir aprašymo užteks. Payese kasd.en nuo ankstybo ry-! aiskinin)ai d kai „ H<unilton
In rrolimo rronri-i • * T Iv o n n*o ' * cit- I •

Edison, Managing Director, 

International Patent Exposi-

to galima gauti “Draugų 
skirais numeriais.

Tungiai turi bučernę po num. 
4624 So. Wood St.

Sugrįžo iš ligoninės.
Juozas Kinčinas, turėjęs a-

Laukiame 
nės susi rink i man ateinant. Iš- 
silgome jos skanių juokų.

X P-nas Pranas Balčiūnas, 
West Sidės biznierius ir Si-

tion, Merchandise Mart, Chi

cago, III.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

f M. ZIZAS
I Namų Statymo Kėntraktorlus 
. Statau (vairiausius namus prieinama

kaina7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

stovės ir viešnios. Smagu pa-
' matyti tolymesnes lietuvių ko-
lonijas ir kitų miestų sų-gietes. • 

Is atostogų grįžo iš gražiojo „ . .
pendiko operacijų jau sugrįžo “Eleanor Camp”, Wisconsi- lMllfn* kuopa pilnai Patenkin- 
iš ligoninės. Jisai dirba ir gy- ne, p-lė Jadvyga Leščauskai- ta’ kad Seimo nebus Cbicagoj.

Telef. Republic 6896

vena pas savo brolį Jonų kurs tė, vedėja Bridgeport Pharma-' 
turį bučernę po num. 4441 So. Cy ir p-lė Adelė Valančiunai-• 
Honore St. i<ė, 1 kps. narė ir buvusi “M.

D.” administratorė. Abi pa
nelės džiaugiasi atostogoms 
ir linki visoms

Koresp.

CICERIEČiy ATIDAIGerai pavyko.
Garsaus vardo Lietuvaičių 

dr-jos rengtas išvažiavimas 
prie 91 ir Robert R4. gerai 
pavyko. Buvo daug linksmų anip ^or 
piknikierių, žaidė, Unkrinino- 
m. Dalyvavo ir geri?, kun. A. .
Dcksnis. Žaidimuose pirmą do ^aaizuos 8 Sų gos nier-
v.mų gavo Kazys Lauraitis.

Gerai gyvuoja.
P nas N. Karkieiis, turįs bar Sųjungai inteligentiškų paje- PM,kv«p,nlnr‘u*-

l.ernę po num. 1818 ĄV 46 St., gų. Progreso nebus — ko* GRANT WORKS APTEKA 
sėkmingai darbuojasi ir kaipo sviesos ir tiesos nebus, .glai
savo amato gerai žino. Jo bar kandidatės į 1 kp. Sų-gos: Juozas Keserauskas, Sav. 
berne randasi locname name. Sylvia Kiras — Wisconsin U- 4847 W. 14th St. Cicero, UI.

Viskų žinantis.'niversity, Felicija Nausėdaitė Tel. Cicero 39

AS nupirkau Grant Work aptleką 
mergaitėms nuo J- Malakausko, po No. 4847 W. . .. ..t-,, 14th st- Cicero, 111. Esu Išėjęs augS-praleistl vakacijas ‘Eleanor tesnl aptlekorystėa mokslą, Ir turiu 

daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turimo dldžlaus) vaistų sandeli, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vls-

. ką užlaikome pirmos rųšles. Pildau
I ne Mot. Sų-gOS 1 kuopa or- receptus su didžiausiu atsargumu.

Patarimus sutelkiu dykai. *
Del jūsų parankumo, laikysiu Am.

gaičių aukštus mokslus einan ExPr®“ Money Orderiui, priimsiu
gazo Ir elektrlkoa bllaa. Renduoju

Čių ir ėjusių, bent SU Higll bankos dėžės (safe vaulta) dėl bran-
o i i «i • • m -i j rmeny pajridėjimo. Talpai užlaikauSchool išsilavinimu. Tru C.Ha visokių dalykų paslgrąžinlmul ir

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS 8AVIN1NKA8 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 
aptleką šioje apiellnkėje

J. P. RAUTIS

D. GRICIUS

1900
Registruotas Aptlekoriue 
SOUTH rtALSTED STREET

SMULKMENOS 1CE CREAM
Mes speciallzuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptlekos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

VAISTAI

tiiiiiiimnimiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNimmiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiimiiiiii
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 8. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVARORčiy ' 

AGENTŪRA
Nunlunčlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

tegalintus dokumentus pirkime 
Ir pardavlma.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu. .

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HAL8TED ST. 

Chicago, m.
TeL Yarda 4669

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
' Kainos prielnamlausloa

2452 WEST 69th STREET

Pbone Vlrglnla 30S4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKAVELL^T.

Aapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng & Heatlng Lietuvis 

KONT RAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAR, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkščte- 

rlal. {vedame elektrą | namus ir 
dirbtuvės.
il» 8. Hateted St. 9 Angštls




