
t

draugas
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie 
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 198 3c A C O P Y

“Draugas,” 2334 8o. Oakley Avenvc
CHICAGO, ILLINOIS ŠEŠTADIENIS, RUGPIūč 10 (AUGUST) 22 D., 1931

ENTERED AS 8EJC0ND CLASS MATTER MARCH »1. 1916. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDfeR THE ACT OP MARCH S, 1S79

DRAUGAS
The most iiafluential 
Lithuanian Daily io 

America.

3c A C OP Y 
Telefonas: Reosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

Ispanijoj Bažnyčiai Varžoma Laisve
MEKSIKOS SENATORIUS NORI NAUJU 

KATALIKAMS PERSEKIOJIMŲ
Francijos Vyriausybės Viršū

nėse Nesusipratimai

BRITANIJA NENORI DARYTI
NESMAGUMŲ AMERIKAI

ISPANIIOI VARŽOMA 
BAŽNYČIAI LAISVE

MEKSIKOS SENATORIUS 
PRIEŠ BAŽNYČIĄ

MADRIDAS, rugp. 21 — 
Ispanijos vyriausybė paskelbė 
parėdymų, kuriuomi einant

MEXIC0 MIESTAS, rugp. 
22. — Meksikos senatorius A- 
Itamirano, žinomas aitrus ka-

vyskupams ir kunigams drau-1 talikybės priešas, reikalauja 
džiama parduoti bent kokias ■ atmesti Meksikos vyskupų pra 
bažnytines savastis, lygiai j šymų pataisyti prieštikybinius 
brangenybes, taipat ištraukti įstatymus.
iš bankų bažnytinius fondus,
išėmus bėgamiems reikalams; 
reikalingus. Kitaip gi, girdi, 
vyriausybė konfiskuosianti vi
sas bažnytines savastis. 

Ispanijos katalikai

Jis sako, kad be kitų vys
kupų prašymų pasirašo ir a- 
paštalinis delegatas. Jis gi ne
turįs teisės maišytis į viduji
nius Meksikos reikalus, nea

SUDIEV! chicagoje uždarytu bankų klausimas
PAVEDAMAS “GRANO JURY”ATOSTOGOS BE UŽ- 

MOKESNIO

Chicagos sanitarinio distri- Cook apskrities valstybinis 1 rių yra apie 60, ir kiti paša- 
kto komisija išsprendė 1,400 kaltintojas Swanson paskelbė, į liniai asmenys, 
tarnautojų ir-darbininkų duo kad vis,i uždarytų bankų, ta- Bus tyrinėjama, ar kartais 
ti po dvi savaiti atostogų be me skaičiuje ir Bain bankų,
užmokesnio. Tuo būdu būsiu re*kalai pavedami “grand ju- 
sutaupyta arti 200/100 dole- Tyrinėjimai bus pradėti 
,iu ateinantį pirmadienį.

Prieš “grand jury” bus pa-
Pirm kelerių metų šio din- kviesti risi uždarytų b(mln)

trikto komisija (šiandie jos kviduotojai (reeeiver’iai), ku- 
jau nėra) pinigų turėjo kai 
šieno ir be atodairos eikvojo.

kurios bankos nebuvo jiždary- 
tos dėl bankų direktorių ir 
kitų viršininkų apsileidimo sa
vo pareigose, ar kartais jie 
nenusižengę bankiniams įsta
tymams, gal ueteisotai eikvo
ję bankų fondus, ir t.t.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŽUVO TURTUOLIO 

ANŪKAS

Žinomo Chicagos bankinin
ko Harris 22 metų anūkas N. 
W. Harris automobiliu vyko 
į Kalifornijų lavintis “bizny-

BETYGALOJ PAKONSEK- 
RUOTA NAUJA MŪRO 

BAŽNYČIA

pasigenda tai šieno, tai vištų. 
Niekaip negalima jų išvyti. 
Čia išveja, žiūrėk vėl kiti, ar 
tie patys, pasitraukia kokį ki-

pareiš- ^Meksika su Vatikanu neturi ( 
kia; kad niekas nei nemano
parduoti tokias, ar kitokias 
bažnytines savastis, nors vys- 
.kupai turi teisės taip elgtis,. 
Šiuomi parėdymu vyriausybė 
ieško priekabių. Tas galima 
atsiekti tik varžant laisvę.

KILĘ NESUSIPRATIMAI

santikių.
Senatorius vargiai nežino

tų, kad apaštalinis delegatas 
yra Meksikos pilietis ir kaipo 
toksai prašyme pasirašo.

Jo Ekscelencija Vyskupas PETRAS-fc’RANCIŠKUS 
BŪČYS, Marijonų Kongregacijos Gen<olas, būrelio 
dvasiškuos ir veikėjų lydimas, vakar apleido Chicagą 
ir išvyko j Cambridge, Mass., kur sekmadienyje laikys 
iškilmingas pamaldas. Jo Ekscelencija dalyvaus ir A. 
L. R. K. Federacijos Jubiliejiniame Kongrese, kuris į

Naujos mūro bažnyčios pa- lojnetrų ir vėl apsistoja. Iš 
konsekravimų Betygaloj atliko vogimo ir minta, nes visur y- 
J. E. Kauno Arkivyskupas Me ra išve; mi, kai neima duo- 

Netoli Toole, Utab, jo auto- tropolitas J. Skyireckas li< uos uos, ne kiaušinių. Būtinai 
mobilius nuriedėjo į pašlai- 25 d. dalyvaujant apie 30 i- prašo s’i sto ar sūrio, 
tę ir jis žuvo. nigų. x “M-M.”

; Ganvtojas į Betygala atvy- 
NENORI PIGIAU DIRBTI ko vakaro\r buvo tusirih.

kuBių tikinčiųjų ir kunigų sii-

je

Chicago statybos amatnin- ^ktas. Betygalos klebonas kan. 

kų unijų taryba atmetė iškel- Janulaitig padarė pranešimų

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Politiniuose sluogsniuose ka
lbama, kad tarpe Francijos 
ministerio pirmininko LaVal 
ir užsienių ministerio Briando 
kilę nesusipratimai. Del to 
ir į Berlynu jųdviejų vyki
mas atidėtas neribuotam lai
kui.

Ministeris Briand, sakoma, 
jaučias nepatenkintas, kad La
vai perdaug maišosi į užsienių, 
reikalus.

BOLŠEVIKAI DAUG GRŪ-!___________
DŲ SIUNČIA J OLANDIJĄį ANGLIJA PALANKI VO-

--------------. KIETI JAI, BET...
HAGA, Olandija, rugp. ,

21. — Rusijos bolševikai dau- LONDONAS, rugp. 22. — 
gybę rugių grūdų prisiuntė į H Berlyno ir iš kitur gauta 
Rotterdamų ir į kitus Olandi- rcikalavimų ir patarimų, kad 
jos uostus. Didžiuma neiš-1 AngUjos kreiptu-
kraujama iš laivų. Laukiama ... .. , , . ..* . , , . si 1 Amerikų, ar kartais ji neaukštesnių grūdams kainų. I, , , . ,įskeltų karo skolų ir karo at- 

Praeitom porom savaičių pildymų mažinimo klausimo.
bolševikai į vakarinės Euro- . ... . , .... ., . w o .i Anginos vvriausybe labaipos uostus išsiuntė virs 8 mi-1.vi- , • y- -j norėtų gelbėti kaip sau, taipbonus bušelių kviečių grudų 1X0 r

vyksta rugpjūčio 24—26 dd., Bostone. Kongresą atida- tų sumanymų sutikti pigiau j E Metropolitui apie savo 
rant laikys iškilmingas pamaldas. Rugsėjo 8 d. atidarys . ynlsUms dirbtl statant ma- parapįjos būvį, pažymėdamas, 
Lietuvių Kolegiją, Thompson, Conn. Jo Ekscelencijos tuosius namus. kad Didygjg Lietuvos Kuni-
atsilankymas Chicagoje paliko malonių, neužmirštamų į šį sumanymų iškėlė kai-ku- gaikštis Vytautas yra pasta- 
atsiminimų. riog gtatybo8 kompanijos, no- tęs pirmųjų čia bažnyčių. Ji-

Valakų vienkiemy, Gru^.-.ių 
v., šiais metais bus atidaryta 
žiemos sezonui žemės ūkio mo
kykla su namų ruošos kursais 
mergaitėms. Mokslas truks 
nuo lapkričio mėn. 1 cL iki ba
landžio 1 d. “M. M.”

VYSKUPO ŠVENTINIMAI rėdamos pastatyti vienų tūk- nai ir kitos po jos bažnyčios, 
INDI |O I stantį namų, jei pigiau būtų buvusios medinės. Religinis

J J dirbama. parapijos būvis esųs patenki-
MADRAS. — Kumbakona- Kai-kurie amatninkai parei- °antlS’ matyt\ 1Š 1.ŠdaUn' 

m’e įvyko vyskupo šventini- škia, kad verčiau bedarbiauti, 
mai. Kadangi katedra mažytė, negU sutikti pigiau dirbti, 
tad šioms apeigoms atlikti ka- , .....--------------

GALUTINAS PREZIDEN
TO IŠSPRENDIMAS

NEPASIDUODA REVO
LIUCIONIERIAI

HAVANA, Kuba, rugp. 22. 
— Kubos vyriausybė skelbia, 
kad revoliucionieriai visur iš
blaškyti.

Gi ištikrųjų kai-kur jie sma
rkiai veikia prieš kariuomenę 
ir pažangiuoja.

Šiame mieste revoliucionie
riai mėgino išjudinti sukili
mus. Nepavyko.

GRYŽTA KUNIGAS 
TYRINĖTOJAS

SEWARD, Alaska. — Gar
laiviu Yukon į J. Am. Val
stybes išvyko kun. Hubbard, 
garsus Alaskos plotų tyrinė
tojas. Jis yra Santa Clara U- 
niversiteto, Kalifornijoj, pro
fesorius.

MANILOJ ŽUVO 40 
ŽMONIŲ būtų nepatogus laikas.

Patsai ministeris pirminin- 
MANILA, rugp. 22. — Čia kas MacI)onald pareiškia, jog

pakraščiais kelinta diena alau J™. •»
čia taifūnas (audra). Pakraž- keltl Pedantu, Hooverini,
čiai užlieti, žuvo apie 40 žmo-*kur3 š,andle dau« už,mtas nu0 

savos šalies reikalais.nii}»

BOLŠEVIKAI PRIE DIRB
TUVIŲ ĮTAISO VAL

GYKLAS

tedros priešaky pastatyta mi
lžiniška palapinė, kur galėjo 
tilpti apie 6,000 žmonių. Pa
lapinės vidus atatinkamai iš-

UŽ REIKALAVIMĄ IŠ
SIKRAUSTYTI

mėtį šventų Komunijų, kurių 
1 skaičius siekia 18,000, ir iš e- 
[ samų katalikų organizacijų, y- 
pač prisidedančių prie “Pava- 

; sario” sųjungos jaunimo. Į 
; kan. Janulaičio . pareiškimų

u ' <-'arm*do Jerraor’ v * i prabilo J. E. Arkivyskupas,
puoštas ir ten ,vyko vyskupo už pagyvenu™,, 624 No. Dra- s

„ ,.......... . L .. . ,P«tro Francis šventinimai. Ka ke avė., nemokėjo nuomos. Na- L. tiksla ir „ta4dMnaa '
| Vokietijai, bet ji mano, jog dangi naujas vyskupas yra in- mų savininkas D. Battita, 45 * pa ym pa
šiandie tuos klausimus kelti dietis, į iškilmes suvyko žmo- m > jj^n pranešė, kad jis išsi

nių iš tolimiausių vietų. kraustytų. Battita už tai jį 
Šventinimo (konsekravimo) ant viet°s nušovė

apeigas atliko Pondichery ar-1 
kivyskupas Colas.

i

PASIDUODA ARBIT- 
RACIJA1

WASHINGTON, rugp. 21. 
— Iš Baltųjų Kūmų paskelb

ia, jog prezidentas Hoover 
nešauks kongreęo nepapraston 
sesijon nedarbo klausimu sva
rstyti, nežiūrint reikalavimų.
A - - - •

NEŠAUKSIĄ KONFE
RENCIJOS >

WASHINGTON, rugp. 2L 
— Londone paskelbta, jog A- 

rapijiečių ir klebono kan. Ja-. merika planuojanti artimoj a- 
nulaičio didelius nuopelnui. teity sušaukti tarptautinę ko

nferencijų karo skolų ir atpil- 
dymų (reparacijų) reikale. 
Šių žinių užgina valstybės de
partamentas.

MASKVA, rugp. 21. — Bo
lševikai išsprendė prie visų 
dirbtuvių įtaisyti virtuves ir 
valgyklas, kur darbininkai bus 
valgydinami komunistišku mat 
stu prieinamomis kainomis. 
Tas, sako, lies apie 25 nulio-, 
nūs darbininkų.

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, rugp. 21. — Dirižab
lis “Graf Zeppelin” gryžo iš 
Anglijos.

ŽMOGŽUDŽIAMS BAUS
ME MEKSIKOJ

Į MEXICO MIESTAS, rugp. 
121. — Meksikos federabniam 
distrikte ir teritorijose nau
juoju įstatymu nustatoma 30 
metų kalėjimo kaipo aukščiau-

VIENI ŽUVO, KITI JŲ 
PEDSAKIAIS

DETROIT, Mich., rugp. 21. 
— Šiauriniais oro plotais iš 
Amerikos į Danijų skrizda- 
mas Šiaurės jūroj žuvo ameri
kietis lakūnas Cramer su pa
dėjėju.

Uždarytų teatrų savininkai 
ir operatoriai vakar sutarė pa 
siduoti arbitracijos teismui iš 
penkių žmonių. Ligi išspren
dimo teatrai bus uždaryti.

šia bausmė visiems žmogžud- Danijų išskrido kitu du lakū- 
žiams. * nu, Preston ir Collignon.

Mirties bausmė panaikinta

Lincoln parke susidaužė 3 
automobiliai. Sužeista 13 as 

Dabar tais pačiais plotais į menų.

Pakonsekruotoji bažnyčia 
Betygaloj pasižymi lengvu, 
gražiai išpildytu baroko sti
liumi. Bažnyčia atsiėjusi 350,- 
000 lt. Ir tai visa surinkta iš 
parapijos.

Daug nuopelnų turi bažny
čios pastatymui kan. Janulai
tis, Betygalos kleboną*. Tuos 
nuopelnus pripažindamas J. 
E. Arkivyskupas pakėlė jį į 
garbės kanauninkus, o vietos 
dekanato kunigai kan. Janu
laičiui, kaip savo dekanui į- 
feikė dovanų. “R.”

TOKYt), rugp. 21. — Pra-• • —
dėjo veržtis ugnekalnis Asa- 
ma.

1929 metais.

BUKAREŠTAS, rugp. 22. 
— Kažkokiais politiniais Bal
kanų reikalais į Rumunijų at
vyko Graikijos ministeris pir
mininkas Venizelos.

IVASHINGTON, rugp. 22. 
Iždo departamentas paskelbė, 
kad paštos būtų statyti Chi
cagoj kontraktas pripažintas 
Chicagos kompanijai J. Grif- 
fiths and Son Co. už 13,459,- 
970 dolerių.

NEW YORKE KRUVINA 
KOVA SU PLĖŠIKAIS

NEW YORK, rugp. 22. — 
Vakar čia keliose vietose įvy
ko kruvinoj kovos su plėši
kais. Žuvo 3 plėšikai ir 1 po- 
licmonas. Sužeista 11 polic- 
monų ir 3 pašaliniai žmonės.

“DUOK SVIESTO AR 
SŪRIO!”

Chicagoj paštos būtas buS 
pradėtas statyti rugsėjo 10 d.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir ši
lčiau.

PINIGŲ KURSAS

Šaukėnų apylinkes iš kaž
kur užplūdo čigonai. Dienomis 
valkiojasi tai kortomis “var
žydami”, tai gyvulius “gydy
dami,” o iš nakties ūkininku,

Lietuvos 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

18.91
19.27
23.70
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DIENOS KLAUSIMAI
RENKANTIS Į FEDERACIJOS KON

GRESU.

A. b. R. Katalikų Federacijos kongresas 
šiemet įvyksta rugpiučio 24, 25 ir 36 dieno
mis, Ko. Boston, Mas*:, šv. Petro parapijoj, 
kurioj klebonu yra gerb. kun. Pr. Vir-

kuris prieš keletu metų patsai yra buvęs Fe
deracijos 'pirmininkas ir Amerikos lietuvių 
katalikų vadas.

Kadangi mūsų Federacija rūpinosi ne 
vien kattdikų visuomenės organizavimo reika
lais, o taip pat Lietuvos nepriklausomybės iš
gavimu ir tautiniu išeivijos stiprinimu, visa 
širdimi tiems dalykams dirbusi, milijonus do
lerių jiems surinkusi, tat savo Jubiliejiniame 
Kongrese ji tikrai nuoširdžiai gali pasidžiaug 
ti, kad po dvidešimts penkių metų intesyvnu* 
darbo — 1) Lietuva yra nepriklausoma vals
tybė, 2) Amerikos lietuviai katalikai turi sa
vas mokyklas -su lietuvaitėmis mokytojomis, 
vienuolių kongregacijas, ligoninę, prieglau
das ir 3) kad Federacijos Jubiliejinis Kon
gresas įvyksta jau pilnos Lietuvių Bernaičių 
Kolegijos, Thompson, Fonu., atidarymo iš
vakarėse.

Tie visi jau įvykdyti dalbai, prie kurių 
įvykdymo Federacija tiek daug ir taip nuo
širdžiai dėjosi, Jubiliejiniam, Kongresui, mn-^ 
nome, bus dideliu akstinu planuoti ateities 
darbus; ''

Nors ir daug Lietuvių Katalikų Federa
cija yra nuveikusi, jos nuopelnai dideli, bet 
jais dar negalime pasitenkinti, nes toli gražu 
ne viskas padaryta ir dėl to poilsiui laikas dar 
neatėjo. Mūsų veikimas, Federacijai vadovau
jant, šiandien turi eiti dar didesniu užsimo
jimu.

Gyvenimas mums stato naujus reikalai i- 
mus. Jis mus vis j didesnius darbus šaukia,

Įvairūs Straipsniai.
PATARIA APLEISTI MIES-kius ir tenai jaustųsi laimiu- 

TUS. gesni. j
------------ j Suprantama, ir ūkininkams

Andai Silver Bay mieste,1 šiandie sunkus gyvenimas,
New Yorko valstybėje, mažų-'bet yra lengvesnis už irtiesti- 
jų pramoninkų organizacija1 nių darbininkų gyvenimų, 
turėjo suvažiavimų. Praka'bų' kadir paties sveikumo atž\il 
sakyti buvo pakviestas Ne\v giu.

D. 0.

V'--”-.,
K.-'aAs*

Yorko gubernatorius Roo- 
sevelt. 1 ,

Mažieji pramoninkai suva
žiavime iškėlė nusiskundimų 
apie nepakenčiamų jiems gy-

Bū.-nt, viekui arijoj turėjo uie- rui V(!sti gengsteriai8. vienus toki a(1

mytau, mrdzmgu yra luaugr tiui kougr-a,. tu,«gro»o metu tcria,„s ug)lj ati(lau ttrO(h),|la sia„,e atva?|e
ir pati įvairių daiktų ganiy- įskelta aikštėn, Jtud žydams ________________________
ha tiesiog paralyžiuojama dėl perdėm nepavyko Palestinos _Angl i jos" vyriausybė praėju- REIKALINGAS VEIKIMAS.

brangaus gyvenimo. į kolonizavimo programa, fcvar- sios karo metu zionistamš i -_ _ _ _
Į tuos nusiskundimus gutier- blausioji įiepavykimo priežas- užtikrino to tikslo siekimą! laikraščiai pranešu, kati 

natorius kalbėdamas atsakė, tis, tai pačių žydų susiskaldv- jr savo globų. Po karo tas už-j Pennsylvani jos gubernatorių.-, 
patardamas pramoninkams apmias zionistų organizacijoje. tikrinimas pradėjo palengva 1 Pinehot prezidento Flooverio 
leisti dūlžiuosius miestus, per Žydai pasiskirstę j dvi dali: nykti. Anais metais po krūvi- reikalauja sušaukti kongresų 
•sikėlus j mažesniuosius. i taip vadinamus, kouservatis- niausiu žydų su arabais riau-' nepapraston sesijon bedarbių

Tai atatinkamiausia prie-(tųs ir radikalus, Abiejų srovių Jonizuoti. Zionistų radikalų šelpimo reikale. Gubernatorius 
nurodo, kad tik vienoj Penn- 
sylvanijos valstybėj bedarbiu

ŽYDŲ NEPASISEKIMAI.

- . x ... 1 New Yorko policija nesenai tapo aprūpinta moderniš-
ų zioyis ų oigamzacija j^į*. ulotorįnįaiH triračiais apginkluotais kulkosvaidžiai *iiH-

monė gelbėtis mažiesiems pra- tarpe eina rįetetenos daugiau- šių Anglija suvaržė žydus ko- 
moniukams ^persikėlus kur į *in nž pirmenybę ir dėl žydų srovė tad pasmerkė Ang'ijos 
ūkių miestelius. Tenai yra pi-!atsinešimo į Angliju. Organiza veidmaniavimą ir pastarajam yra virš 900,000. 
gus pienas, pigios daržovės ir ®ij«jn yra kitų žydų grupių, kongrese darė planus atimti! Anot gubernatoriaus, šian

mauskis.
Bostone ir jo apylinkėse lietuvių yra di- ! ° tikėjimo ir mūsų tautos priešai kovoti mus 

delįs skaičius, Jie turi kelioliką parapijų su I verčia. Mes gyvename tokioj gadynėj, kuri 
katalikams stato būtinų sąlygų—dirbti ir ko
voti, Jei nedirbsime ir nekovosime, gyveni
mas mus sutriuškins ir ant griuvėsių bus įs
kelta tikėjimo ir tautos priešininkų vėliava.

Kas iš mūsų nežino, kiek daug priešinin
kų turime. Jų turi mūsų broliai Lietuvoje, ne
trūksta jų nei čia. Iš vienos pusės taip vadi
namieji tautininkai — liberalai, iš kitos ko
munistai — socialistai pirmoje vietoje nori iš
plėšti tikėjimų iš mūsų širdžių,, o tuomi ir 
pačią, tautos gyvybę pakirsti. To Fi^a^^aiz- 
do.je lietuviams katalikams ir Lietuvoj ir Fa, 
Amerikoj reikia stipriai susiorganizuoti r 
vienu frontu dirbti. Lietuvoje veikia Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centras, o Amerikoje Lie
tuvių Katalikų Federacija. Joms į pagalbų 
eina ir kitos organizacijos bei draugijos. Ry
šiai tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių kata
likų turi būti kuo tampriausi. Katalikiškoji 
Akcija ir ten ir čia privalo eiti kuoplačiau
sia vaga.

Federacijos Kongresas, nei klek neabe
jojame, pirmoje vietoje tuo ir susirūpins. 
Medžiagos darbui netrūks. Kongreso dalyviai 
galės pažvelgti į Popiežiaus Pijaus XI enci
klikas ir kitus paraginimus kuoplačiausia 
išvystyti Katalikiškąją Akciją, jon Įtraukti 
kuopi ačiū usias žmonių minias.

Kongrese pats savaimi iškils klausimas, 
kad yra būtinas reikalas plėsti Federacijos

veikliais klebonais, išleidžia gražų ir tu» 
ripingų laikraštį “Darbininką”. Tų apylinkių 
lietuviai yra pasižymėję kaip nuoširdūs mū
sų tautos reikalų rėmėjai, duosnūs aukotojai. 
Toks Worcesteris, kun. J. Jakaičiui klebo
naujant, per vienus tik metus (1918 — 1919) 
Lietuvos reikalams per Tautos Fondą yra su
dėjęs $16,000.00. Ten lietuviai katalikai 
visada buvo organizuoto ir vieningo darbo 
šalininkai ir rėmėjai. Pas juos gražiai veikia 
visų mūsų efentralinių organizaclfc kuopos ik 
iš jų susidarę apskričiai. Jie rūpinasi ir Fe- 
etoracijos reikalais. Reikia yianyti, kad Tbo- 
Ktpaon, Conn. įsisteigus Lietuvių Kolegija, 
kur apsigyvens keletas žymių mūsų veikėjų, 
Naujosios Anglijos lietuvių katalikų judėji
mas dar labiau sustiprės.

Del to mes skaitome, kad parinkimas 
Bostono Jubiliejiniam Lietuvių Katalikų 
Federacijos Kongresui yra labai vykęs. Ten 
prie Kongreso gerai prisirengė, jį padarys 
skaitlingu įdomiu ir vaisingu nutarimais.

Šių metų Federacijos Kongresas, kaip 
jau ne kartą esame pažymėję, yra svarbus ne 
vien dėl to, kad jis yra jubiliejinis, bet ir 
dėl te, kad jame bus svarstoma naujasai Fe- 
deracijos konstitucijos projektas. Taip pat 
Kongresui begalo daug reikšmės priduos da
lyvavimas jame J. E. vyskupo Petro Bučio, 
Marijonų Kongregacijos Vyriausiojo Vadovo,

pigus visas pragyvenimas. 
Kas svarbiausia, kad tenai 
galima gauti pakaktinai ir 
pigiau apmokamų darbiuin- 
kų. Tai ne didžiuosiuose mies-

bet tos savo skaičiumi yra įš Anglijos Palestinos globo- 

mažos ir vedamuose kivirčiuo- jimo mandatų. Kita zionistų
se turi menką svarbą.

Zionistų kongrese įvykiais 
turi susidomėti ir katalikai,

die visoj šaly nedarbas ir var
gas taip didelis, kad yra rei-

srovė tam priešinasi. Del to,! kajįngft.s pačios §aIies
nistracijos veikimas. Ateinan
čių žiemų milionų bedarbių ne
išgalės šelpti atskirios valsty
bės, apskritys arba miestai.

kongrese ir kilo didžiausi ne
sutikimai.

tuose, kur visokių pramonę kadangi einasi apie Palestinos 
spaudžia aukfctf mokesčiai, apvaldymą ir likimų. G į Pales
hrangml apiloUuH d*^ioln Kb» Šventa Zvlnn kata- tj)(i ; ta os slekti' Hraeit» Sienų) milionų žmonių
ka. .r kriokto. naatkalumina hkanu yra branginti™ Mpiuuu, buvo baisiais apsun-
nslaldos. šventomis vietomis. Ištiktųjų' tuiW nei ma. fintas, kada visų šelpimo or-

Kas kita yra mažuose mms- Palestina turėtų prigulėti ka- pftV’.kiln(> ir tiR vienos ganizacijų fondai išsibaigė, gx
telmose. Mažieji, pranioninkai talikam* ir Katalikų Bazny- >vajon^ žydus tad visuomenė neturėjo iš ko au
tenai gelbėtų ūkininkams, duo čios globojama. Taip nėra, * ^Umas Jie tiki kotL Ateinan&* žiemS bus bl°
darni jiems darlk) liuosąją nuo a<v.įų įvairių nekatalikiškų vai .. . Igiau. Jei šalies vyriausybė ne-
■žemės ūkio dariau ląikais. Girtybių politinėms' suktybė.a's ^i^ms ir paki- — ftktivumo> p;ania
ūkininkai pilnsS atsimokėtų Katalikams štai Kas svarbu boV()ri radikalus, kurie An- towms aikitJt suirutės ir. įasi,
pramoninkams skvo pigiais ū- žinoti: -Klijų smerkia ir nori jos atsi- dar kas; blogesnio
I ,o produktais. Palestinoje žydų zionistų į kratyti. i Angliškoje spaudoje pa.riro-

Tai sveikas patarimas. Toks tikslas yra sukurti žydų tau- j Kongresas baigės atstovų Fo balsų, kad prezidentas 
patarimas yra reikalingas ir tinę nepriklausomų Įsusikriniįiu,u jęes be kitko ^over Gk daug kalba apie
daugeliui darbininkų, kurie1 kurioje žydai turėtų sudaryti ’ ’ . . !bedarbių šelpimų ateinančių

Nesutikimui pagilėjo, kada 
tie ir kiti suvažiavę žydai įsi

patirta, kad žydų kolonizav 
■mas Palestinoj kaskart einą

įmestuose kamuojasi su auka- gyventojų didžiumų ir būti vy
tais mokesčiais, sunkiais dar- riausybės priešakyje. Krikščio veįkįa (jįrdi, bedarbių šelpi-
bais ir nedarbu ir brangiuoju nims ir magometonams /.ydai n,az.vn ir kolonizavimo lorde taj atskiriu valstybių
pragyvenimu. Žymi dalis dar- užtikrina lygias teises, bet ne atsirado apie 4 milionąi dolc- jr visuomenės pareiga, 
bininkų galėtų nusikelti į ū- viršenybę. rių skolos. I Iš Washingtono praneša, jog

----------- - ■ -............. ......... ■■■»<■ , ■ ■■ i .........................„i.......... y daug kas reikalauja šaukti
veikimą, kad visose kolonijose reikia turėti Rimą, kuri pilnai supranta šių dienų gyveni- kongresą nedarbo klausimu, 
gerai organizuotus skyrius ir kad Centro ma ir kuri sugebės į iškilančius aktualius i prezidentas atsako, jog 
Valdyba tuos skyrius aprūpintų nuolatiniu klausimus tinkamai ir gyvai atsiliepti, tas nereikalinga, nesamu jo-
(iarbu, arba, geriau sakant, darbų planais ir Tat, sveikiname Jubiliejinio Federacijos kį0 pavojaus
medžiaga. Pati Centro Valdyba privalo susi- Kongreso atstovus, palinkėdami jiems kuoge-' _________ _ ___
daryti tokia, kuri pilnai supranta Popiežiaus ' liausio pasisekimo svarbiame ir atsakominga- iVTėO UflDAlIPC*
Pijaus XI troškimus išvystyti katalikų veį- l me jų darbeI i bAKulNRl I Eu UllAUut

žiemų, bet ištikrųjų nieko ne

A. Matutis.

fiOAS^fiANUOJAS
(Tąsa) I

Nepatenkinti ir murmėdami jie išėjo. į 
Nūngi labai norėtų jie žinoti, ar Anzelmas , 
JRtikrųjų gerai matė ir manė. Ir jie sumin
ti jo ant rytojaus pasiųsti įgaliotinius į 
Mantuy’ą, kad persitikrinti ar ištikrųjų 
vyskupą* Karto juo* aplankė. Vienok, ka- 1 
da jie pribuvo j vyskupo gyvenimą, vys- i 
kūpa* buvo taip užimta* kitais svarbiais | 
rrikaiaia, jojr vinai neturėjo laiko juos ! 
priimti ir įgaliotiniai išreiškė jam padėko- 

-I»ę vien tik per vyskupo padėjėją. Jje ma
tė vyskupo paveikslą, kylmntį ant sienos 
ir tuojau pažino ir persi tikrino, kad tai < 
tikrai vyskupas Karto, o ne kas kitas bu- 
Sro tpo kunigu, kurs {atsakė pamokslą ir 
įptlai ko dievmaldvstę jų f ai lapijoje... Ir 

tJL* paliko jam prižadą visados likti* dė-
inpais.

Vyskupas Kurto 1894 metais apleido 
lM$Nitny'ą. kad persikėlus į Veneciją, kai
po kerdlnnles potriarka. Jeigu-visoje vys

kupijoje didžiai jo gailėtasi, tai Golfo 
pilyje dvigubai atjautė tų netekimų.

Rugpiučio 4 dienų 1903 m. pasklido 
unia, kad kardinolas Juozas Karto liko 
išrinktas popiežium. Neapsakomas nu- 
džiugimas apėmė visą Goito apielinkę ir 
jie nusprendė suteikti dovaną feventųjam 
Tėvui, kaipo dėkingumo ženklų. Ilgai ta
rėsi, kokia būtų dovana geriausia pas
kirti; pagalios gi visi sulygo, nes senas 
viršininkas, kurs da viršininkavo, suma
nė puikių minti ir tuč-tuojaus nutarė į- 
vykdinti tų sumanymų.

Fūsmečiui praslinkus susirinko visi 
Goito pilies gyventojai prieš bažnyčią, 
kur buvo išstatyta dovana dėl popiežiaus, 
pirma negu ją {msiuntė į Romų. Tai buvo 
paminklasf nulietas iš sidabro, perstatan- 
tis Gerąjį Ganytoją o paminklo apačioje 
buvo iškalti šie žodžiai:

“G. e r ų j a m Ganytojui 
P i j u i D e š i m t ą j a m —

DOdogi GoiU pibafcsd.”

(Pabaiga)

A. Matutis.

?AŠAUKIMĮ ATMETUSIO ŪKIMAS.
Tai visa buvo mojRslo metų užbaigos 

dienoje. Pilnos entuziazmo iškalbingos 
prakalbos, dovanos, diplomai. Orkestras 
ir benų instrumentai nutilę ir senai padė
ti į atatinkamas vietas. Minios, dalyva
vusios puošnioje ir garsioje mokslo Įstai
gos svetainėje, kurioje persiimta kilniau
siais įspūdžiais ir gražiausiais atmini
mais, išvaikščiojo j savo namus, jialie- 
kant vietų tylumai, Vystančioms gėlėms, 
suinaigytienis programų plakatams. Ąt- 

sižymėjimai, pasisekimai, užsivylimal, 
nedatekliui, aplodismentai, okazijos, j>a- 
saulingumas ir glorija — nužengė istori
jon.

Atmintingos dienos graduantas, Ed
mundas Dunda, vaikštinėjo mokslo Įstai
gos sodne su Tėvu Gas|»aru, retorikos 
profesorium, kurio klasėje Edmundas 
mokinosi, ir dabar profesorius reiškė 

j nuoširdžius kmuplimentus ir vaizdavo 
Į reikalingą parimošimą gyvenimam mel- 
! džiant AugSčiausiojo didžių malonių,

pagelbstančių žmogaus kelionei čia žemė
je.

*‘lki šiol nesuradau progos tave pa
sveikint už iškalbingų pasakytų prakal
bą”, tarė Tėvas Gasparas.

“Širdingai ačiū tau, Tėve”, dėkojo 
Edmundas. “Žinai, kaip branginu tuos 
tavo pasveikinimo žodžius.”

“Sentimentai buvo kilnūs, dikcija — 
aiškiausia, iškalba — efektinga. Gestai, 
kad ir negausūs, tačiau visi buvo gracin
gi ir vietoje. Aš buvau tiesiog sužavėtas 
rinktiniausiomis tavo citatomis; labiau
sia įsmigo man vienoji, kurioje išsireiškei, 
kad gyvenimas yra mįslė 
s, 1 a t i n g e s n ė už p a č ė ų 
m i r t j.”

Edmundas ištiesė pspfesoriui dešinių- 
1 jų už gražiuosius komplimentus.

“Gyvenimas tikrai mjslė”, pradėjo 
1 Tėvas Gasparas, imdaiųas į rankas ro

žančių kalami! ties vienuoline prijuoste, 
“ir vien tik tie, kurie, turėdami tvirtąjį 
tikėjimų, žvelgia į Dangų, tegali jį išriš
ti. Tai tik M I N O R A C A N A- 

1 M U K. Ir labai apgailestauju, jog pats
I ,rfilosofijoje negavai pirmosios dovanos.”

■.an'1 .■ ■■■ j: ■- ——

“Taip-pai ir aš. Ištikrųjų, aš sunkiai 
darbavausi, kad gavus jų. Nūngi, gaunant 
tik antrųjų dovanų, jaučiuos užviltas. Bet 
gi Brundza tikrai jos nusipemė. Jis tai 
vienintelis mano rivąlas, kurio aš paisiau. 
Gi antroji dovana, dar auksinė, juk gra
žiai išrodo ir visur puoš asmeninę mano 
garbę. TaZjau, vis viena, aš pavydžiu jam 
to giliuko, kad gavo pirmutinę dovanų.“

“Kų gi dabar darysi! Juk tai pra- 
*ities dalykas. Beje, o kur gi manai pralei
sti atostogų laiką?”

“Rytoj aš išvažiuoju į dėdės Kuzmos 
ūkę. ’ ’

“Rytoj! Argi pats nemanai dalyvauti 
pirmadienį graduantų rekolekcijose?”

Ktaiga abu sustojo. Tėvas Gasparas 
pažvelgė į jaunuolį, neatsakantį paklau
si man ir pradededantį nerimti. Ir jaunuo
lis netrukus nuleido savo akis žemyn ir 
mosavo lazdele.

“Argi nemanai dalyvauti graduantų 
rekolekcijose?” pakartojo Tėvas Gaspa
ras klausimą, nesulaukdamas Edmundo 
atsakymo.

“Ne, Tėve”, ateakė jaunuolis trum
pai. (Bus daugiau)
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DRAUGAS
pinigų bažnyčių statymui ir, 

kunigų išlaikymui.

Būdamas “didžiuoju” jis ir 
išsprendė milionui -katalikų 
palikti tik 13 kunigų, gi visus 
kitus pašalinti iš savo valdo
mos valstijos.

Deja, katalikai, kurie kuo
ne vieni sudaro visus Vera 
Cruz valstijos gyventojus, y-

ientėjo tikrai. Ilgėjimasis la- ra kitokių pažiūrų apie Baž- 
bo kitiems ir gyvasis pasiryži- ny(’.įOiS įr gv. tikėjimo reika- 
mas atsiekti tų tikslų lemia £įa Tejeda ‘didysis’
gausingai. Ištvermė gludi kan- jr susįduria su galybe, kokios

ŽINIOS IS LIETUVOS
(Mūsų korespondento).

Vašingtonas ir Linkolnas
Vllsįgyveno vienatvėje; ilsėjosi ir 

nuveikia gausingų-

Linkolnas ir Vašingtonas.

Žmonės yra: minia ir solita-jkad jo šalis nuo Atlančio pa- 
rė individualybė. Minios vie- sieks Pacifikų ir, kad gyven- 
nata neatsiskiria viena nuo tojų joje skaitysis virš šimto 
kitos ir rodosi įgimta sutapti'milijonų.
ir gyventi krūvoje. Gi solita 
re individualybė išsikelia 
minios ir
jų darbų žmonijos naudai. Mi
nia ieško pagalbos ir surami
nimo nuo kits kito. O solitarė 
individualybė ieško vienatvės, 
išsiilgimo. Ir neveltui sako 
vokiečiai, kad atsilsį surasi tik 
kalnų viršūnėse. Pakol užkop
si į kalno viršūne, reikia i a- j- >•‘ v’ » 1 0 tauta šiandien garbina juo-
kęsti ir pavargti. Tatai, kad <|u. MBeg tSv,;
patapus didžiu - reikalinga'ki ka| didin
būti vienam; būti didžiu ir . .cipatorių.
vienam — reikalinga vargti ir Samata.

■ Per aspera ad as-

trybėje. Kentėjimas tai didin- nei jis, nei kitas koks komi-
gumo sakinis. Jis taį išaugš- saras negali įveikti ir turi pa
tino juodu virš minios ir iš

Kai kuriose bažnyčiose la
bai susitaisė chorai ir labai 
gražiai gieda.

Visoj lytinėj Lietuvoj ge
riausias bažnytinis choras tai 
bus Utenos choras. Choro vi
sų balsų vienokis skaičius, 
balsai jauni švieži, susigiedo
ję. Choras, labai discįplinuc-

nemaži (J. Bruno Goebel dar
bo, 2 manualais, per 20 regis
trų).

Skiemonyse, tiesa, įtaisė
įtaisyti Utenoje didelius var-1 n*luju> vargonus, deja, neži

nia kodėl jie jau pagedę. Rei
kia manyti, kad tai meistrų 
kaltė. Kaltas ir klebonas, ko
dėl nedavė dirbti vargonų ko
kiai nors rimtai, nusipelniu
siai firmai, sakysim, Bruno 
Goebel, arba Dr. Oskar AVale-

gonus.

Iš mažesnių bažnytkaimių 
reikėtų paminėti Kurklius, 
Skiemonis, Aluntų.

Kurklių bažnytinis choras, 
vedamas p. Aleknos, tikrai pa-

ker ir 1.1., o padavė dirbti ka-žengė pirmyn. Kai sulygini .....
zinkokiam Maciukui.

nęs Lincoln, Nębraska, Box 
164. Ieško brolis Romualdas.

Butkevičius,’ Bronius, prieš 
karų gyvenęs AVorcester, Mass 
Karo metų neva buvęs kariuo
menėje. Nėra žinių nuo karo
pradžios (10-1186).

Grajauskai Vincas, Kazy.-.
Jurgis-Juozas ir Pranas, kilę 
iš Telšių apskr. Jurgis 1921 
m. gyvenęs 1902 Jackson S',., 
Scranton, Pa. Ieško motina.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti ir kiekvie 
nas, kas ką nors apie juos 
žinotų, prašomas suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus brau 
giai įvertinta.

Lithuanian Legation
2622 — 16 Street, N. AV.. 

AVashington, D. C.

tas, vedamas gabaus muziko pirmykštį giedojimų Kurkliuo
p. V. Grigaliūno, moka dauv se, su dabartiniu, tai pamatai! • ,_/r u v ~ ~

, . . , . , . Maletų baznvtinis choras vi-skirtumų lvg tarp dangaus ir .
„ ' _ sai menkas, mat netikęs var-zcnios.

z gonininkds ir išklerę vargo-
Choras moka Zangl’io šv., L vargonai Masalskio dar- 

Liudyiko garbei komponuotas^, |g registrų? vieno manua- 
mišias ir šiaip bažnytinių ir|lo, vadinas> nemaži< Deja, i§. 
pasaulinių dalykų. klerę. Kai kurie registrai vi-

Skiemonių choras, vedamas

gražių ir sunkių mišių, baž
nytinių ir pasaulinių dalykų. 
Kai užgieda, tai, rodos, dan
gun veda; gi smarkiąsias vie
tas kai užtraukia, tai, rodos, 
žemė dreba.

sisakyti, kad yra bejėgis kai 
garbingąsias viršūnes. nelaimingas vergas.

Ne vienoj Vera Cruz vals
tijoj, bet visoj Meksikoj eina 
Bažnyčios persekiojimai. Mi
liūnai katalikų yra-be jėgų, 
kada stipriai susiorganizavusi ( 
revolucinė bedievių masonų 
partija laikosi prie valstybės 
vairo, lygiai kai Rusijos ko-

, ,, munistų partija. Vadinasi, ny-Daug rašoma ir kalbama a- , . v ,, ... !ki mažuma valdo mihonus 
žmonių, juos spaudžia ir var
gina. Ši partija turi savo žiny 
boję kariuomenę, visus ginklus

, ................... v. . v , ir visus šalies turtus. Nei kiekdomu žinoti, jog ir sioi saly . . ., .... , nesiskaito su milionų žmonių
protestais ir reikalavimais.

Bet toksai žiaurus mažu
mos valdymas nėra pastovus. 
Ar anksčiau ar vėliau turės 
griūti. Kokio likimo sulauks 
Tejeda “didysis”, tai klausi
mas. Jis pats apie tai turėtų 
pagalvoti ir rasti atsakymų.

Akstinas.

kėlė į

e m a n-

kentėti. 
t ra!

Linkolno ir Vašingtono var
dai yra didingi ir garbingi.

Linkolnas ir Vašingtonas 
tai dvi solitari individualybi. 
Vašingtonas, kad ir aristokra-' 
tas širdyj, tačiau buvo atsis 
kyręs nuo kitų, o buvo kam 
trus ir darbavosi kitų naudai, 
išliuosuodamas pavergtuosius 
iš po Anglijos jungo, įkurda
ma* pradžių Jungtinėms Val
stybėms ir teikdamas laisvę 
jaunų valstybių piliečiams. 
Linkolnas, ūkininkų sūnus, 
savo jaunystėje visada ieško
jo vienatvės, kad atsiduoti 
knygoms ir mokslintis; vėliau, 
tapęs šalies prezidentu, netu
rėjo ramumo nei atsilsio, ta- 
čiau daug kentėjo ir vargo, 
suvienydamas Šiaurines ir Pie 
tinęs valstybes, panaikinda
mas vergi jų ir aukodamas sa
vo gyvastį didingų valstybių 
laisvei apsaugoti ir užtikrinti.

Vašingtonas, kuriant jaunų 
respublikų, turėjo daug nepa
sisekimų, tačiau niekada nc- 
prarasdavo drąsos ir neieško
jo atsilsio bei suraminimo, 
kol neatsiekė tikslo. Linkol
nas irgi neprarado drąsos nei 
naminio karo sloginimas, nei 
priešų kritikuojamas bei siner 
kiamas; iki paskutinio kraujo 
lašo, jeigu to būtų reikėję, jis 
buvo pasirįžęs kovoti, kad 
panaikinus vergiją.

Vašingtonas gimė šalyj, ku
rių valdė Anglijos karalius. 
Bet gi Vašingtonas mirė, pa
likdamas savo šalį laisvų ir 
pačių žmonių valdomų. Lin
kolnas gimė, kai jo šalyj vieš
patavo vergija ir gyvavo di
džiausia suįrutė, tačiau, mir
damas, jis matė, kad vergai 
paliuosuoti, kad šalis padvi
gubinta ir sutvarkyta.

Linkolnas ir Vašingtonas 
buvo žmonijos bičiuliai ir prie 
lėliai ir geradariai. Jiedu ga
le matė didingųjų pasiryžimų 
ir nuveikimų gražias pasek
mes. Linkolnas, mirdamas kan 
kinio mirtim, žinojo, kad jis 
panaikino vergiją savo tauto 
je, kad pagrįso pasekmingų 
ir laimingų buitį Šiaurių ir 
Pietų dalim galingai sujung
toje Jungtinių Valstybių vie
numoje. Vašingtonas, atsisa
kant priimti trečiąjį preziden
tavimo terminų, pasitraukė 
nuo viešojo sūkurio, patenki
nime baigdamas gyvenimo die 
nas, o vis gi nežinojo, kad jo 
drąsa ir žygiai pajėgs sukur
ti tokių didingų tautų, kokia 
yra šiandine; irgi nesapnavo,

DARBININKES VADINA
MOS VANDENIU.

pie verstinus žmonėms dar
bus bolševistinėj Rusijoj, kur 
gyvuoja nepaprasta vergija. 

Bet štai kiekvienam bus i-

yra nepakenčiami} darbų.
Iždo departamente, AVasli-

ingtbne dirba moterų grupė.
Didelių karščių metu jos jo
kiu būdu negalėtų dirbti. Tad 
aukštai ant jų galvų ištiestas 
milžiniškas audeklą s lygiai 
nai palapinė. Tas audeklas 
dažnai apšmirškiamas vande-1 
niu (drėkinamas). Apačioj dir 
bančioms moterims ši ypatin-1 i§pL£š£ SVIRNĄ IR IŠ- 
ga prietaisa sukelia vešesnį ir NE§fi 6)000 LITŲ PINIGŲ

Nenuostabu, kad Uteniškiai 
m ėgi a bažnyčių, kur savo ma-;p. Survilos, moka J. G. Ed.

sai neatsiliepia.
Malėtiškius kai kada prali-

ldas jungia su kunigo ir cho-, Stehle komponuotas mišias l'Uksmina vidurinės ir pradžios
ro malda. “Missa coronata Salve Regi- j mokyklų chorai. 

” 4-ms mišriems balsams iriGailai Utenos vargonai me- na • ■ »f»Tlllino ItrMtlIDI I
nkoki. Utenos bažnyčiai reikė- vargonams. Tai sunkus, bet į ĮJ LIETUVOS RESrUBIJr 
tų didesnių. Reikia manyti, ,labai £ražus klykąs. Choras j
kad gerb. Utenos klebonas ' Moka ir dau«iau

kun. dek. Asminavičius, taip | bažnytinių dalykų, 
dailiai ištaisęs bažnyčios vidų. į Aluntos choras, vedamas p.

KOS GENERALINIO 
KONSULATO.

sugebės įtaisyti ir gerus dide
lius vargonus, gi parapijiečiai 
šitų savo mylimo klebono žy
gį mielai parems.

Manau, padės ir amerikie
čiai, kilę iš Utenos padangės,

P. Četkausko, moka Šulco šv. 
Cecilijos garbei komponuotas 
mišias ir šiaip bažnytinių da
lykų.

šie asmenys, gyveną Ame
rikoje, ieškomi:

Jasiunas Jonas, kilęs iš Sau- 
Deja, minėtose bažnyčiose! ginų km., Papilės valse., Bir-

menkoki vargonai, tik Aluntos žų apskr., iki 1915 m. gyve-

■NiU

ki

pakenčiamesni orų.
Moterys užimtos didžiai, 

svarbiu darbu. Jos dirba 8 va-į niU apskr., Kalnujų m. neži- 
landas dienoje ir šešias die-, nond piktadariai is užrakinto 
nas savaitėje. Skolestikos Elzbergienės svir-

Jos skaitliuoja bilioninius.no’ įplėšę stogų ir įlindę, iš- 
vyriausybės fondus, taip kad vo^ apie 6,000 litų pinigų ir 
Iždo departamentui kasdien gairių daiktų. Viso nuostolių
būtų žinoma iždo padėtis. Be- Padaryta 8,000 litų sumai.

1 ' 1 “R ”galo nuobodus darbas kasdien • '
ištisiomis valandomis tik skait
liuoti ir skaitliuoti. Esą blo
giau kaip Fordo dirbtuvėse.

Kas ypatingiausia, kad šios 
darbininkės jau kelinti melai 
skaitliuodamos negali pasivy
ti bėgamosios dienos. Vis dvi 
dieni užpakaly atsilikusios. ’

Kadangi karščių metu skait 
davimas nepakenčiamas, tad 
ir sugalvota vėdinti jas van
deniu, kadangi joms atsilsis 
nebegalimas, nes darbas ne
gali būt nutraukiamas.

Jei kartais jos dėl kokių 
bent kliūčių,ar dėl savo neap- 
aukrumo nesuskumba atlikti 
reikalingo apskaitliavimo, pa- 
Imosuojama (pašalinama) visa 
jų grupė ir jų vietoje pasta
toma kita skaitliuotojy gru
pė. Šis skaitliaviinas turi būt 
vedamas be pertraukos, be jo
kios atodairos.

1—--------
,TEJEDA “DIDYSIS”.

Meksikos valstijos Vera 
Cruz gubernatorius Tejeda y- 
ra komunistas. Komunistų 
laikraščiai jį vadina “didžiuo-, 
ju”, kadangi jis imasi perse
kioti Bažnyčių ir katalikus.

Būdamas komunistu Tejeda 
nenoromis turi kovoti Bažny
čių, kad žmones paliuosuoti iš 
šv. tikėjimo. Jis sako, kam 
tikėjimas reikalingas, kokiais 
tikslais žmonės išleidžia daug

Liepos 20 d., naktį, Rasei-

Dabar
Nauja R. C. A. Vietor 

Radio su viskuo u-ž

$37.50
Dykai duodame jūsų na

muose demonstravimo. Į- 
mokant tik $1.00.

Patelefonuokit
Boulevaid 4705

JOS. F. BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. Halsted st.

Nedėlioję Lietuvių Progra
mas iš stoties AVCFL 970 
k. nuo 1 iki 1:30 po pietų.

DRAUGO” R
PIKN

ĮVYKS

&

Sekmadieny, Rugpiucio (Augnst) 30 d., 1031
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Salinau Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 10 Mažų Mergaičių Bėgimą^

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.
Dovanu Išdalinimas 7:30 P. M.

&

’i

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

„ Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir Pavarde ...........................................................................

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

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

Kontesto Skyrius ...................................... .. ..........................
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ĮKAS
Rengia Švento Antano Parapija 

VYTAUTORugpiučio - Augusi 30* 1931 Buck* Jonės Orchestra
DARŽE

Įžanga 50c.

užeis parods pamatyti. TaipĮdomus Dailininkų Sus-mas. į. i sugrįžę iš Europos ir kitur
amerikiečiai turistai skaitlin-

Lietuvių Dailės Meno Rate- laisvėje tverė, audė ir mezgė ll^rina i šią vietą ii todėl 
lis laikė savo susirinkimą, savo liaudies dailės ir meno Maus progos pamatyti mūs pa- 
į’Ugpiličio 11 d., 8:30 vai. va- kurinius, atnešdama juos į pa-,10^^’ iėšbucio saviiiuikas pa
karę, pas panelę Eleną Vižiu-isaulį tarp dainelių ir ašarų. 5'belbs į amerikoniškus laikras

( ’us apie parodą ir todėl dau-tę, jos namuose. Nors tą va- Keikia pasakyti, kad ponia 
karą labai smarkiai lijo, ta-Į Vižienė yra moteris labai pa-Į&e‘ newyorkiečių ir kitų ateis 
čiau narių atsilankė tiek, kad milus dailę. Jos visos Irys dūk pažiūrėti, lodei šis viešbutis

tervs mokosi dailės ir ji sten- :'’!a nepaprasta ir parankiau- 
giasi joms suteikti, kiek ga-;b*R Vle^a paroda:, 

lint, dailėje prasilavitiimo. Jos Tad, gerbiamoji lietuviška 
akis greit pamato grožę ir visuomenė, prašome skaitlin- 
skonis ir ^upratiinas tikrai į-į ginusiai atsilankyti į būsimą- 
vertina gražius ir brangus ją parodą užtikriname, kad 
daiktus, lodei ji turi surin-'būsite kuopilniausiai paten- 

rakterizuoja šią jauną daili-i gJažiausį ir brangiausi kinti.
ninkę, kaipo originalę ir ta-1,inkj“l lietuviškų austų, pin- ]nformaeijų deliai krfcipki. 
lentuptą kūrėją, kuri puikiai • >b mėgstu ir spalvuotų pu., p
supranta ir pavartoja savo j uai Prigerėti ir pasirodyti. L
kuriniuose estetinį nujautimą l’on>a V ižienė'mėgsta mokytų yorj.

užpildė visą susirinkimo kam 
barį

Prieš susirinksiant nariai 
gavo progos pamatyti panelės 
Elenos Vižiutės dailės kuri
nius. Visi labai nustebo pa
matę tokių kurinių, kurie ka

| uažinus su tais pačiais a nie- 
į minis, kuriuos dažnai matai 
j einant j bažnyčią ir prie 
, Dievo stalo, o nuėjęs į jų gy
venamus namus randi visai 
ką kitą: ant stalo laisvamaniš 
ki, o dažnai ir bolševikiški 

Į laikraščiai. Bet pamėgink pa- 
i klausti, kodėl taip yra, atsa- 
| !• ymą gausi labai g raką ir 
aiškų, be jokių mikčiojimų:’ 
‘ Katalikų laikraščiai neteikia 
teisingų žinių”... Tas yra ne
užginčijamas faktas, pritariu 
ir aš tam.

Dabar, kada taip* yra, leis

kite man priminti porą pavyz- nias nuo savųjų. Na, ir jeigu sunku yra kas paslėpti, ypa- 
džią. Jeigu mes dm cine klai
das, turime nesutikimų, tai 
turi būti ir kritika iv apsigi
ni iras. Pav. eina nesutikimai 
tarpe parapijonų ir klebono.
Prieinama, net prie to, kad 
bažnyčioje lieka suareštuota 
14 asmenų. Čia yra didelė nau 
jiena ir kiekvienas nori ži
noti už ką? Tuojau pasirodo 
žinios; žinios vieb;.j angliš
kuose laikraščiuose ir lenkiš
kuose. O mūsų lietuviška ka
talikiška spauda nei burbt.
Reiškia, mes slepiam savo ži-

mums reikia slėptis nuo sa
vųjų, tai rodo, kad šeiminin
kavime mūsų nėra tokios

tingai svarbiosios žinios. Ir 
jeigu mūsų skaitytojai neran
da tų žinių savoj spaudoj, jie

tvarkos, kokia turėtų būti. ras jas bedieviškoj Ir da iš 
Keikia žinoti, kad šiandien (Tąsa 5-ąjain pu>l )

,..ew

ir įžvalgą kiekvienoje savo H r žymių žmonių nien. drau
da, lės temoje. Pas ją “de- 
sign”, kompozicija, paišybos 
stylius ir teknika yra labai 
gerai suprantama ir panaudo
jama. Savo juodylu paišytais 
kuriniais ji spalvotuose kuri- 
nuose, puikiai derinasi, bar- 
monizuojasi ir maloniai at*i-

giją. Todėl daugel lieti’viii in- 
leligentų-čių ir žymių asme
nų yra atsilankę ir vis teat 
silanko pas ją. Pavyzdžiui, 
Žmuidzinavičius, gerai žino-
mas Lietuvos dailininkas bū-
damas Amerikoje yra nekartą 
pas ją atsilankęs. Lietuvoje,

J. F. Tamošaiti;

SKAITYTOJŲ BALSAI
MUSŲ LAIKRAŠČIAI IR 

KORESPONDENTAI.

Aš čia nemanau nei vieno 
mokinti, bet patarimas galiliepia į akį to, kuris sapran- ^ar kada jisai buvo jaunes- 

ta dailę. Žinoma, ratelis džiau n*s’ neturtingas, mokinosi dai- būti labai vietoje. Dažnai ten- 
giasi turėdamas tokią gabią *r nekartą neturėjo ko pa- ka nugirsti nusiskundimai, 
ir sumanią artistę savo tarpe, va^.vtb ponia Vižien3 sako- kad katalikai žmonėm, geri 
nes ji ne dykai gavo du medų- v»lgyti, ponia \ ižienė jį dau j.arapijonys skaito ir remia 
lių už atsižymėjimą dailėje ir kartų valgydino. Ji pati laisvamanių spaudą? Čia via 
visada buvo pirmutinė, daug niun,s vakarą papasako- opus klausimas ir nelengvas 
pagirta ir pragarsėjus tose -i° v’enfT nuostabių incidentą, atsakymas. Bet, giliau pa<i- 
mokyklose, kurias ji lankė ir Kartą dailininkas Žmuidži- knaisiojus po pamatu 4r susi
kurtos jai suteikė “sebolar- navičius atsisėdęs piešė vieną ______  ______ _______________
ships” (stipendijas) i vaizdą ir sykiu vargšas susi-1

Po to, sekė susirinkimas, rūpinęs dairėsi aplink, ar ne
kurtame apkalbėta daug tek- paniatys ką nors beeinant, 
niškų dalykų. Kad pilnai iš- Ronia Vižienė, buvuj netoli ir 
rišus tuos klausinius, nutarta Pamačius jį tokį rūpestingą,' 
sušaukti extra
rugpiučio 18 d., 1931, 8 vai. ko. 
vakare, toje pačioje vietoje ir Antanai, gal esi išalkęs, — 6 iki # vai.
paskelbti laikraščiuose da kad taiP nerymaujil” ^ns Archer Avė. Tei. Lafayette 7337

kartą, kad paskutinis susirin-: paėmus iš tarbos šmotą Namų Tei. Hyde Park 8396

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
susirinkimą P^ėjo prie jo ir šiaip prašne- Room 1502 Tei. centrai 2978

* - • Valandos; 9 ryto 4 po pietų

kimas ir diena pristatymui ku duonos ir lnė«os dalinosi su .. 
rinių visiems dailininkams — dailininku, 
kėnis bus rugpiučio 25, 1931, Antanas taip gardžiai viską 
8 vai. vakare, pas J. P. Saba- «l»va(gęs pasidarė gyvesnis ir 
lauską, jo studijoje. 335 W. tuoJau smarkiau griebėsi dar-' 
71 st. New Yorke. ko.

JOHN B. BORDEN
(John Ra(rdr.lunar Bord»n,

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 21 V*

Telepbonn Ra nd oi p h 6727Po susirinkimo poniu Vižle-' Vien“ poniu VižionC
• yra lietuvių inteligentų, ypa-i^lbl W. 22 St. P iki 9 vakne užprašė mus visus prie už

kandžio Valu-iu ir Karimo bu tingai dailininkų užtarytoja, Teiephone Rooaevelt 909P Kandžio, valgių n gtlimo nu- . ...... Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub 960.
vo apkrautas stalus ir nūnai « P'1'’'1'1'-- laba!- ______ ___________________
linksmai valgė ir šnekučiu- l"'«s,n 8,1 Telephone Kearborn 0067

vos. Vakarienės metu ji aine- *slint’ Par,>l"ti- visi da'- C W f.HFRNAIlOKAS 
... lininkai laimi nuoširdžiai jai ”• UllLniMIlUUAAOšė mums parodyti savo tau

padėkavojoiih’ už tokį malonų 
pi vaišinimą ir už-

J. juos nešiojo Lietuvoje di- "•>“»»• l)ii: 
desnnėse tautiškose iškilmėse nlf,s '“''I1' tokll> ‘"taryto- 
ir vakaruškose. Kostiumai nūs iena“-i,b

tebino -.visus savo audeklo’ Dar syki pranešame kad mūs 
brangumu, išdirbiniu ir sĮial- dailės paroda bus llotel Vic- 
vų suderinintu. Paėmus juos toria. 7tb Avė. prie 51 St., 
į rankas, rodos, kvėpėte kve New Yprke. nuo rugsėjo 1 iki 
pėjo Lietuvos giriomis, rūtų 15, 1931. Vieta yra taip pat

tiškus kostiumus ir kaspynus
ir.o __ i- • • priėmimą, ju vaišimmilo() metų senumo, kadaisiais '

• '__i : *_________ : i: uojautą. Džii ugiaitiės

ADVOKATAS 
160 Nortb La Šalie Street 

ROOM 1481
Nuo 9:30 iki 6 vai vali

J-oral Offlca: 1900 8. UNION AVi 
, Tel Rooeevelt 8710

Vai . nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Ifoklrtant Reredam

A. A. OLIS
advokatams
11 South_____ Salia 8t reet

darželiais ir šieneliu. Jie yra gera ir praktiška, kaip ir bi- Room i?oi Tai Randoipb oiri 
brangūs atminčiai tų senoviš- j« kokia žymi galerija, nes vaiandoe nuo 9 ryto iki s vai vak 
kų laikų, kada dar Lietuva daugel europiečių, kurie gau- HaJMed 8t T<1- Vlctary ®6(”
buvo po svetimu jungu ir ne- šiai atsilanko į šį nųšbutį, Valandos — 7 Iki • vakare 

Utarn., Ketv. Ir gubatoa vakare

Stiprybe
ir

Saugumas
Činnai stiprus saugumo principai apsau- 

goja jūsų depozitus:
*

Tai pirmutinė šio banko obligacija savo 
kostomeriams. Mes kviečiame jūsų biznį da
ryti ant šių išlygų. Jihns patiks šio stipraus 
banko patarnavimas.

Ateik Šiandie

L
CENTRArt^BANK

ATRUSTCOMPANY
UlOVfest 35^ Street 

ASUttBank • • • • AClearingHouieBuM
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABU VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų

Chicago, Ilk 
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

AUKŠTESNIOJO MOKSLO 
ĮSTAIGA MERGAITĖMS

Šioji Akademija gražus pavyzdis 
ir pilnatis Seselių Kazimieriečių svei
kojo auklėjimo. Aukščiausioji moks
linė įstaiga. Migli Scliool ir Komer
cijos skyriai. Auklėjimas pagrindžiai

nustato mergaitės būdą į gyvenimą. Sveikose apvstovose 
— gražus ir erdvus sodas — geriausi įrengimai — pa

togus namas — geras valgis — ir geriausia priežiūra.*
Užsiregistruokite šią savaitę.

SESELĖ VEDĖJA 

2601 West Marąuette Road 

Chicago, Illinois
I I '11 11 W ■r

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950
Real Pastate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTH 

GERMAN LIjOYD LAIVAIS: BREMEN - EUROPA 
— COLUMBtJS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS
Laivakorčių Kainu Cunard Unijos Laivais j

LIETUVĄ
NEOAI.J iMiti jokių paelb'leinii 11 savo <l:nln0n:s Lietuvoj, 
kad kelione j Lietuvą lnl.at brangi, fnnar.l Linija pndarf 
n.papruHtų lutvnkorflų kalnų nflulglntinų kellonPniH j ten 

j Ir atgal vWal» JW lalvala. N u piginti: ui s jelna gallon nuo 
rugpiučio 1 dienon lld spalių 15 d. šlul jums proga, kokia 
gali daugiau nepaaltaikytl. Nepraleisk Josi Viena* Alų
didžiulių laivų __
MAURETANIA AQUITANIA BERENGARIA
išplaukia Ii New Vorko per Cberbourąų kiekvienų trečia
dieni. Keletą: kilų savaitinių lAplauklmų per Angliją Ir 
Havrą.
.11 luinu*tini lutiniinja .......................................................... MIBl.OO
f Klalpfolą Ir algai .......................................................... 8150.00■Mana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8172.imi
| Klal|MMlą greitai- lalvala .............................................. 8157.00

LAIVAKORTf.S J TEN IK ATGAL 
GALIOJA DVIEM METAM. 
Kelionėn lirengta vist Cunard 

Linijos agentai

GUNARO LINE
Ko. Ilk :ilgi)n Avė., Chicago, UI.

BREMEN AUGUST 22 EUROPA AU6UST 26 
BERLINAUGUST27 GOLUMBUSSEPTEMB.il

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra ..........................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai ................. 94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžiante nuo ugnies ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus.

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Ilftnoii

Tel. Yards 4669

. . ... ... - - ------- - - ■ - ----------------

GOLUMBUSSEPTEMB.il
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Iš LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMO.

LIETUVIAI AMERIKOJE

L. VYČIŲ GHIGAGOS APSKRITIES TENNIS 
TOURNAMENTAS ŠIANDIEN1 IR RYTOJ.

Turnamėntas įvyks Gage? 3:30 P. M. Semi finais & 
Parke, prie 55 St. ir Westirn finais mens doubles 
avė. Visi kontestantas turi! 4:30 P. M. Semi finais 
užsiregistruoti nė vėliau kaip finais ladies doubles. 
šeštadieny 1 vai. po pietų.

Laimėtojai visuose skyriuo
se gaus Chieagos Apskrido 

čempionatą
Pereitų metų čempionais y-

ra šie:
(A) Vyrų (Singles) Povi

las Moskus 16 kp.)
(B) Merginų (Singles) dū

lią Gedminas (4 kp.)
(C) Vyrų (doubles) Povi

las kioskus (16 kp.) ir .Juo
zas Armonas (36 kp.)

(D) Merginų (Doubles) .ki
lia Gedminas (4 kp.) ir Ona 
Mikužis (5 kp.)

(E) Maišytų (Mixed Dou
bles) Viktoras Litvinavieius 
(14 kp.) ir Juka Gedminas 
(4 kp.)

Iš suminėtų pereitų metų 
čempionų šįmet iki šiol užsire- 
g stravo tik du, būtent vyrų

.BASEBALL NEWS.

&

Brooklyn, N. Y. (Telegram) 
— Lietuvos Vyčių Seimas bai
gės sėkmingai. Delegatų buvo 
70, svečių 35. Centro valdybon 
1931-2 metams išrinkta Pir
mininku — A. Lapinskas (iš 
Chieagos), vice-pirm. — A. 
Visminas (iš Brooklyn, N. 
Y.) ir Petrai tė, Rast. — Al. 
Manstavičius (iš Cliicago),s
Dvasios Vadų, kunigas 
P. Vaitukaičiui atsisakius, pa 
skirs Kunigų Vienybė.

Ktm. Vaitukaitis;

INO. HARBOR. INO.
Smagus iš vašia virpąs.

Marųuette and So. Cbica- 
go remain tied for the Chi- 

cago District baseball title, 
and botu are waiting as well 
as making arrangements f oi 
their second meeting wlnch 
v iii take place on Aug. 30. 
\Vith the championship at 

'stake tliese leading Gailis 

continue practicing 
(be week.

during.

So. Cbicago appears to be 
the better team being \vell 
balanced as far as cooperati- 
ve playing is concerned. Mar-

Komitetas dirba, daro pla
nus ir dabar gali pranešti, 
kad viskas jau pilnai priruoš
ta ir šiame sekmadieny, 23 d. 
visi važiuoja į Suts daržų, Ri- 
verside. Vieta visiems žinoma 

Daržas
didelis ir lengvai privažiuoja
mas 22 St. ir Desplain Rd.

Kliubo buvo patarta komi
tetui daug išlaidų nedaryti. 
Komitetas tų išpildė su vietos

Garbė visiems parapijos rei
kalus remiantiems. ,

Taipgi tikimės ir iš kitų ko
lonijų svečių, būtent iš Gary,kail nuo genų laikų>

Sekmadieny, rugpj. 23 d. mu didžiosios Chieagos, Kanka-
sų šv. Pranciškaus par. ren- 
giax neapsakomai smagų išva-

kee, Kalamazoo ir iš kitur.
i. K,»i.a£iĮ ieva- O gal norėsite paklausti,

žiavnnų į Black Oak Spring1 kų ten veiksime. Nagi viškų 
Picnic G rovė, Bwing avė., bet!— valgysim, gersim, šoksim,
ween Black Gak & Ridge Rd.! dainuosim, žaisim, juoksimės ' klznj

nės dienos; saulutė šaltyn ei
na, medžių lapai geltonuoja.

Tad susirinkime visi skait
lingai, kad atsisveikinus su 
gražiaja gamta.

Rengimo komitetas

J. Bartošius, 
Kundraitis,
S. Bakutis,
L. W. Kizas,
K. P. Deveikis.

Girdėjau, kad barboriečiai 
yra nusitarę visi in corpore 
važiuoti. Kast Chieagiečiai 
ir Calumiečiai nemano pasi
duoti barboriečiams ir taipgi 
visi rengiasi in corpore vyk-

Yesterday’s Tribūne inl'orms
u. ; tbat our Kari Pojello is to
v. restle against Jim Lcndos at 
Soldier’s Field. Kari bas not 
yet lošt a mateli in t**is City. 
The erafty Lithuanian is re- 
garded as an even bet aguinst | 

Itlie powėrful Greek. We’ll bei 
there to Help Kari.

Konnie. i

EDUCATIONAL DEP’T.

The usual old ladv was sit-
ting on the grasš in a publiel 
purk, būt this time sbe was 

ąuette relies a good deal uponiM.uted on tlie fairway of a 
its piteher, the bitting a.id
fielding of the team being 
ol‘ an ūncertain nature. Re-i 
gardiess of the

ti.

• r tt. Tad visi valio į išvažia
vimų.

Rap.

GICERO, ill
Praeitų trečiadienį šv. Kry

žiaus ligoninėje Dr. Rakaus
kas padarė sėkmingų gerklės 
operacijų pp. Ogentų dukrelei 
Mariutei, kuri tų pat dienų 
grįžo iš ligoninės namo ir jau
čiasi labai gerai. Mariutė ir 
jos tėveliai yra labai dėkingi

erių parama. Tad išva
žiavimas bus ir nieko jame 
riestokuos.

Programas taip gi bus ir po
nas Lipskis su savo radio 
garsekalbiu visus linksmins.

Kalbėtojų bus ir is kitų tau 
tų, nevien lietuvių.

Tad kviečiame visus namų

ROSELAND, ILL

Naujas profesionalas.

j^ijt 
alo.

Musų kolonija susilankė nau 
jo profesionalo. Yra taidentis- 
tas Dr. A. W. Jacobs (Joku- 
bam-kas). Jisai yra gimęs ir
augęs Spring Vallev, III. Aug- 

eavifiinkus, ypatingai kliubo j žlus moktilus ėjo De Paul uni-
ųarius, ir jų draugus, dalyvau
ti su šeimynomis.

\ersitete ir Lombard Kolegi
joj. O dentisterijos mokslus 

Kurie netruri automobilių, L ereį^ pavasarį baigė Loyolos 
o nori važiuoti, apie 12 valan-1 ,.niversitete
dn būkite prie p. Lukštienės !

Dr. Rakauskui už gerai pada-; svetainės.»Bus kam nuvežti. Į Sėkmingos darbuotės linki- 
rytų operacijų. j ^is išvažiavimas bus jau,n;e jaunam profesionalui.

Ran. paskutinis, nes artinasi vėsės Vietinis.

%miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui|Paskutinis išvažiavimas. 
Lietuvių Improvement kliu- į E 

bas jau kelinti metai kai ren- į E 
gia šaunus išvažiavimus i Ę 
miškus savo nariams ir jų Ę 
draugams ir visi būna pilnai E 
patenkinti. i E

Šįmet taipgi nutartą turėti 1 = 
išvažiavimas, tik jau netoks { = 
platus, šaunus.

Baigiant Sezoną

Išpardavimas
Visos pavasario ir vasaros prekės turi būti išpar

duotos be .jokių uždarbių ir vieta padaryta dėl rudeni
nių prekių, kurių pareina daugybės karlodų dėl užpil- 
dinio abiejų \

PEOPLES FURNITURE KRAUTUVIŲ

Ellswortb Vines of Califor- 
nia, with the coveted Sea- 

which he , 
won after a hard fouglit duel 
with John Hope Doeg, the na- 
tional tennis Champion.

golf eourse where golf balls 
\vhizzed past lier in all di- 
icctions. A kindly gentleman |bri«ht„tennis, CUP 

previous ga- 'iu.slied over to ber and said, 
tbat eoines jį dangerous for you

kps.) ir Ona Mikužiutė Juozui loul Iirsi WU1 ueserve the ho- to šit here!” “Oh no,” re- 
tienė (112 kp.). Abu j^ko* nol‘ w,licl1 accompanies tbat turned the old lady beaming 
stengsis nepaleisti čem pirato cir’able position. Who will sweetly, “I’m sitting on a 

ir ateinantiems metams. "’n ^ie championship?

Visi lietuviai kviečiami at-

xv,tmpionus Povilas Moskus (16

newspaper.

i

!silankyti šiandie ir rytoj į 
Gage Parkų, 55 ir "VVestern 
avė

GOLF SEASON BEGINS.

With baseball almost over, 
ir pamatyti įdomias |.jle ękįcag0 District bas deci-

BRUZDĖJIMAS MARQUE- 
TTE PARKE.

GREEN MILL DUONA
rungtynes. Įžangos nėra.

Jenas.
ded to sponsor an inierconncil 
golf meet. Marąuette will 
play Nortli Side probnbly next 
Thursday, while Brighton Pk. 
meets Providence. The teari-; 
y>» composed of four men 
from eacli council. Comptli 
Don vt’ill take place at the

lbe Annuai K of L lennis (j,jcag0 Meadows golf ciur- 
lournament will take place prįncįpąjįy because the pla-
Saturday and Sunday Aug. | įg wįįkjn cjįyt įr įUg

CHICAGO DISTRICT TEN
NIS TOURNAMENT SATUR- 

DAY & SUNDAY AUG.
22 i— 23.

22 and 23 at Gage Park, o5 |oeftįe(j nexę ^he municipal air f * Jrov 
and AVestem Avė. Dravings f 

ill be held Saturday after- of (|ie tep.ni g>-t-
noon at 1:30 P. M., entrces ;^^ Qne pOjnį for winning

Didelis bruzdėjimas eina ■ 
mūsų jaunimo tarpe šioje ko- : 
lonijojo.

Vyčių 112 kuopa kasdiena 
auga ir didėja. Šiuo laiku turi 
apie 130 pilnai užsimokėjusių 
narių ir skaitąs kaipo viena 
stipriausių kuopų Chicagoje.

Šių vasarų kp. surengė įvai
rių išvažiavimų, pasilinksmi- 

Visi gera: pavyko. Bet

SURAIKYTA

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

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 

Suraikytę Duonę

Radio visokių gerųjų išdirbysčių 
vertės virš $100.06, dabar parsi
duoda tik po . ..
Radio vertės iki $200.00, dabar
tik po ........   $65-00
PU ANAI. Pasirinkimas visokių § 
išdirbysčių, kurie yra geram sto- Š 
vyje, verti iki $156.06, po $25«W g 
ir aukščiaus. s. . .  B
Grojikliai pijanai, platus pašinu-* g 
kimas, groja ir atrodo kaip nauji, S 
venti iki $250.06, po .... $45*00 = 
ir aukščiaus. . ?

Parlor Setai, miegamų kambarių S 
ir valgomų kambarių setai virš 
$100.00 vertės, dabar tik
po ..................................  $48*00
Setai verti iki $200.00, dabar tik Š
po .............................   $85*00 ”
Kiti setai tik 
po .... $20*00, $25*00, $30*00 ę 
Gasiniai pečiai verti iki $75.00, S 
dabar tik po .... ...... $39-00 į
Gražių spalvų 9x12 dydžio kaurai 
verti iki $40.00, dabar po $19*50

Puikios lovos, lovų sprin- 
gsai ir įeit mat rasai verti 
iki $b'i.<H), dabar parsidno- 1
da po .......................... $7.95 S

$10.06 vertės baltos vatos, s 
tvirtu viršum matrasai S
po ............................ $4*95 1

to gražiai pasižvniėjo ir sky- 
Match plav will govcrn, . .. v. , , , , ,r e nūs. Vyčių basebolo Komanda

pasirodė stipriausia visoje i
Apsk. Lygoje, laimėdami visus 
žaidimus. Tennis tymai vyrų 
ir merginų taipgi vieni geriau
sių.

Dabar, ateinant vėsesniam 
orui, veikimas yra nustaty
tas toks:

Rugsėjo (Sept.) 13 d. ren 
šokiai Palacu oi Plea-

one point for
the first nine holes from bis 

before starting (1.00 ^P. M.). OpOnen^ anfj one pOįnt for

vinning the second nine, an 
additional point gocs to the 
winner of tlie eighteen holes. 
rl be best player of one tenin 
vili meet tlie best player of 
tlie otber, second best will

allow handicap of one gan:e , t|w 8ecvn<| gtoinn
per sėt to opponont in corroet bMt on the oth(,r sidl ]«ure Ballroom, prie b..

elose Saturday one lialf hour

The regular fee of 25 cents 
will be charged for each en- 
tree.

All participants mušt wcar 
corect attire men playing with 
dark trousers or sbirts sliall

attire.

Program:

Saturday:
2:66 P. M. Mens Singles & 

Ladies Singles
3:30 P. M. Second round 
4:66 P. M. Mens Doubles 

first round
6:36 P. M. 

first round
Tjftdies Doubles

ir

The public is welcome to Spalding avė.
Gruodžio 12 d. įvyks gražus, come out and witness tlie

I first golf meet sponsored by
x • i. t> i »i Programa išpildys mūsų kuothe distnet. Perbaps some of | . ..

lbe players wit be kind e- 
rough to let you caddy for 
tbem. Don’t miss the opportu- 
rs ty.

Wbere is tlie golf team

vakaras, parapijos ųvetainij.

4'os dramos patelis.
Gruodžio 27 d. Įvyks moti

nai šokiai.
Be to, komisija Išrinkta pn-

Sunday:
10:30 A. M. Semi finais 

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

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

\adies singles

golf
irom So. Cbicago, Bridgeport, 

-and Cicero! Sūrely tliese coun 
cils mušt liave four golf pla
yers. Come on you menibers 
(lemand tbat your council ha- 
ve a golf team and geė in on 
this couipetition. It’s not too 
late to enter.

lapijos bazarui, 
spalio mėnesy.

kuis įvyks

Mūsų klebonas kun. A. Bal
tutis ir jo pngdbininkas 
l-un. P. Katauska? darbuojasi 
sykiu su jaunimu, duodami 
gražių patarimų.

Parapijonas.
PLATINKITE “DRAUGĄ’

New ProcessBskiitg 
Company

KUCHINSKAS BROS.,'Savininkai

IAaturiai Rankitc Lietuvių Įstaigos

3401-05 South Morgan Street

Phone Boulevard 1048
Įsteigta 1893 metais

mm ■B

P

Tūkstančiai kitokių negirdėtų vertybių galima 
rasti Peoples Krautuvėse. Todėl 

• nevėluokito atsilankyti!
y

Lengvus Išmokėjimai Sutelkiami Visiems Pagal 
Reikalavimą.

44TT-«* Af*CMC* AVI €M NICHMOMO >T 2»}«-«O W M'J »T. & MAM.CW0Q* AM

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.;
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.
TEL. LAFAYETTE 3171 HEMLOCK 8400

ttiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiiimmmiiMiiiiiiiiiiimmiiiimtiiiiiMitiiHi



' \ U G A 8 šeštadienis, Rngp. 22 d., 1931

TEL. PROSPECT 7960-61

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

V. Gapszewicz

£

4-913 19 S-
Near 49th Street 

Pres.

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos j 
jums reikalingas anglis. Pasinau- 
duok sumažintomis vasaros kai
nomis. <•.*
PIRK PRIEŠ RUGSĖJO 1, 1931

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Hot Water ir štvmo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Bau Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kooper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

PAULINA ST.
Chicago, Ilinois
R. F. Gapszewicz, Sec. and Mgr.

i dies ir nepririša prie tėvynės, ny, rugp. 23 d., Juozo Saka- 
Jis grįšiąs Amerikon, ir tai.lausko darže, 82 St. ir Kean 
bečleris- avė., Justice Park, UI. Pradžia

ii v»i. ryto. Kviečiame visus 
Trupučiuką kitaip dalykai draugus ir drauges atvažiuoti 

eina su kitu cbicagiečiu beč- ir paremti draugijos parengi 
leriu, aštuoniolikiečiu Vincu Į mą, kad mūsų darbas nebūtų 

j Zyle. Jis nors skundžiasi, kad j veltui.
i jį norį ap\ ėsdinti su kokia Kviečiame jaunuomene atva ' 
gražia, jauna žemaituke, betpžiuoti ir gražiai pasilinksmin-1 
.matyt perdaug nuo to nesi-1 ti prie geros muzikos kuri 
purto. Greičiausia, o ypač beč-1 gros lietuviškus ir ameriko- 
lerių kliubai, jo jau nematys, niškūs šokius, vadov. J. Bru- 
Taip tai sprendžia širdies silp- zui.
numų ir ateities žinovai. Kas išvažiavime pripildys

aplikaciją, bus veltui priimtas 
Chicagietė Kotryna Račkie-. draugijon, t. y. be įstojimo mo 

nė, rašytojo ir mediko Dr. Al. Įkesčio.
I Račkaus žmona, per beveik

metus laiko išbuvimo Lietu
voj labai gražiai užsirekomen
davo savo parodyta išmintimi, 
gražiu elgesiu, inteligentišku
mu.

Naujos Anglijos liet. kat. ' 
darbuotojai broliukai Vincas 
ir Pranas Kudirkai daugiau
sia laiko praleidžia pas gimi
nes Barzduose. Kartkartėmis

SKAITYTOJŲ BALSAI
mas asmuo, ne toj kolonijoj 
darbuojasi, kurioj vainikuoja-

Cicerietis Jonas Globis par
vyko tėvynėn pasižiūrėti tė«-

(Tąsa iš 4 pusi.)

Labai patenkinti 
mis.

M. Skudienė, mūsų parapi
jos darbuotoja ir kelių drau
gija pirmininkė randas šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Turėjo o-, 
peraciją Linkėtina greitai pa-

Vyrai ir moterys lygiomis 
teisėmis. Geros valios lietu
viai, naudokitės proga.

Draugija ne tik gražų var
dą nešioja, ale ir gražus dur-1 
bus dirba, remia tautos ir pa- j 
rapijos reikalus. Kviečiami vi
si atsilankyti į išvažiavimą.

Rengėjai ir Valdyba.

Jonas Spudvilas jau sugrį
žo iš kempės, kur dvi savai- 

pasisuka kitose Lietuvos da-jti lavinos karinių prievolių.

atostogo- sveikti ir vėl darbuotis.
Rap.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS' SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome,

Prosljame ir Taisome
4146 ARCHER AVENl’E

A. PETKUS
JEWELER

Dianionds. \Vatches and Jevvelry 
Watch Repalring Our Speclalty

4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Vlctory 072 8
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlalkom visokios rųšies pieno 

produktus: pienų, surj, sviestų Ir 
t. t. Pristatom } namus Ir } Storus.

3251 S. Emerald Avenue

Tel. Calumet 6794

Office Phone Prospect 0815 \

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res, Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Asistant Superintendent 

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.lyse.

Chicagos liet. kat. darbuoto
ja cicerietė Kotryna Sriubienė

Visas saulės nudegtas. Sako 
labai buvo šilta. Grįžo paten
kintas.

Pranciška Kasmauskienė su
ma. Reikia suprasti, kad to- viškės, gimines aplankyti. O 

il iais savo raštai* erziname dabar jis rimtai kalba apie 
apsigyvenimą Lietuvoj. Dieve 
jam padėk.

kraipytas. Tada prisieina du skaitytojus prieš savo laikraš
sykiu apgauti savieji: viena, 
kad žinias gavo ne pas mus, 
ir, antra, kad netokias, ko

čius ir abiejus skriaudžiame: 
vieni skaito neteisingas žinias 
ir piktinasi jomis, kitigLnus- Ant. Spingis, iš Chicagos

kios jos ištikrųjų yra. Ir per toja skatytojų ir sykių autori- Brighton Parko, kvietė jį al
tai mes nustojame savųjų pa-iteto. 
sitikėjimo ir, galutinai, skaity Į 
tojų; podraug ir tos pačios į 
parapijos turi žymiai nukem 
tėti, katalikiškos draugijos 
taip pat, ir visa katalikų vi
suomenė. Man yra žinoma at
sitikimas, kur ištisas puslapis 
bolševikiško laikraščio buvo 
prirašyta apie įvykius vienoj 
parapijoj ir to laikraščio prie 
bažnyčios paskleista apie 300 
egzempliorų. Tas'rodo, kokius 
mes Turime nuostolius slėpda
mi savo nuodėmes. Visi gal' 
žinoti, kad skaitydamas bol- 
ševikų laikrašti žmogus par. 
ilgai nebus.

Kitas pavyzdys iš R. K. Mo
terų Seimo, kuris įvyko Cle- 
velande. Tūla Detroitietė de
legatė aprašo Seimo įspūdžius 
“Draugo” No. 190. Tarpe ki
to ko sako: “Clevelandicčiai 

J

AMERIKIEČIAI LIETU
VOJE.

Liepos 14 d. Lietuvon atvy
ko pasižymėjęs Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenės dar 
buotojas, rašytojas, Chicagos 
liet. kat. inteligentų kliubo 
Giedros iždininkas. Dar nete
ko su juo sueiti, tai nežinia, 
kokie yra jo planai ateičiai.

Lietuvos konsulas Chicagai 
p ?xnt. Kalvaitis atvyko K lai 
pėdon liepos 7 d. ir tuoj nu
vyko į Šiaulius. Iš ten, pasilsė 
jęs, rūpinsis tarnybiniais rei
kalais. Labai džiaugiasi, link
smi tėvynę išvydę po kelių 
metų nebuvimo.

nuvažiuoja, pamato, išgirsta, ' savo šeima atostogas leido
pamąsto, pakalba ir gražių įs
pūdžių palieka. Ji chięagie-

Sturgis, Mieli., ant ūkės. Sako, 
labai sveika, oras tyras ir

čiams, ciceriečiams ir kitiems šviežias valgis. Savaitę pabu-
galės daug ko įdomaus ir ži- vę visi grįžo saulės nudegti.

ilgai negalės* užmiršti gerb. 
Čižauskų, kurie per septynis

Rašytoja lietuvių ir anglų 
kalboj, eilininke Apolė Sta

lėtus gyvendami tenai išau- šaitė (Stella Maris) nuvyko į
gino didelį chorą ir daug bal
sų išlavino.”

Tokia korespondencija nie
kados negali būti teisinga. 
Dėlto, kad jau antras metas 
kaip gerb. Čižauskai ne Cle- 
lande. Per pusantrų metų kad 
ir geriausias choras negalės 
išsilaikyti tvarkoj, jeigu netu
rės gero vado. Ta garbė pri
klauso ne Čizauskui, kuris 

buvo atvykęs' iš Detroito, 
Mich., tik papildyti programą, 
bet Bron. Nakrašiui, vietos 
vargoninkui, kuris čia darbuo
jasi ir gerai supranta savo 
amatą. Bet apie jo darbą nėra 
nei per pusę lupų prisiminta. 

į Reiškia mes nuo vieno atimam 
garbės vainiką ir uždedame 
kitam, kuris jo neužsitarnavęs, 
šita kaltė daugiau kliūva ko- 

respondentūi-tei, negu laik
raščiui. Skaitydamas tokią

savo tėvų ūkį Liūtkunų kai
me, Žeimių parapijoj ir re
montuoja namus, tvarko ūkį ir 
kartais nuo karto nuvyksta į 
Kauną arba į kokią nepapras
tesnę šventę kur provincijoj.

L. Vyčių tėvas ir liet., kat. 
visuomenės darbuotojas My
kolas Norkūnas praleido apie 
dvi ir pusę savaičių Vilnijoj, 
lenkų pavergtoj, skaudžią len
kų priespaudą kenčiančioj Lie 
tuvoj. Ten jis daug fotografa- 
favo įvairių įdomių vietų; kai 
kurios dar niekad pirmiau ne
buvo nufotografuotos. Jis iš
vyksta • Amerikon rugpiučio 
mėn. pradžioj.

Chicagietė darbuotoja Pe
tronėlė Kvietkienė laimingai 
parvyko su savo skaitlinga,

lankyti Viekšniuose, bet tik: noma, gabiai papasakoti 
kai užbaigs naujus namus sta
tyti. Dar nėra žinios kaip ten 
vyksta ar pavyko su tais jo 
namais.

Ne tiek žmogaus kiek ūsų, 
tai Juozas Virbalas iš Kan- 
kakee, III. Jis kai nuvyko į tą 
Kauną, ten kur įsimaišė, tai 
šiandien nej jo nei jo ūsų ne
matyt.

Tas tvirto nusistatymo beč- 
leris Anf. Butkus iš garsio
sios North Sidės Chicagoj ne
nusistovi Lietuvoj. Nei gelton-

Cicerietei Bronei Andrejn- 
naitei Lietuva vasaros laiku 
yra linksmumo, “good ti- 
mes” vieta. Tokios progos yra 
tik kartą metuose, o tų metų 
pas jauną mergelę...

Dzinguliukai.

CHICAGO JF
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Susivienijimo Brolių ir Se-
kasės, gražiai čiulbančios že- serų Lietuvių draugija rengia 
maičiukės nepavergia jo šir- gražų išvažiavimą sekfnadie-

Vartoti Automobiliai
UŽ PUSĘ KAINOS

Mes turime pilną vartotų Automobilių pasirinki
mą. Pirkdami juos pas mus sutaupysite pusę pinigų.

PARDAVĖJAI CHRYSLER IR PLYMOUTHN

Kiras Motor Sales, Ine.
3207-09 SO. HALSTED STREET

Telefonas Calumet 4589

Telefonas Yards 1829

Dr. G. Semer
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street 

LIETUVIŲ AKIŲ GYDYTOJAS
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimą

$8.50 Patenkinimas
garantuotas

gražia šeimynėle. Tik apgailė- 
korespondenciją negali supras tina, kad tėvynėj mirė viena f 
ti, kad taip didžiai garbi na-dvynukių mergaičių.

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. IIONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kinrinas

FANCY GROCERY * MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

JULIA’S RESTAURANT
Julla Pocius and Stella Juskis, Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAT

4656 So. Westem Avė.

Tel. Txifayette 1340

N. ARARAVIGZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.
Ų AMERIKOSUNIJA

U
HBMTVDBHB » 

■OMVCną
TRUMPIU KU,IA8iUBT1)VAr<rSVEMJA

Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentą, arba: 

SVVEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Mlchigan Avė. 

Chicago. I1L

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj 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-1 
mingamu. i

Mano Radio — seopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi- I 
slškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo Į 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies. reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučfcų, arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusią, Jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kur] ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pa
manė.

DR. X E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo 5 iki T
Nekėliomis nuo 10 ryto lkl 1 po 

plet

«■■■■■■■■■■■ •
■ Reumatizmas sausgėlė-— ■g Neslkankyklte savęs nkaus- 

mals. Reumatizmu, Sausgėla, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g
■ — raumenų sukimu: nes skau- 

dėjimai naikina kūno gyvybę " 
Ir dažnai ant patalo paguldo. ■

■ CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stls lengvai prašalina vlršml- 

nėta. Ilgas; mums Kandis dau- B 
gybė žmonių siunčia padėka- ■

■ vones pasveikę. Kaina 50c per a
■ paštą 65c arba dvi už 91.05.
B Knyga: “8ALTINI8 8VEI- ■ 

KATO8” a u ra 1a. i a rydytiea. kai* ■
® na 50 centų. g

■ Justin Kulis Z
1269 80. HAL8TED ST. ■

Chicago, III. •

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Vlctory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republlc 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop,
We Call And Dellver

2408 WEST 63rd STREET

Telephone lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS, Sav.

4426 So. Westem Avė.

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLA8S BARBER SHOP 
Halr Bobblng and Sblngllng for 

Ladies Our Speclalty
2203 VVcst 22nd Street

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242 44 WEST 23 PLACE

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 8408

BAGDONAS BROS
Furnlture * Plano Movlng 

Local A Long Dlstance Rėmo vai
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKATY8, Savininkas 
Skaniausi valgiai Brldgepo>rte
3457 SO. HALSTED ST.

’lion' Prospect 0964

GASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
CIcaner and. Dyer

2543 VVEST 71st, ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičius
2342 So. Leavitt St.

Phone lafayette 1237

VINGENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints, Varnlsh, Glass 

Electrical Applicances, Etc.
2738 West 47th St.

Telephone Grovehlll 2362
WEST ENGLEWOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKING 
Atdara Dieną Ir Naktj

6249 SO. ASHLAND AVĖ.

Telephone I-afayette 1515

MAROZA’S RAKĖ SHOP
KAZIMIERAS MAROZA8, Sav. 

Pirmos K lesus Duonkepykla
4330-34 S. Califomia Avė.

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi talsom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 80. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Vlctory 2477

G. C. BURBA
CLiOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

i
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C H I C A G O
P. ATKOoIUNAS, B. S., 

D. D. S.

i .,*• a« .3

kinio vedami, savo tikslo at
riekė. Tame didėjančiame lie
tuvių prof esi jonai ų būryje 

lmatome ir Dr. P. Atkočiūnų.
! Kiekviena tauta brangina 
'mokslo aukštumų pasiekusius 
Į tautiečius, juos įvertina įr 
prie progos jais pasididžiuo
ja. Bet kad tai padaryti, vi- 
supirma, yra reikalinga jų pa-

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Tel. Canal 6764

D A K T A R A I:

DR. A. RAČIUS
ir Universitetų. Ji lankydu ypatinga garbė turėti jį arti 
mus, Petras studijuoja inžine-; savęs.
rijų, pre-medies, bet galutinai1 Šia proga pasinaudodami 
nusprendžia baigtį ganitamok sveikiname ir linkime geriau-! 
slio ir matematikos fakulte- sis pasisekimo profesijoje, 
tų, kurį baigė 1926 metais,
gaudamas mokytojo — Bache 

ižinimas. Prie šios tat progos,! lor of Science laipsnį.
1 nors trumpame aprašyme, su-!

IR OBSTETRIKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną i»«o 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškaino susitarus 

Į Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

X Westsidės Tėvai Mari- 2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

WEST SIDE ŽINIOS.

(Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W, MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

Tenka pastebėti, kad l)r. P.
! eisime į pažintį su Dr. P. ‘ t- Atkočiūnui, būnant studentu, jonai vakar po pietų palydėjo 
kočiunu. gabumų moksle netruko. Į du į gelžkelio stotį savo Genero-

Lietuvoje, Ukmergės Apskr. metu ir pusę baigė high sehooL lą, J. E. vyskupų Bučį, M. 1.
| Deltuvos parapijoj yra Petro betto, lankant Valparaiso Uni-'C.
jginitinė. Šion šalin atvyko bū- versitetų, paskutiniais metais' X Ryt tuojau po sumos pa
jamas jaunas. Praslinkus ke- buvo chemijos profesoriaus j rupijos susirinkimas deliai ap 

]>r. P. Atkočiūnas, dentistas,, lietus metams ir susitaupius assistentu. įsipažinimo su šv

atidarė ofisų ant 1446 So. 49‘finansų, Petras įstoja moky- Atvykęs Chieago*, įstoja į j konferencijos konstitucija,
Uourt, Cicero, III. . klon, kad pradėtąjį mokslų, Loyolą Universitetą, vieną žy-1kurią aiškins studentas V.

Lietuvių profesionalų skai- kurį ingijo Lietuvoje, baigda- minusių katalikiškų mokslo (Petrauskas ir A. Peldžius į~——-----------------------------------
čius Amerikoje kas metui di-'mas dviklasę mokyklų, tęsti įstaigų, į dentisterijos fakul-J X Ryt pavakarėje parapi- į o^'i/Rez^Tei^Linidca 2374 

dėja. Jų dauguma yra atvykę 1 toliau. Amerikoje matome Pe- tetų, kurį baigė sū didžiausiu 1 jos Rūtos darže Aušros Var-’f nn j n pAAVA
iš Lietuvos ir čion, nors ir trų lankant St. Laurenį Col- pasisekimu ir aukštomis žy-‘ tų tretininkai turės visiems, lllli J« Ti rUoiA

pasunkėjusių gyveninio lege, Kanadoje. Iš ten at- mėmis, gaudamas Doctor of paruošę malonių pramogėlę. 3133iS- HALSTED STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Wes* 22nd Street
Vincento Cor‘ Leavltt 81 Tel- Canal ««»> 

Rezidencija: 6628 So. Richmond Avt 
Tel. Republlc 7868 

Valandom 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak 
Nedėltoj pagal autartj

SVAMBI ŽINUTt

OR. M. T. STRIKOL’IS
Jjjetuvis Gydytojas ir Chi

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

prie Antras ofisas ir Rezidencijaapystovų, bet gabumų, ištver- vyksta į Valparaiso l niversi- Pentai Surgery (D, D. S.)T Atsilankykite. I g ą RTESf A N AVĖ
, X Ryt parapijos didysis ĮOfUo Va, Nuo ,.12 rytal8. nuo 7.9

Dr. P. Atkočiūnas yra gal choras savo nedėlinę pareiga vak- Antro ot. vai.: Nuo 3-6 po 
. . .. ,v. " Piet- Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak

būt vienatims lietuvis dentis-'atlieka, t. y. gieda misiąs baz-

1 ♦. C ’ . *. / * k *
mes, mokslo meilės ir jo troš- tetų, kur baigė High Scbool laipsni.

GRABORIAI:

1. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. 0. LACHAVICH
LIET r VIS G RA BŪRIUS

lAldotuvėHe pa 
tarnauju geriausia 
,r pigiau negu kiti 
'odei kad orlklau- 
<nu 'prie grabų 14 
llrbvsi ės

OFISAS *• 
16* W.nt 18 Slreef 
Telef. Canal «17< 
SKYRIUS: 8238 8.
Kalstei! Street Tel. 
Victory 4088-

•"atarnaulu laidotuvėse kuopiu-lnus'- 
Reikale meldžiu atsišaukti, o man* 

darbu busite užganėdinti 

Tel Mposevelt Z6J6 arba 26)*

2314 W 23rd PI-, Ctiicam
SKYRIUS

— tas, kurs taip ilgus metus pa- nyčioje mišiose 7:30 vai. Ty- 
šventė įvairių mokslo šakų to. Po mišių 9 vai. aulouio- 

: studijoms, ir be to jis visuo- biliais išvažiuoja metinin išva- 
iniet rado užtektinai laiko ak- žiaviman į Crystal l^ake. 
jtyviai dalyvauti katalikų vi-
I suomeniniame veikime. . sižadėjo savo

Dr. P. Atkočiūnas turi mo- nuVežti choristus, neturinčius 
dernišką dentisterijos oiisa' automobilių, prašomi atva- 

I4jy S 49 Court. Cicero. fll jCiceroje (kampas 15 ir 49 ^iuoti prie bažnyčios 9 vai. ry-
t«( cicerų 69(7 Ct.). Ciceros lietuviams tenka į0

. t X Nikodemas Karlavičius— ■ !■■!■■■ I II ■■■II I III

minėjo savo sunaus Edvardo

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Randolph 0993—0994

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

39 So. State St., Chicago
X Visi geradariai kurie pa-J valandos: 9:30—4:so

automobiliais

Ofise Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A, A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 rak. 
Nedėliomis ir šv mtadlenlals 10-13

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2 330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

• »»<

Tel. Lafayette 6798
•. ą,

DR, A. J. JAVOIš
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

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

Kės. Phone 
Euglewood 6641 
Weuiwurtn 3000

Office Phone 
Wentworth 3001

UR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

-C

Plione 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

Telefonas Yardfc 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS m

BALSAMUOTOJ AS
Turiu automobilius viso- j 

kibins reikalams Kąirm priei i 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

Hemlock 8151

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 

. . !■—»- ■ ---*   ■»»■.»

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 666*

DR. P. Z, ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avi 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blyd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 ^est 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f i s a a

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUBĄS
OfETtrVIR GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
rel Hoocievelt z 6 S)

gimimo dienų rugpj. 17 d. Tu- * 
rėjo gražų būrelį malonių s\ e 1 • 
čių ir viešnių. P-nai Kariavi-' 
čiai yra pasižymėję West Si-1 
dės biznieriai, turi gerą bučer- j 
nę po num. 2201 W. 21 PI. į

D B N 7 J S I A I

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė 
Tel. Virginia 1290 

Vards 1138
Chicago. TU

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46tli STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 6203-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš- 

1 kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur Koplyčia dėl šermenų dykai.

NIKODEMAS STANKUS
(Stankevičius)

mirė rugp. 19, 1931 m. 8 vai. 
vak. Clev.eland, Ohio, 2 9 metų 
amžiaus. Kilo iš Ukmergės Ap
skričio, Skymonlų par. ir m. 
Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nuliudtine 
moterį Oną po tėvais Rukstikai 
tė, motiną Marljony, tėvą Pran
ciškų, 2 broliu Alfonsą ir Sta
nislovą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10535 Ed- 
brook avė. Laidotuvės įvyks 
panedėly rugpj. 24. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Visų 
šventų par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiafcne visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
.Moteris, Tėvai, Broliai 
Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741

Phone Boulevard T042

DR. C, Z, VEZRIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Res. Tel. Midway 6612

DR. R. C. CUPLER
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1713
Valandos:'2 iki 4 p. p. Panedėlial) 

ir Ketvergals vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

414.2 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

ArU 47 8treet

3

GERA NAUJIENA.
Tel. Canal 6222

Mūsų laikraščio atstovas 
gavo žinių, kad porą savaičių 

į atgal inspektoriai — exar.u- 
1 ners iš Clearing llouse Asso- 
ciation inspektavo Universal 
State Banką per kelias dienas 
ir viską rado gerame padėji
me. Jie pripažino Universal 1 
State Banką kaipo atsakantį ' 
ir gerame stovyje valstijos 

j (State’o) ir Clearing House 
Į banką. •’
i iTodėl gi, musų lietuviai tu
rėtų neabejoti su darymu biz
nio, t. y. su pasidėjiniu pinigų 
arba pirkimu morgičių iš Uni-

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)*

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 Sū. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare ' 
NedėUomis 10 Iki 18

Telefonas Midway 2880

A. L. DAVIDONIS, M. Dr
4910 SO. M1CH1GAN AVENUE 

Tel. Kcnwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r p.

P.

B

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingai.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JOSŲ GRABORIAI

lYidysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ONA BU1VINIEN&
(Po tėvais Rekašaitė) 

mirė rugp 20 d.. 3:15 vai.
po pietų 1931 m.. sulaukus
58 metų amžiaus, gimus Lie
tuvoj. Plungės mieste.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Bronislavą Buiviųą, 2 
dukteris — Bronlslatą ir Ani
cetą. 2 žentu — Joklmą Nau
sėdą ir Aleksandrą Olsoną. 6 

. anukus, gimines Ir pažįsta
mus. Lietuvoj 2 seseris —■ 
Liudviką Grožienę Ir Marcljoną 
Elnlktenę.

Kūnas bus parvežtas subatoj. 
21 E. 113 St., Koselande.

Isiidotuvės įvyks utarninke 
rugp. 25 d.. 8 vai. ryto iš na
mų J Visų šventų par. bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į 8v. Kaeftniero 
kapines,

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą.

Nuliūdę liekame:
Vynas. Dukterys. Zeniai, 
Giminės u- Pašįsiami.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Radžlus, Tel. Victory 40881

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

versal State Banko, kuris, ma v»' 
tomai, yra teisingai vedamas, 
stiprus ir saugus.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, DU

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0094
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARDN
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615b South Kedzie
Rez. 6(25 So. California Avė. ‘ 

Vai.; 2-4. 7-9 v. v. išskiriant KeL

South Slde Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
VaU.3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGUOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

AKIV GYDYTOJAI

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
IJETLVIH AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

J Tel. Grovehlll 2242

!DR. KAROLIS NURKAITIS
Optometrtstaa

3437 WEST 691 h STREET

Tel. Central 707 9 
Rez., Longbeacb 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. A. W. JAGOBS
(JOKUBAUSKAS)
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullinan 7235

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2421 W. Marųustte Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 ir 6-9 vak. 

'isredoj 9-12 ryto. Nadšlloj susitarus

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per o metus
Ofisas 1447-4V Pittsfliiil Rlilg., 66 E. Uadiington St., ( lihago, III.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

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

Ofiso ir Rsz. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 (Vest 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vąi.: 1-3 tr 6:30-8:39 vai. vak. 

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

Nedėlioj susitarus

• i ’j “V' i . iži-fanstW-,w. . s -
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SO. CHICAGO SO. CHICAGOPučia vejas. Neša laimę! 
Kokią laimę ir kam?

Na-gi laimę progos visiems lietuviams 
dalyvauti So. Chicagiečiy —

Švento Juozapo Parapijos

LINKSMIAUSIAME IŠVAŽIAVIME
v

Nedelioj, Rugpj.-Aug. 23,1931
VYTAUTO DARŽE

Jau vakar — net išanksto, užpūtė Chicagoj naujas vėjas. Ir tai ant to šviežaus, gaivinančio vėjo ateina chicagiečiams indomiausias 
piknikas draugiškiausio suvažiavimo ir gražiausio pasilinksminimo VISIEMS, O VIENAM ypatinga laimė n&ujo autoinobiliaus, kaipo 
dovana nuo parapijom). , Širdingai Kviečia Visus ŠV. JUOZAPO PARAPIJA!

SO. CHICAGO PASTABA: Parapijonai labai apgaiiistauja, kad 
tokių dovanų savo draugams.

šiemet neišgali bent dvidešimt SO. CHICAGO
C H I C A G O J t

RYTOJ, RUGPIUČIO 23 D. 
ŠV. KAZIMIERO AKAD. 

RĖMĖJŲ DR JOS ME
TINIS PIKNIKAS.

Vienintelis metuose, viešas 
visų Sesučių prietelių ir rėmė
jų susivažiavimas Įvyks ry
toj, rugpiučio 23 d., Marąue- 
tte Parke. '

Rėmėjų dr-ja jau jau nuo 
teno rengiasi prie šio pikni
ko ir rūpinasi kaip gražiau 
visus svetelius — viešnias pri
imti pavaišinti ir sute’kti 
“good time”.

Bus skanių užkandžių, gė
rimų, žaismių, kalbų ir gra
žios muzikos. Bus linksma ir 
ir smagu tyrame ore po ža- 
l ais medeliais visiems “po- 
piknikuoti” pasisvečiuoti.

Galimas daiktas, jei bus 
grižę išparduoti bilietai ry
tojaus piknike, bus matoma, 
kam teks lotas ir automobi
lius.

Kiekvienas dalyvis rytojaus 
pramogos parodys savo at
itikimų Sesučių reik Jų. Mu
ms visiems sunkus laikai. O 
l>ų jau bekalbėt apie Vienuo
lynų. kurs šiaip taip išsilaiko 
tik iš geradarių aukų. DabarA
Hngmetis tai ir aukų trūksta.

Tad esame žmonė", katalikai 
i’ lietuviai, galvokime, mųsty- 
k me, o pamatysit*, kad šv. 
S.’. Kazimiero Akad. Rėmėju 
P r jos darbus remti reikia. 
Tai visų mūsų pareiga.

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, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

Yra žmonių, net ir visuo
menės veikėjų, kurių tose pra- 
n ogose nematysi, ypač mote
rų organizacijų veikėju. Ko
dėl? Yra vėl tokiu, kurias ir 
kiniuos matai visur ir visur 
aukaujančius. Tiems lai Die
vas šimteriopai atmoka.

‘•Kas duoda — tas ir turi.”
Rytoj, tikimės pamatyti vi

sų Chicagos lietuvių visuome
nę. Laukiame visų. Visus pli
upsime komaloniausitk .

Bilietas vakarienei tik 50c.1
1 rž tų pusdoleriuk i gausi ska-!*
nių užkandžių, vais’u ir gė
rimo. Ir dar naudos padarysi 
i u'sų kultūros žid’n'.ui — šv. 
Kazimiero Vienuo'ynui.

Visus kviečiame — visų lau
kiame.

Komisijos įgaliotinė.

Dabar sako, kad galįs taip 
greit ir gerai važiuoti, kad
‘‘Draugo4’ piknike galėsiųs 

su bile kuo lenktynių eiti. Sma 
giausias laikas ten buvo, tai 
meškeriojimas ir pasimaty
mas su indijonais.

RADIO PROGRAMAS.

Rytoj radio programas iš 
stoties WCFL (970 k.), nuo 1 
iki 1:30 po pietų. Dalyvauja 
žymūs dainininkas naujoje 
WCFL studijoj Fumiture 
Mart Bld, Programas duoda- 
mas Jos. F. Buariko muzikos 
krautuvės 3417-21 So. Halsted i 
St., Tel. Boulevard 8167. *

PRANEŠIMAI
Marąuette Park. — Mar

ąuette Park Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo išvažiavimas į- 
vyks nedėlioję, rugp. (Aug.) 
23 d., Svilainio darže, Willow 
Springs, Ilk, 83 ir Kean avė. 
(netoli Tautiškų kapinių).

Kliubas kviečia visus daly 
vauti išvažiavime ir linksmai 
laikų praleisti tyrame ore. 
Bus visokių įvairumų.

Rengimo Komisija.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS. į 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”

SUGRĮŽO P. RADOMSKIS.

Plačiai žinomas Chicagos 
lietuvių politikierius p. A. Ra- 
domskis jau sugrįžo iš vaka- 
cijos, kurias smagiai pralei
do pas sesers sūnų Ashland 
mieste, Wisconsino valstijoj. 
Turėjo tokį good time, kad 
jaučiasi dešimt metų jaunes
nis. Ten vyko automobiliumi.

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.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKA8 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite Ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai Jrengtų lietuvių 
aptlekų šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius 

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI "SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamas pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na ii musų aptiekos Iki Jis nebūna TRIS 8YKIUS PATIK RINTA8
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.
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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

TOWN OF LAKE

BULGARIJA IŠTREMIA j važiavime iškėlė reikalavimų, 
GRAIKUS į kad J. Amerikos Valstybės o-
---------- fiėialiniai prigulėtų tarptautl-

SOFIA, Bulgarija, rugp. 20. niam teismui Hagoj. Šis teis- 
— Bulgarijos vyriausybė pa- Į mas yra T. Sųjungos žinybo- 
rėdė visiems graikams į 30
dienų apleisti Bulgarijų.

Vyriausybė pareiškia, kad 
Graikija ištrėmusi visus bul- 

j garus be jokio pranešimo iš- '■ 
i kalno.

Moterų Eųjungos 21 kp. p- 
niai Jadvygai Čepulienei pa
gerbti rengia sutiktuvių va
karienę rugpiučio 22 d., 1931 

La Šalie Hotel.
Viena iš rengėjų.

AUTOMOBILIAI

in

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj. pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 
1329.

Studedaker
FREE 1VHEELING

Vienintelė Khulebaker Lietuvių 
Įstaiga ClilcagoJ

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
iž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel, Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

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

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 
- Namų Tel. Cicero 6372

je.

PAIEŠKAU brolio Kazio 
Zemlicko, kilęs iš Čedasų vai. 
Pats ar apie -jį žinantieji pra
šomi parašyti adresu:

Kastancija Aleksiunienė 
Rokiškio dv. Rokiškis

Litliuania.

ATLANTIC CITY, N. J.. 
rugp. 21. — Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai čia su-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Darome •signs” ir komercijinlus pie
šinius dėl visokių biznių. Talp-gl duo
dame piešimo pamokas pradiniams.

P. K. KAČERAUSKAS
. Chicagos Lietuvių Auditorijoje

3133 So. Halsted St.

/ R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jcivelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar da

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

Tel.
Hemiock 8380

1

Pigiai grocernė, deltcatessen, tabo
ka. cigarai. 4956 So. Hermitage A v.

Turiu De Vry Portabie Projector, 
70,000 p. filmų. Mainysiu J naujų. 
Kordų ar kltkų. 938 No. Homan Avė.

2 H Dump, 4—3 H Stake trokai, 
1 Cadillac Sedan, Grace 6215, 4065 
Kenmore Avė.

REAL ESTATE

SKOLOSE?
Skolinkis iki $300 Ir mokėk bliascash. 
Mums atsilyginsi per 25 mėnesius.

, PUBLIC LOAN OORP.
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

! 4013 Mllwaukee Avenue
401 Klee Bldg. Chicago 

Tel. Pensacola 8144

REAL ESTATE
Statau naujus namu« ir se 

nns priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Kas nsrite pirkt Juoduko 8. Ro- 
blnson didėlę notų, arba mažų par
duot, tai rašykit 1 “Draugas" 2834 
So. Oakley Avė., Chicago, Iii.

atkilų porėtus, arti mokyklų, rer« 
transp. 6535 No. Linder avė. erti

Pigiai mod. plytų bung. $6,600 
Elston bua

Išvažiuojam, pigiai 2 flatų po 5 
kamb. plytų namas, 2 karų gar. 4715 
Nevada, Albany 4987

’ 9 kamb. med. rex. 4 po 30 p. lo
tai, gar. medžiai, bisnio centras, Hlg- 
gins avė. pigiai po $100 p., duok 

į pas., malnysim, arti Wash. D. C. 
Hopklns, 6758 Hlggins Ava.

Greitam pardavimui, 5 kamb. na
mas. genas, maudinė, elek. furn. $2,- 
600. 4689 Arthlngton.

6 kamb. plytų narnos, furn., gnr. 
augitas be4an. geros išlygos. 2082 
Adams.

12x264 p, Mllvraukee avė., Hlggina 
Ir Long ava., varta $20,000, duok 
pas. aav. $758 Hlggina ava

/

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

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas 

GERAS SKONIS. -
Reikalaukit Aiūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA /
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu 1 dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Daroma įgaliojimus Ir visus 

legallškua dokumentus pirkime 
Ir pardavlma

Darome paskolai pirmų Ir 
antrų morgtčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobillua

Naudokitės muaų ligų metų 
patyrimu Ir nuollrdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4669

4444 SO.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tel. Boulevard 1889

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 6624

Telef. Republic 4298

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTO RTUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos įtrieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrginla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKAVELL ST.

iapoe Telef. 

Hemlcfck 2847
Namų Telef. 

Republic S488

JOHN YERKES
Plnmblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotAs 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH RHAGZDAR, Rav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle- 

riai. Įvedame elektrų | namus ir 
dirbtuvės.
Il» 8. Halsted St. 2 Angštis




