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ANUS NAUJAS KOALICINIS 
KABINETAS ĖMĖSI DARBO

Meksikos Kongreso Rūmuose 

Saudosi Atstovai'

KUBOS VYRIAUSYBE PABUGUSI 
MOTERŲ KALBŲ

STIPRUS VERA CRUZ 
KATALIKŲ NUSISTA

TYMAS

DIRBA NAUJAS MEIS
TERIŲ KABINETAS

t
GEN. PERSH1NO FRANCIJOJE

Čia atvaizduojamas Amerikos generolas Franciios Ko
lonijų parodoje Vincennes’e.

CHICAGOJE

STREIKUOJA ATMATŲ 
VEŽĖJAI

Sustreikavo atmatų vežėjų 
unija. Sulaikytas visame mie- 

j ste gatvių ir gatvaičiij valy
mas.

Ypatingas streikas. Darbi
ninkai reikalauja daugiau da
rbo. Ligšiol jie dirbo keturias 
dienas savaitėje. Reikalauja 
penkių dienų darbo.

POLICIJA NUŠOVUSI 
BEPROTI

Nenutraukti Lietuvos Su 

Vatikanu Santykiai
(“Draugui” Telegrai ’.). v

WASHIN TON, rug] 26. — Iš 1 uno p’-^r ša, žinios 
apie Lietuvos /atikano sa ykių nutra amų neatatinka tik
renybę.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

JVAIRŪS NUOTYKIAI

MEXICO MIESTAS, rugp. 
27. — Vera Cruz valstijos ka
talikai nepaliauja kovoję gu
bernatorių Tejedų visomis 
priemonėmis už Bažnyčios pe
rsekiojimus.

Katalikai jungiasi į organi
zacijas, siunčia protestus pa
čiam prezidentui. Ateis lai
kas, kada jų šios visos pasta
ngos pilnai bus apvainikuotos.

Meksikos kongresas, kaip 
žinoma, yra nusistatęs prieš 
Bažnyčių. Jis stovi guberna
toriaus Tejeda pusėje, atmeta 
katalikų iškeliamus Mcundus.

MIRĖ BUVUSIS MINIS- 
TERIS PIRMININKAS

TOKYO, rugp. 27. — Mirė 
nesenai buvusis Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Yuko Ha- 
maguchi.

Praeito lapkričio mėnesiu 
jis buvo pašautas ir nuo to 
nępasveiko.

PORTUGALIJOJ REVO
LIUCIJA? '

LONDONAS, rugp. 27. r-
Vakar pradėjo Britanijčs rei- --------------------------------------
kalus vesti naujas koalicinis KATALIKŲ ORGANIZACI-
ministerių kabinetas.

Kabinetų sudaro: keturi da
rbo partijos vadai (socialis
tai), keturi konservatistai ir 
du liberalu.

Anglijos karalius išnaujo a- 
pleido Londonu. *

MOTERYS GALI SUGRIAU 
TI VYRIAUSYBĘ

HAVANA, Kuba, rugp. 27. 
— Kubos vyriausybė išspren
dė areštuoti visus tas moteris, 
kurios nepalankiai kalbės apie 
vyriausybę arba kurios skleis 
įvairius prieš vyriausybę at
kreiptus gandus. Keletas mo
terų jau uždaryta kalėjimam

Prezidentas diktatorius Ma- 
chado sako, jog tos moterys 
savo nepalankiomis vyriausy
bei kalbomis palaikų saloje 
revoliucinę dvasių. Tas pavo
jinga, nes revoliucija nenu
stelbta.

LINDBERGH MIESTE 
TOKYO

MADRIDAS, rugp. 27. —
Iš pasitikimų versmių aptu- TOKYO, Japonija, rugp. 26. 
rėta žinių, jog Portugalijoj ki-j Šiandie atskrido čia pulk. 
lusi revoliucija. Platesnių a-|^’n(^er^ 8U žmona. Tokiu
pie tai žinių neturima. būdu jis baigė 7,132 mylių ke

lionę iš New Yorko

JOS SUVAŽIAVIMAS
PENKERIŲ METŲ “MO

RATORIUMO” SUMA
NYMAS

TURI TURĖTI NUOSA
VUS AUTOMOBILIUS EUROPOJE SĖKMINGAI 

KOVOJAMA BEDIEVYBE

FT. WAYNE, Ind., rugp. 
26. — Čia įvyko Amerikos vo
kiečių katalikų organizacijos 
“Catholic Central Verein 'of 
America” suvažiavimas. Pra
dėtas praeitų sekmadienį iški
lmingomis Rontifikalinėmis 
Mišiomis Nekalto Šv. Marijos 
P. Prasidėjimo katedroje. Mi
šias laikė vyskupas Noll.

I Cook apskrities vieškelių po 
Jicija nušovė automobiliu va- 
į žiavusį H. B. Young, iš Fran- 
klin Park, III. Sako, kad tai 
buvęs beprotis. Šaukiamas ne- 

j norėjęs sustoti. Sustojęs ir 
kirviu grųsinęs. Vienam po-

AMSTERDAMAS, Olandi- Hcmonui rankų įkirtęs.
ja, rugp. 26. — Tarptautiniam1 _____________
ekonomistų, pramoninkų ir
darbo vadų suvažiavime iškel-
tas sumanymas ir pasiūlymas i 
penkeriems metams paskelbti

APKALTINTI SMUR
TININKAI

Trijų darbininkų unijų 11-ų 
įvairių tarptautinių skolų buvusių viršaičių ir narių 
“moratoriumų,” t. y. nutrau- “gPand jury” apkaltino smu-

. kti skolų mokėjimų. Pažymė- rĮ0 gųmoksle ir patraukė tei- 
Be atstovų suvaziavunan jog tik tuo būdu valstybės sman

atgaivintų ir sustiprintų savo, _____________buvo suvykę tūkstančiai sve 
čių.

MEKSIKOS KONGRESE 
ŠAUDYMAI, ŽUVO VIE

NAS ATSTOVAS

MEXICO MIESTAS, rugp. 
26. — Meksikos kongreso že
mesniuose rūmuose kai-kurie 
atstovai netekę argumentų žo
džiais pradėjo šaudytis. Nu
šautas atstovas iš Jalisco val
stijos. Keletas kitų sužeista. 
Policija gruzino tvarkų.

APMOKĖTI NAUJAIS 
PINIGAIS

VATIKANAS, rugp. 26. — 
Vatikano tarnautojai šį mėne
sį savo algų dalis gavo Vati
kano pinigais.

mėtai vyrauja socialistai ir 
jie savo raštų galybes priki
mšo į visas miesto įstaigas. 
Savo tai propagandai jie iš
leidžia cjideles pinigų sumas. 
Kad sulaikyti tų socialistų 
propagandos bangų, katalikai

BUDAPEŠTAS, rugp. 27.
— Ungarijos naujas ministe- VIENNA, Austrija. — Au 
rių kabinetas išsprendė, kad strijoj ir Vokietijoj katalikai 
visi valdininkai privalo ture- plačiai paskleidė obalsį: “Pa
ti nuosavus automobilius. Va- dėk katalikiškų knygų šalę ka-
ldiški automobiliai panalklnajtalikiško laikraščio.” Šis oba-jpakilo veikiman ir jau mato
mi. • (lsis visur sėkmingai vykdo-Į si daug gražaus pasisekimo.

mas. Ne tik praplatintas ka- Toli dar pirm socialistų pa
z LAUKIAMAS KARO 

SEKRETORIUI

MANILA, Filipinų Salos, 

rugp. 27. — Čia laukiamas 

atvykstant J. A. Valstybių ka

ro sekretorius Hurley.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Oficialinis bedarbių skaičius 
Britanijoj yra 2,719,376.

tglikiškų laikraščių skaitymas, 
bet visur sukurta nemaži ka
talikiški knygynai.

Kaip toj, taip kitoj šaly ka
talikai išvystė savo tikrai a- 
paštalinį veikimų, kada socia
listai pradėjo platinti bedie
vybę įvairios rūšies raštais, 
paskaitomis ir kitokiomis prie 
monėmis.

Štai šiame mieste kelinti

kilimo veikti prieš krikščiony
bę, bedievybę kovoti Austri- 
jk>j įkurta Šv. Severino Są
junga, gi Vokietijoj — Bor- 
romeus’o Sųjunga. Šių Sųju- 
ngų veikimas išpradžių buvo 
silpnokas. Tik iškilus paskiau 
socialistų propagandai šių or
ganizacijų veikimas išjudin
tas. šiandie abi veikia sustip
rintomis jėgomis.*

ekonomines padėtis. I

NEGAUS PINIGŲ

PAGROBTAS PALIUO-
------------------- I SUOTAS

BEDARBIŲ ŠELPIMUI į _________
FONDAI ; Praneša, kad pagrobėjai jau
------------ paliuosavę žinomų Chicagos

WASHINGTON, rugp. 26. “gamblierį” J. J. Lynch už 
— Prezidento Hooverio orga- 50,000 ar 100,000 dolerių, 
nizacija rūpintis bedarbių li
kimu ateinančių žiemų paske

lbė, kad reikalingų šelpimo -----------------------

fondų susirinkimui bus pra- Cook apskrities komisija iš
vesta visoj šaly energinga sprendė “boardui of review” 
kampanija tarp spalių -19 ir ir asesorių komisijai skirti 
lapkričio 25 d. 174,800 dolerių daugiau išlai-

____________ Įdų. Esu tas reikalinga savi-
ŽUVO 5 ŽMONES NAMŲ ,ninku skundų klausymui. Ižde 

GAISRE ,nėra Pini^'

ĮVYKĘS gazo spro
gimas

BLUE RIVER, Wis., rugp.
27. — Arti Port Andrew su-( 
degė J. Falknerio namai. Gai- policij,a praneša, kad ties 
sre žuvo 3 suaugę žmonės ir Tavlor g. namuos sprogimas į- 
2 vaiku. vykęs dėl gazo sunkimosi iš

sugedusių vamzdžių.
Kaip žinoma, griuvėsiuose 

žuvo Mrs. L. Glick, 48 m.
DUOS DARBO ŽIEMOS 

METU

ROMA, rugp. 26. — Itali
jos vyriausybė paskelbė, jog 
žiemog metu ji parūpinsianti 
darbų 100,000 bedarbių.

ŽUVO TRYS DARBININKAI

DUDLEY, Iowa, rugp. 26. 
— Dirbant prie anglių kasyk
los skylės (šafto) E. Redbuni, 
19 m., paslydo ir jon įkrito. 
Dugne buvo vandens ir nuo
dingųjų dujų. Du jo giminai
čiu broliu įsileido į vidų jį 
gelbėti ir tiedu žuvo.

GAL PAPIGINS PLAUKŲ 
KIRPIMĄ

“Master Barbers’ Assn.” 
(barzdskučiai darbdaviai) a- 
teinančių savaitę turės susi
rinkimų. Bus svarstomas klau
simas sumažinti kainas už ba
rzdų skutimų ir plaukų kir
pimų.

Chicago paštos viršininkas 
praneša, kad paštos tarnauto
jai surinksiu 100,000 dolerių 
bedarbių šelpimo fondui.

Rugpjūčio 4 d. Trakų ap- 
skr. Onuškio valsč. Taučiunių 
km. Petras Prakapas iš kerš
to užmušė Stasį Kasparavi
čių, sukirtęs branktu jam į 
galvų. Prakapas sulaikytas.

Rugp. 4 d. Raudėnų valsč. 
Pėžų dvare du nežinomi pik
tadariai, kurių vienas ginkluo
tas šautuvu, per langų buvo 

įlindę Į Onos ir Domicėlės 
Rimkaičių butų ir kėsinosi jas 
apiplėšti. Ginkluotasis pikta- 
daris Onai Rimkaitei buvo u- 
žnėręs ant kaklo šniūrų ir 
pradėjęs smaugti. Grasinda

mas nušausiųs, reikalavo iš jos 
500 litų. Plėšikai, išgirdę pro 
šalį važiuojančius, plėšimo ne
įvykdę pabėgo.

Rugp. 6 d. Jonavos g. 77 
nr. pil. Tabašniko užsidegė 
sandėlio stogas. Greit atvykę 
ugniagesiai gaisrų likvidavo.

Liepos 31 d. tarpustoty Ro
kiškis — Obeliai traukinio 
mirtinai suvažinėta nežinoma 
moteriškė, apie 70 metų am
žiaus, prie kurios jokių doku
mentų nerasta ir iš vietos gy
ventojų niekas jų nepažįsta. 
Moteriškė buvusi neregė.

Rugp. 1 d. besimaudydamas 
Nemune ties Gelgaudiškio vft.1. 
Narkūnų km. prigėrė Jonas 
Kasiulis, 20 metų amžiaus.

Rugp. 2 d. Šakių apskr., 
Žvirgždaičių vai s., Paven gru
pių km. savo kluone pasikorė 
Juozas Brazaitis, 67 m. am
žiaus, kuris buvo nenormalus.

Rugp. 2 d., nakties metu, 
Rietavo valsč., Pivorų km. 
nežinomi piktadariai pavogė 
iš ganyklos Pulchcrijos Ksb.i- 
škienės žemaii akų veislės 
klį, vertės 400 litų. “K.”

Rugp. 3 d. Tverų valsč., 
Kaupų km. Jono Gužausko 
jautis, 3 metų, negyvai užba
dė patį Jonų Gužauskų, 71 me
tų amžiaus, kurs tų jautį su 
kitais galvijais ganė pievoje. 
Nelaimingas atsitikimas įvy
ko per paties Gužausko neat
sargumų su jaučiu, nes gany
damas nevartodavo jokių įna
gių atpiginti. “R.”

ras plėtėsi nepaprastu grei
tumu. Iš Kauno, žemės ūkio 
ministerijai prašant, buvo pa
siųsta 5 to pėst. pulko batali- 
jonas, aviacijos ir šarvuočių 
rinktinės ugniagesių koman
dos. Visai šiai rinktinei vado
vavo kariuomenės ugniagesių 
inspektorius. Traukinys su pa
galbon skubančiais gaisrinin
kais atėjo į Proveniškius 17,20 
v. Darbas užsitęsė iki nakties 
ir gaisrininkai grįžo apie 10 v. 
vakaro. Sudegė apie 30 ha 
miško. “R.”

APSUNKINS UŽSIENIO 
PASŲ GAVIMĄ

Vidaus reikalų ministerijoj 
dirbamas projektas užsienių 
pasų, leidimų ir vizų išdavi
mo taisyklių pakeitimo. Nu
matoma ekskursijas ir kito
kius išvažiavimus į užsienį, ku
rie neturi rimto tikslo ir bū
tino reikalo, apsunkinti. No
rint išvažiuoti į užsienį, rei
kės nurodyti būtinai kelionės 
tikslų. Bet užtat būtiniems iš
važiavimams mokslo, sveika
tos ir kitais panašiais tikslais 
bus padaryta palengvinimų. 
H “R.”

PIRMOSIOS ŠALNOS 
VVISCONSINE

ASHLAND, Wis., rugp. 26. 
— Pirmosios šalnos šįmet pa
sirodė Cheųuamegon užlajos 
apylinkėse. Sugadinta daug 
tomačių ir agurkų.

GANDHI VYKSTA I 
LONDONĄ

SIML Indija rugp. 2*?: — 
Indijos . se-karaliru pavyko 
prikalbi i indiėčių tautinin

kų vadų M. Gandhi vykti į 
Londonu konferencijon. Jis iš
vyks ateinantį šeštadienį.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; ma- 
ža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

SUDEGE 30 HA MIŠKO

t Kilo gaisras Provėniškių 
miške, Rumšiškių urėd. Gais-

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

13.96
19.48
23.70

Rooseve.lt
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draugas Ketvirtadienis, Rugp. 27, 1931 '*

“D R A U G A S” Labdarybės Skyrius.
Iftelna kasdien. Išskyrus seknladlenlus

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $<••. Pu* 
sel Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, KopŲa .tie.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
iina, jei neprašoma tai oadarytl Ir neprlsiunčiama tam 
tikslui pakto šenklų.

nariams, siekiantiems pirmučiausiai religinio
tikslo ir esantiems Vyskupo žinioje.”

Bet kada katalikai, pasinaudodami »iuo - _ ~

Konkordato straipsniu, pradėjo veikti, jiems | ne veltui linksmintų suvažia
pastatyta kliūtys. Pats p. Voldemaras viena 
ranka Konkordatų pasirašė, ten Katalikams 
veikimo laisvę užtikrino, o kita ranka pradė-

RIŲ IA VAŽI AVIMĄ. 
RUGSĖJO 6 D.

įVusius piknikan žmones.
e) kiekviena kuopa prašo

ma atsivežti daug visokių dai-

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

vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LirHUAN'lAN DAILY FRIEND

Publlšhed Daily, Except Sunday.

8UBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Months 
— $8.50. Three Months — $2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00. SU Months — $4.0$. 
Copy — .03c.

Advertising ln "DRAUGAS” brings best results.

Advertising estes on appllcatlon.
“DRAUGAS7 2334 S. Oakley Av., Chicagc.

mlhlariilgosios Sųjungos j ktų |aįnH>į. Keikia prašyti ge
raširdžių žmonių, kad tuos 
daiktus paaukotų, kad nerei
kėtų jų pirkti.

konkordato dėsnius, savo ilgame straipsnyje, j,ugsfjo (Kept.) G ,1. Visos Jcį t di pasitaikyt„
jdėtame “Ryte užstoja kataliku,,. Jisai sa-j^lul. Kų-gos kuopos Chieagoj Heįus tada suvažiuosim
k°: lįr aP*(‘linkėse nuoširdžiai pra-|Aušros Vartų parapijos

“Laisvoje valstybėj laisva Bažnyčia —'somos pasidai Imoti, kati sis piįe 'kurios yra ir Rūtos dar- 
k’.isva išpažinti savo dogmatus, laisva skelb-' ksva**a'*lllas kuogei iausiai pu^as<

1) kiekviena kuopa turi tu
rėti piknike užtektinai dar
bininkų. Dėlto kuopos iš ank
sto turi juos suregistruoti.

2) Rinkliava bažnyčiose. 
Šiuo prašomos visų kuopų vai

jo tų garantuotųjų laisvę smaugti. | , . . v. A .„■(«>ntro paskutinis šįmet įsva- 
Šiandien, kada p. Voldemaras nebėra vai- žiavimas į savųjį ūkį ruošia-

džioje, kada jis atsirado karo teisme, jis gina’,,,as |a|,uį patogiu laiku —

ti savo mokslų, laisva atlikti visas savo apei-,' -vktų, kad padalius pelno 
gas. Pripažindama, kad Bažnyčios apostula- varbienis labdarybės reika- 

į lanis.

DSENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS SANTYKIAI SU VATIKANU.
Vakar paskelbėme per Londonu atėjusių 

žinių, kad Lietuvos vyriausybė nutraukusi 
santykius su Vatikanu. Nors toji žinia dar 
bėra oficialiai patvirtinta, bet, galimas daik-, 
tas, kad ji yra tikra, nes santykiai pastaruoju 
laiku buvo labai įtempti.

Kaip žinoma, neužilgo po 1926 m., gluo-

tas naudingas valstybei, ji teikia Bažnyčiai 
šiek tiek niaterialės paramos, atšaukia įstu- ■ * all’g> prašoma visa lietu-
tymus, kurie prieštarautų kanoniškam Baž. D ,l) \ isuomenė skaitlingai utsi- 
nyčios veikimui ir deda už tai kai Kurias pa- |la,lh>ti Į tų išvažiavimų ir pa
reigas valstybės naudai. Bet viena valstybė į,e,n^ pasišventusių labdary-1 
negali sudaryti Katalikų Bažnyčiai kanoms-'^*4 žmonių pastangas, nes, be
kų sųlvgų, nes kertinis Katalikų Bažnyčios!visuo,nen*Is l,aran,os’ ir 8®" 
akmuo, tai Apaštalų Sostas.” -riausiais norais labdariai m-

! galės pasiekti užsibrėžto tiks- 
Kodel prof. Voldemaras ne taip žiūrėjo įo

j Katalikų Bažnyčios teisę Lietuvoje, kadai Daugelis 
jisai buvo valdžioje? Kas pažįsta p. Voldema-* ga|į sul-astį 
rų, į šį klausimų lengvai galės atsakyti.

REVOLVERIS VS SAIDOKAS.

Prof. Voldemarui nugriuvus nuo “dikta
toriaus sosto,” buvo manyta, kad katalikų 
būklė Lietuvoje palengvės. Apsirikta. Ji pa
sunkėjo., Jo įpėdiniai dar skaudžiau pradėjo

džio 17 d. perVetsiilo, tautininkų partijos ; katalikus persekioti, dar begėdiškiau Kon-
žmonėnis atsistojus Vyriausybės priešakyje, 
pradėta rūpintis sudarymu konkordato tarp 
Lietuvos Valstybės ir šventojo Sosto. Kon
kordato autorium buvo prof. A, Voldemaras. 
Po konkordato matome tautininkų šulų para
šus. Tuo faktu jie džiaugėsi ir pakartotinai 
juokėsi iš katalikiškųjų partijų, kad jos, bū
damos valdžioje per šeelūs metus Konkorda
to sudaryti ir pasirašyti nepajėgė, o jie, ne
spėję valdžion atsisėsti, jau tų darbų atliko.

Už tai katalikų visuomenė nepyko. Prie
šingai — ji džiaugėsi, nes konkordato dės
niais apsaugota Katalikų Bažnyčios ir kata
likų veikimo laisvė. Be konkordato-gi, e- 
sUnt nekataiikams Valdžioje, katalikams bu
vo neramu.

Tačiau neilgai tautininkų atliktų dar
bu —- pasirašytuoju konkordatu džiaugtųsi. 
Pats jo autorius prof. A. Voldemaras, tada 
buvęs dar preinieru — diktatorium, konkor
dato dėsnlue pradėjo laužyti. Dar prie p. 
Voldemaro valdžios pradėta uždarinėti priva
tinės katalikų aukštosios mokyklos, varžyti 
katalikų Veikimo laisvė, persekioti veikėjus, 
naikinti katalikų Užlaikomas ekonomines or
ganizacijas. Konkordato XXV straipsnyje a- 
ple katallklškųjį Veikmių yra aiškiai pasaky
ta:

“Valstybė duos pilnų laisvę kurtis ir dar
buotis draugijoms kaipo Katalikų Akcijos
anptu» » ■. * a ■ i-i— » hh

kordato nuostatus laužyti. Ne tik jau orga
nizacijų veikimas suvaržytas, bet kunigai už 
pamokslus, pasakytus bažnyčioje, traukiami

1 į teismus.

Kada katalikus užsistojo Apaštalų Sosto 
atstovas arkivyskupas Bartoloni, kada jisai 
priminė ldetuvos vyriausybei, jog toji aiškiai 
laužo savo laisva valia ir savo iniciatyva 
Konkordato dėsnius, tada tautininkų vyriau
sybė begėdiškai pasielgia su arkivyskupu 
Bartoloni, jį išveža iš Lietuvos, tuo savo biau- 
•riu elgesiu nustebindami visų kultūringųjį pa 
šaulį. Taip pasielgti tik bolševikai, ar jiems 
panašūs, tegalėjo.

PLANET ARAS.—--- ----- --
Chicagos miestas besiruošdamas 1933 

metų parodai, pereitais metais susiJahuk'1 

planetai!), kuriame daug kas lankosi, y- 
pač atvykus brangiems svečiams įvairias 
mūsų miesto įdomybes lankant.

\t Pirmų kartų rplanetarų atlahkiau sU 
un, Kuru, Scrantoho klebonu pernai rū- 

debyje, Įtaiko nebeturint paklausyti pas
kaitos pasitenkinome plane t aro ekspona
tų apžiūrėjimu ir jo parašų skaitymu.

ėĮmet, viešint pas mus Brangiam Svo 

čiui J. K Vyskupui P. .Bučiui M. I. C., 
vėl turėjau progos aplankyti busimosios 
parodos naująsias įstaigas — akvariumų 
ir planetarų. Ypač man įdomu buvo iš

girsti Brangaus Svečio, mūsų gilaus mok- 
slihinko, (langelį panašių įstaigų Kuropo-

.J. A. Valstybių kariuomenės, stovinčios Filipinų salose,, 
erj, seržantas C. II. Cobb ir filipinietis hegrasj vienas su moder- 

kad kurį nori sekma- ni§ku revolveriu, kitai? su primityviu šaudymo įrankiu —
lybos paprašyti savo
klebonų,
lienį padaryti rinkliavų Lab- saidoku. Abu yra pasižymėję šauliai (marksmen).

ciurvb Vokeliai ir lapeliai
. .. . niės, pasirodo, — jau turi su- mėn. sekmadieny ruošiama

.iinkhavai jau atspausdinti ir ’F ’ , . i. . , . L , ■ , •
I- ,• .. ,, , rinkus keletu šimtų dol. Tų Lietuvių Diena. Kadangi tai. . ... ijų galima gauti pas Centro *

nusiskundžia ne-.,, ,, ... ... ..., , , „ Kast. p. Pabijonaitj, 2320 W.
Lalai. Kų-gos ū- ... , n,

, • 23rd Place.
km. laigi, įsidėmėkite, kad au _ .. ....,... . . 13) Viešoji rinkliava Cicero,
tomobiliais važiuoti reikia naulT1, ,T......................... ... ...

....... ,, . , |U1. — Viešoji rinkliava Cice-
1UOJU Joliet keliu -— K«ad 4 . ,’ .. joje šįmet įvyks spalių 4 d.iki Leinont; nuo gazolinui,. .. .

. ... . . ,. ĮCia reikalinga stipri organi-steisinc reikia sukti po dėsi- . , . , . . ,
. .... .. , , . izacija, be kurios rinkliava ne-

nei, (čia bus išstatyta Amen- . 'Union Avė. įduos pageidaujamų sekimų. vn'uu 
kos ir Lietuvos vėliavos) ir ... . . I

.. , ,,, . Dėlto, visos kuopos prašomos!
važiuoti iki Lithuanian Cliari- .... ni<m,« „t-.;is anksto organizuoti aukų rui nustačius naujus planus atei
ties Kanu iškabos. eict,rie<-.ianis j taĮkQ juo'ties darbams, kad sustiprinus

būtinai turi, padaryti ir visos 
kuopos.

»*

įvyksta pavasary, todėl šiuo 
prašoma visų’ draugijų, orga-

3) Seynas. Jau artinas jnizacijų, taipgi gerb. klebonų* 
Labd. Sų-gos 12 seimas, kuris ’ M dienų nieko nerengti. Te- 
įvyks 13 d. lapkričio, 193lm.,*būn ta diena iiuosa vien tik 
Dievo Apveizdos parapijos sa- Labd.- Sąjungai. %A. Nausėda,

, Centro Pirm.
Ičje, ant 18 gatvės prie So. 

nįon A
Seimas reikalingas tam, kad

Visus nuoširdžiai kviečiame, daugiau bus rinkikių, tuo dau 'organizacijų dvasiniai ir me-
naudos ■ džiaginiai, kad kalbomis, refe- 

I ratais išdėsčius visiems atsto
vams kaip svarbu, reikalinga
lietuviI
zacija,

1) Išvažiavimas. Pirmuoju vajus, kad įvykdžius pereito kad, pagalios, visa* 
dabar Labd. Sųjungos kp. (11) Seimo nutarimų — at- sucinenė suprastų būtinų rti-

Komiteta* ir Valdyba, 'giau bus padaryta 
-------------------  Įgilai. Sųjungai.

LABD. SĄJUNGOS DARBŲ f 4) Labdarybės vajus. Nuo 
PROGRAMAS. rugpi ličio

-------------------------- -dienos eina 1-abd. Sųjungo

KAS DAROMA T0WN OP 
LAKE LABDARIŲ 
AUTINGO PAVY- 

KIMUI.

Jau žinoma, kad labdary-
1 iki lapkričio 15 lietuviams turėti tokia organi"- * Centras rengia didelį pik- 

kaip Ulxl. Stanga. n,k» 8‘v01 uke*> ruS*t°. 
mūsų vi lSeP1-) 6 <*•» 1931 In-

Pirmoji kuopa visomis jėgo 4

darbu yra — kuogeriaus’ai mokėti Labd. Sų-gos užtrauk-' kalų remti Labd. Sų-gų. mis rengiasi prie to lšvažiavid> 
prisiruošti prie rengiamo Cen ta ant ūkio skolų, kurios da Taigi, į šį — 12-jį Labd. Su- mo. \pac pirm. p-ni M. Sūdei- 
tro išvažiavimo į savųjį (Lab- yra $13,(MM). Tai svarbiausias '.jungos Seimų iš anksto prašo- kienė deda pastangų, 
darvbės) ūkį, rugsėjo G d. Kad darbas. Pereitam Seime nutar-; me visas mūsų draugijas, or- pia,’.įaį £Įnoilias mės«s įšve- 
visa tai pavyktų, reikia — ta. kad ūkio skolai panaikinti įganizaeijų kuopas rinkti at- žiotoja-n (meat peddler), p nas

a) visoms kuopoms stengtis kiekviena kuopa turi sukeLi 'stovus, nuosiidziai kiiniaim Juoitapas Mondzijauskis, (itjOO 
nutrukti. Kų tai reiškia ? Tai reiškia, kad kuodaugiai parduoti laimės ti po $l,(XM). Iki šiol kuopos da j visus gerb. klebonus, jų pttgel- VVaslitenavv St., pasižadėjo 
tautininkų — liberalų grupelė, sulaužiusi Vai kietų, kurių kaina tik 10c. vie to nepadarė, bet gali padary- Jnninkus, visus mūsų gerb. ciz visus vykstančiu8 į piknikų 
stybės Konstitucijų, kurioj katalikų Veikimui nas. ’ ti. Reikia visoms kuopom^ su-
buvo garantuota laisvė, sulaužę Konkordato b) stengtis kuodaugiausini justi, reikia išjudinti visas mū
dėsnius ir galutinai nutraukę santykius su iš geraširdžių biznierių surink sų kolonijas, visas draugijas, naudingais sumanymais pata- ūkavęs. Trokas išvažiuos
Apaštalų Sostu, siekia Bažnyčios teises Lie- ti įvairių produktų, kad kiek- organizacijų kuopas, reikia' rimais prisidėtų prie sudary- nuo §v Kryžiaus bažnyčios, 9
luvoje dar labiau susiaurinti ir Katalikij vei- viena kuopa jų užtektinai pik- pereiti visus lietuvių hamus ino gerų planų ateities dar- Vftj ryto
kimo laisvę visai pasmaugti. Tai reiškia, kad nike turėtų renkant naujus narius po $1. bams, kad jie neštų gražių vai . t
Katalikiškoje Lietuvoje katalikų teisės nebe- c) pereiti pey visus gerb. Kiek iki šiol žinoma, tik 1-ji šių Labd. Sųjungai, kui'i pa>i- i . 1S* vie įami ayvauti
ra apsaugotos nei Valstybės Konstitucija, nei biznierius, surašyti visus, ku- kuopa rimtai varosi prie išpil- ryžius tokius didelius, svnr- f'*an,e piknike.
Konkordatu. Tuo būdu katalikų veikimas d^- rie važiuos į piknikų ir pas- dymo savo kvotos silkeli- bus darbus mūsų išeivijoj nU- iva‘r,aus,y pamaigini
bar priklausys nuo apskričių viršininkų ma- kelbti dienrašty “Drauge.” mo $1,(MM>. Pasišventusius tos veiktu •
lonės ir bendrai nuo valdžios atskirų orga- d) kiekviena kuopa turi kuopos veikėjos ir veikėjai ei- G) Lietuvių Diena. Ateinan- Valio? Rugsėjo (Sept.) G d. 
nų, kurie elgsis taip, kaip jiems patinka. gauti piknikui muzikantų, ku- na iŠ vietio namo j kitų Ir sek- čiais mefais trečiame birželio visi į Labdarių ūkį.

Tokiam konfliktui susidarius, aišku, san
tykiai tarp Apaštalų Sosto ir Lietuvos turėjo

nierius, visus profesionalus, naveįK savo troku. Jis nesy- 
inteligentus, kad visi savo jau yrg Įabdaria,ns pa^j.

mokslo įstaigas lankant būti nors šiek tai aprašius vienų, jau'galima bus nuina- 
tiek su jomis apsipažinusiaiu. tyti, koki yra ir kiti.

J. K. Vyskupas P. Bflčys, M. I. C., Paskutinis Romos imperatorius, pa-
Cliicagos Akvariumų visais žvilgsniais pa sižymėjęs smarkiausiais krikščionių kan- 
vadino tos rūšies pirmaeile įstaiga, o apie kiminais, to metę pasaulio sostinėje yra 
planetarų pasakė: “jo išviršinis pilko gra pastatydinęs milžiniškas pirtis. Nors jų 
nito kevalas puikesnis už Europoje inatv- diduma sugriuvo bet daug oiar ir liko. 
tus plūnetarUs, bet žvaigždynų patalpos Tuose griuvėsiuose dabar telpa didžiule 
akustika ir šviesos spindulių matomos bažnyčia, milžiniškas Italų Tautos Munle-

Asla ratais pristatyta beveik pilna juodų 
ųžuolinių kėdžių. Akis veikiai pripranta 
prie tamsos ir viduryje ųslos pamato sti
prias ir augŠtas plieno stakles. Jose įka
itintas juodas metalinis keistas padaras. 
Tai ir yra planetaro prietaisas. Staklės 
stovi ant ratelių, o rateliai ant plieninių 
l»ėgių.'

i’ats plnnetaras sudarytas iš penkių
prošvaistos šį planetarų kiek žemiau sta ’jus ir planetaras. Visa tai stovi prie tri- stambiųjų dalių. Kiekviena dalis apkabi- 
to už Komoje esančių planetaro įstaigų.” Jų suseinančių į vienų aikščių, kur vra nėta daugeliu mažesnių priedų. Išvidihė

Užtat manau visiems Cbieagos pla
netarų lahkantimes pravartu ir tiesiog 
naudinga bus “Drauge” paskaityti J. E. 
Vyskupo P. Bučio, M. t. C. planetaro 

aprašymų, kurį čia ir dedame:
Dnngreit stambiausioji priemonė as

tronomijos mokslui skleisti plačiai į žmo- 
r nes yra planetaras. Nebūdamas nei as

tronomas, nei statybos inžinierius, aš tų

centrinė geležinkelių stotis.
Taigi Romos planetaras stovi seno

je, dalinai atnaujintoje trioboje. Kairėje 
pusėje pas duris iš lauko yra langelis į- 
einamiems bilietams parduoti, jėjęs į vl-

dalis yra didelis metalo eilinderis, įkabin 
tas i stakles. Ahygalial to eilinderio pri
taisyta po \ ienų cilindrini reketų, suda
rytų iš metalinių virbalų ir plokščių. Abu 
reketu bnigiasi metaliniais bumbulais,

dų, patenki į siaurų tam einantį karido- ( kuriedviejuose blizga daug.vliė didesnių 
rių. Aukšti sunkaus audeklo uždangalai ir mažesnių stiklinių langučių, 
sudaro to koridoriaus išvidinę sienų, o iš- Bumbulų galuose dar yra po vie-

išorinė yra mūras. Išvidinėje sienoje yra 
praskleidžiatnų uždangalų: tai durys. J- 
čjęs pro jas atsiduri diktokoje apskrito
je salėje. Joje iš šviesos atėjusio akis te-

je mačiusiojo paaiškinimai ir Jo asmeni- planetarų aprašysiu taip, kaip jis išrodo 

Uc hUotitonė apie šių įstaigų vertę. J." E. paprastam žmogui, šiek tiek ir mokyklų 
Vyskupas pereitais metais Kauno uhiver- ėjusiam. (Ivvendamas Romoje, aš tik Ro- 

siteto garntos mokslų laikraštyje Kosimos 1,ios planetarų ir tesu matęs, todėl Jį ir ( mato augščiaU galvos tiktai žibančias ke- 
dftvė moksliškų planetaro aprašymų, iš teaprašinėsiu. Kadangi visi planetarų tarias žalias raides: E. S. O. N. Jos reiš- 
kttrlo jau teko patirti, kaip svarbu yra Pietaisųj yra vienos dirbtuvės padaras, kia; Rytus, Pietus, Vakarus ir 2ieniuis.

tių mažesnį bumbulų. Daug lengviau visu 
lai suprantama iš čia įdėto, vaizdelio, na
gu iš apsakymo.

Viename šone tarp kėdžių yra lenti
nis aukštas ir gana platus užtvaras. Ten 
stovi tkatedra prelegentui ir joje elektri
nių laidų suskirstymo didelė lenta. Sto

vėdamas katedroje, prelegentas tų lentų 
turi ties savim. Lenta nematomais laidais, 
einančiais |>o grindimis, susisiekia su pa
čiu planetaro prietaisu.

Prie stačios niarihorinės elektros lai
dų suskirstymo lentos uprisegta maža len
tutė prelegento rankraščiui pasidėti.

Gerai įsižiūrėjęs, kairiame suskirsty- 
Ino lentos šone gali matyti ant lentynaitės 
aukštai padėtų vamzdį, kurio tematyt tik 
laibasis galas. Kitas jo galas yra žymiai 
storesnis ir turi stiklo akį, bet ta akis 
uždengta vario skardele, joj yra tik ply
šys, pHhašūs į strėlę. Vamzdžio viduje yra 

elektros lemputė.
K»i prelegentas iš suskirstymo lentos 

paleidžia elektrųfcį planetaro prietaisų, sto 
vlhtj salės viduryje, tai salės skliautuose 
pasirodo didelė daugybė žvaigždžių ir 
žvaigždučių lygiai taip, kaip žmogus jas 
galėtų matyti pačių skaisčiausųjų haktį. 
Žmogaus akis paprastai temato tik 9,000 
žvaigždžių.'Tiek jų parodo ir planetaro 
prietaisas.

(Bus daugiau)
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JUBILIEJINIS DIENRAŠČIO

.. 4«MdH

DRAUGO PIKNIKAS
Įvyks

Zz

Rugpiudo 30 d., 1931 m
BIRUTĖS DARŽE

Archer Avė. ir 79 Str., Justice, Illinois

šiemet sukanka 15 metų nuo tos dienos, kada mūsų “Draugas”, nuo 1908 mėty ėjęs savaitraščiu, virto dienraščiu. Šis jubiliejus bus 
ninimas “Draugo” rudieniniame piknike, kurį ir pavadiname jubiliejiniu. Tam tikslui rengiamas specialis programas.

Bus kalbų, dainų, muzikos ir kitokių pamarginimų. •
Lietuvių visuomenė, kuriai dienraštis “Draugas” tarnauja, nuoširdžiai kviečiama į šį jubiliejinį piknikų

.. • ■

MILŽINŲ. IMTYNES “DRAUGO” PIKNIKE
GARSIAUSI RISTININKAI IMSIS DEL 

ČAMPIONATO
DALYVAUS DRAPIEŽNAS DZŪKAS 

JOE BANCEVIČIUS

Štai drapiežnas Dzūkas 
BANCEVIČIUS susirėmęs 
su savo priešininku. “Dr
augo” piknike Bancevičius 
risis su G. G. Bull, latvių 
milžinu sveriančiu 240 sva-

G. G. BULL Latvių dfutuolis milžinas, sveriųs 240 svarų 
Jisai (imsis “Draugo” piknike su lietuvių galinčium Bance- 
vičium.

L. MINGILA. didžios galybės vyras. Jisai 
piknike imsis su lenkų čempionu T. Rulewicz.

Draugo

Šitų drutuolių imtynės prasidės 3 vai. po pietų. Visi laiku pribukite, kad pilnai pamatyti tų milžinų imtynes. Rigtininkus laimėtojus 
laukia garbė ir dovanos. Tai jų susirėmimas ir imtynės bus įspūdingos ir visus patraukiančios. Tad visi į “Draugo” piknikų ir nesivėlinkit.
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LIETUVIAI AMERIKOJE SMULKIOS ŽINELES IS 
LABDARIŲ VEIKIMO.

CLEVELAND, OMO, da ji parengs visa, ko įneš rei
kalausime atidarymui, kaip

X Labd. Sujungus 8 kp., 
Brighton Parke, pereitų antra

žiavinių j ūkį, rugsėjo 6 d. Sa- prašomi užsiregistruoti pp.
Gudų krautuvėj prie 33 st. ir 
Auburn Avė.

ko, West Side — mažas “kup
stas”, ale gali didelį vežin ų 
parversti. Pamatysim.

Ii Lietuvių Kultūros Darželio 
Darbuotės.

dalykų. Iš miesto pusės pasiti
kima, kad mūsų tauta labai 

Rugpįučio 14 d., š. m., Lietu, šauniai pasirodys, 
vių Kultūros Darželio drau- Todėl visi ruoškimės į ati- 
gija laikė mėnesinį susirinki- darylių.
mų, Lietuvių salėj. I Taipgi nutarta pakviesti

Susirinkimų atidarė pirm. lietuvius tarnavusius Lietuvos 
adv. Petras Chesnulis. Sekre- ir Amerikos kariuomenėj su 
toriui K. S. Karpavičiui neat- uniformomis prie vėliavų, o 
vykus, protokolus bei visus mergaitės lietuvaitės Birutos 
raštus skaito Petras Muliolis, dukros, lietuviškais rūbais
iždininkas. Peršaukus alsto- prie ahkūro.
vus, pasirodė, kad daugelis Vienu žodžiu, norima lietu- 
draugijų atstovų ima “vaka- vių kultūros darželio atida- 
cijas” — nesilanko į susirin-1 rymų padaryti nepaprastai iš
kilnus. Vienbalsiai nutarta, kilmingų.

tai išpuošimo, sėdynių ir kitų dienį laikė nepaprastų susi 
rinkimų reikale ruošiamo iš-

kad sekančiuose susirinkimuo-Į 
se dalyvautų visų draugijų Į 
atstovai. Kurių dr-jų atstovai ■ 
nedalyvaus, tos <lr-jos turės 
sutikti su visais K. D. dr-jos 
darbais. Be to, daug yra j 
svarbių dalykų svarstymui. į

P. ,Glu-nė koresp.

DAINOS PER RADIO IŠ 
STOTIES WPG , ATLAN

TIC CITY, N. J.

Lietuvių Šv. Marijos para-
Visom draugijom privalu ži-. pijos choras iš Kingston, ha., 
noti, kaip Lietuvių Kultūros po vadovyste inuz. J. J. Šau- 
darželis rengiasi prie didelio, čiuno, dainuos per radio 
iškilmingo darželio atidarymo., (broadeastys) šeštadieny, rug 

Seka raportas iš rengiamo piučio 29, nuo 8 iki 8:30 vai. 
kultūros , darželio atidarymo, vak. paprastu laiku; nuo 9 iki 
spalio 11 d^enų. Komisija — 9:30 vai. daylight saving time 
O.’Mihalicienė, K. S. Karpa--iš didžiausios stoties, WPG^ 
vičius, J. Brazauskas, M. Miš-1 Atlantic City, N. J. 
cikienė, V. Šukienė, PI Mulio- j Kurie mylite lietuviškas 
lis, P. Glugodienė su pirm.' dainas, nepamirškit užsisukti 
adv. P. Chesnuliu praneša, radio tuo laiku.
kad gavo telegramų iš Lietu- j 
vos nuo gerb. majoro Ardic-V 
ko, kuris praneša, kad liĄios 
17 dienų išsiųsti reikalaujami 
planai Lietuvių Kultūros dar
želiui Taigi, greitai bus ga
lima darbas pradėti. Bet, deja, 
jau mėnuo laiko, o tų planų 
da neturima.

Plačiai apkalbėjus reikalų,- 
darbas palikta komisijai. Jei
gu trumpu laiku nebus sulauk
ta tų planų, tat bus kreipta
si prie šios šalies arkitektų ir 
visa daroma, kad darželio ati
darymas įvyktų minėtų dienų 
Nutarta kviesti visas draugi
jas, kurios atstovauja Lietu
vių Kultūros Darželį, daly
vauti iškilmėj 2 vai. po pietų. 
Kultūros darželio vieta — 
Gordon parke. Visos draugi
jos susigrupuos su vėliavont, 
kokias kuri turi, ženklais, bet 
maršavimo nebus. Vakare bus 
iškilminga vakarienė — puo-j 
ta. Prašom visų kuoskaitlin- j 
giausiai atsilankyti.

Lietuvių Kultūros darželis 
pakels lietuvių vardų. Lietu
viai, nors maža saujalė čia 
palyginus su kitomis tauto
mis, bet daugely vietų gražiai 
pasižymėjo, net pralenkė ki
tas didesnes tautas.

Aut. Ambrožaitis.

PRAŠAU PRANEŠTI.

X Iš tolymojo įVest Pull- 
mano irgi ateina Unksmių ži 
nių. Veikėjas Labdarybės sn

Labdarių "ūkį. Iš !tr° pirm> P‘ Naus®da’ ten visa P- Z- Gedvilas, lig kokiam
eilė uolių labdarybės dirvoj karui, organizuoja armiją rug pimas da nenutrauktas. Rūde- 
veikėjų, ten kiekviena draugi-išėjo 6 dienai. Sykiu renkama niui besiartinant kuopa rengia 
ja labdarybei moka metinius ir “amunicija”. West Pullma si prie didesnio veiKimo. 
mokesčius (kodėl negali te nas atvažiuos pilnai apsirūpi- £. S. 4 kuopa dėkinga p. E. 
būti kitose kolonijose’) ir t nęs.
t. Centro piknike, rugsėjo b ------------------

vaziavimo 
viso ko matosi, kad Brighton 
Park labdariai šauniai pasiro
dys rugsėjo 6 d.

X Ponia Sudeikienė, uoli 
labdarių, ir kitose organizaci
jose, veikėja net sekmadie
niais neturi poilsio. Antai, pe
reitų sekmadienį anksti rytų 
atvyko West Siden pas Cen
tro Rast. p. Pabijonaitį pa
imti daugiau vokelių, kurie tų

X Apie North Side nėra ką 
ir bekalbėti. Ten gyvena Cen-

d., Ijabdarių ūky North Side, 
be jokios abejones, pasirodyt 
400% gerai.

X Briageporto labdarių kp.

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJOS LABDARIAI, VISI 

Į SUS MĄ!

kuopa važiuos busu, arba di- Kėkštaitei su kurios pagelbal 
dėlių vežimu. Tat, kas norit gavo čekį $50.00, paliktų a. a.| 
važiuoti, prašome užsiregis- j Paulinos Skrebutaitės, 
truoti pas pirm P. Valuckį, prįeg mirtį ir Labdarybės nei 
725 W. 19 St.

Šiuo kartu kuopa mažai kų ! 
veikia, bet veikia. Vargšų šel

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
| Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei j. Tikras specialistas, aitia pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavlmo. Jus su-

pamiršo.
Valdyba.

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanom^ 
išbėrimais, spuogais 

odos negerumais. Tik 
Žemo— 

Aptiekose. 35c., 88c,

Dievo Apveizdos parap.
tyliai, bet gražiai veikia; vei- jI^abtl. Sąjungos 4 kuopos svar-

diena buvo dalinami žmonėms kia ir visa “šyla” ruošiasi į bus mėnesinis susirinkimas į- taupysil laik» 4r pinigus. Daugelis ‘ eauk gydantj antiseptiką 
. .„ * kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums’

bažnyčioje. prie Centro išvažiavimo, rūgs. vyks rugp. 28 d., parapijos deito. kad jie neturi reikalingo pa-i

ir kitais

Bravo p. Sudeikienei. Į mes 0 d. Informacijų šaltinis, yra j knygyno kambary, 8 vai. vak. ^X»“r*dyniul
saugus.
$1.00.žmogaus kenks-

— Raggikp. pirmininkei. Pavyzdi,s ki" P- Gudū krautuvė, sur p. V. 
tų kuopų vadams. Gudienė, kuopos rast., visiems

X \\7est Side 7 Labdarių teikia informacijų. Neturin- 
kuopa su p. Pabijonaičiu, Ju tieji automobilių, o norintieji į vintas įvyksta rugsėjo 6 d. Iš jŠ ^TVaVb^
sevičium ir kitais veikėjais važiuoti į Labdarybės pikniką,1 Dievo Apveizdos parapijo.: 4 pirmiau, jeigu kenčiat nuo ilgų sku- 

dkbar tik ir kalba apie pas
kutinį šįmet Labdarybės išva-

LABDARIU CENTRO 
VAIDYBA

Kviečiame
susirinkti.

visus skaitlingai Y “ano seopo° ;X-Ray Roentgeno Aparatas ir vl-
i siškas bakt.erlologiškas egzaminavi- 
jmas kraujo atidengs man Jrąų tik- 

Labd. OU-gOS Centro lšvažia- ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu

žemo
FOA S M N iflRiTftTl'.'- ‘

Rugp. 23 d. per Akad. Rė
mėjų išvažiavimų pamečiau 
savo akinius, juoduose rėmuo 
se. Jei kam teko rasti, prašau 
pranešti per “Draugą”, arba 
savininkui, V. Rėkui, 1850 \Va 
bansia avė., už kų aš radėjui 
busiu labai dėkingas.

V. Rėkus.

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

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

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

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St. 
Visokiais Labdarybės

fcalais kreiptis į valdybų arta 
agitatorius.

rei-

Pavyzdingiausia lietuvai
tėms mokykla. Geras, pato
gus, gražus privažiavimas. Il
linois Valstybės ir Illinois U- 
niversiteto patvirtinta ir už- 
girta Higli School ir Comnier- 
cial. Šiemet bus galima pri
imti žymiai didesnį studenčių 
būrį, kambarių skaičius Aka
demijoj padaugintas. Graži a- 
pielinkė, — arti Marąuette 
Park. Akademija turi erdvų 
sodų. Mokykloj geri įtaisymai, 
katalikiškas ir lietuviškas au
klėjimas, rūpestinga priežiūra, 
sveikas valgis. Mergaitės mo
kosi: muzikos, dramos, dai
lės, įvairių svetimų kalbi/, na
mų ruošos, rankdarbių, komer
cijos, pratybos, sporto, Jtūno 
kultūros ir t. t.
Užsiregistruokite šių savaitę 

dar yra vietos.

, vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokią užsisen ėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė. >

DR. J. /E, ZAREMBA J
SPECIALISTAS 

Inčjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thi. Ir * Famous Vlvanl Sėt and ’la- 
ehidea tarė powder. 81.00; Rouge. 76c. 
TImu. Creatn »1.00, Depllatory »i.M. 
račiai Aatrlngent 11.75. Bath Salt LN, 
TolM Watar 81.25. Perfume 12.75, Brll- 
llantlne 75c. Skln Whltener 75c. Tutd 
Value JIS.00. Speclal prlce, 1197 tiara* 
ten ptacea to lntroduce tbla liną

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

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 380-Sth Avenua, New Y«fc
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

I
ADVOKATAI

A. SUKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

t Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir S ubą tos 
— 6 iki 9 vai.

S 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7317

Namų Tel. Hyde Park 3395

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

A8TRC8
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kretpkis j mus 
60c. už 5 — Ji už 10 

Sempells — 10c. 

PROBAK COOORATIOH
•M n«ii aviMM **" m

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimą galime'atlikti Už $100.00

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 
Chicago, III. || Cicero, III.

2314 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2515

1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
▼1BUOSE JTŲSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIįl RAŠTINĖJE
SS B. 107 St Kampas Michig&n Avenue 

Telefonas Pnllman 5950
Real Rstate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

AKADEMIJOS VEDĖJA 
2601 W. Marquette Road, Chicago, III.

Telefonu Yards 1829

Dr. G. Semer
Ofisu ir Akinių Dirbtuve 756 W. 35th Street 

LIETUVIŲ AKIŲ GYDYTOJAS
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų

$8 50 T>o t&nVinlmaa

JOHN R. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

Teląphone Dearborn 0087

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
room -imi

Nuo 9:30 iki 6 vai. rak.
iLocal Office: 1900 8. UNION A Vi 

Tai. Roosevelt 8718 
Vai., nuo 6 Iki 9 ral. rak.

(Išskiriant BarMaa)

P A. A. OLIS
ADVOKATAS
ii South La Salta Street 

Room 1701 Tel. RanMpk 888)

Valandos nuo 9 ryta Ra S raL rak 
3341 S. Halstnd St. Tai Vtctery 888:

Valandos — 7 Iki 8 vakar*

Malonumas
Pypkorlams 

ir cigaretų 
rūkyto
jams

This new cheesel 
treal

Digestible 

įsmilk 
Itsetfl

•<1-

Patentui

Now—Kraft-Pheniz’ new achiere- 
Bient! Rich mellow cheese flavor 
plas added health ęualities in 
vholeame, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milu. Milk sugafr 
cricitan and minerals. Etery oru 
ameatitfreely!

Vetveeta spreads. slices, melta
T teesti beautifully. Try a half 

ge today.
KILAFT

Velveeta
V Rw(Miciou< N«wCh««M Faad|

Štai ir dabar viena geriau- 
šių progų pasirodyti, kad 
esame lietuviai patriotai. Pa-' 
sirodykime tat tokiais ir spa
lių 11 dienų, Gordon parke, 
Kultūros darželio atidaryme. 
Nėra abejonės, kad lietuvių 
dalyvaus 20,(KM). į

Be to, nutarta kviesti Lie
tuvos atstovas Amerikoj, kon
sulas arba vice konsulas, bu
vęs miesto menedžeris Wm. 
Hopkins, Mrs. Zvec, Tautų 
darželių vedėja ir kiti.

Civic Progress Lyga sulig 
adv. P. Chesnulio pranešimo,' 
jau yra paskyrus lietuviams 
savo darželio atidarymų ir 
laukia iš mus pranešimo. Ta-

VTįCLE

1. vt

rr
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C H I C A G O J E Tel. Cicero 6766

RADIO žiž. Įmet baigęs Šv. Kryžiaus par.
-------------- J mokyklą užsiregistravo misio

Sekinad., jnierių kolegijon, Tecliny, 111. 
Kryžiaus x ši šefctadineį, rūgo. 29 d..'

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Tel. Ganai 6764

DAKTARAI:

Town of Lake. -
rugpj. 30 d., Šv. 
bažn. bus daroma rinkliava ,5 vai. Šv. Kryžiaus bažn. bus 
Liet. Kat. Labdarybei. Nors iškilmingas sliubas p lės Teo

mieji daktarai yra gydytojai; OMsa\ Te'- 0617
. . • » , . *tes- b70‘ Artesian Avė.
ir chirurgai, o tretysis yra a- Tel. Grovehill 0617

DR. A. RAUKUS

kių gydytojas ir akinių pritai 
po biskj prisidėsite, daug gero doros Kasputytės ir Jono Ma-! kintojas. Visi trys profesiona-

leiulio.
apie x Pasirodo, kad Town of 
par. : laike yra pigesnis žirnienis' 

žemesnės

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ik CHIRURGAS • 

2423 West Marųuette Roail 
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlloj aualtaruM

padarysite.
X čia jau kalbama 

renginių šv. Kryžiaus 
bazaro. Bet prieš tai dar mano pragyvenimus ir-
ma turėti parapieclų rudeninį kambarių nuomos, 
išvažiavimų. 1 __________I

X Antanas Raudis, švr Kry
žiaus bažnyčios presbiterijoj 
įtaisė celebrantams sėdynės ir

LIETUVIŲ KAMPAS.

lai savo srityse yra up-to-date 
ir turi gerų pasisekimų.

Parapijos piknikas.
Šv. Jurgio parapija kartu Tan 4 asmenų komitetan įeina 

!su Nbkalto Prasidėjimo Pane- smarkūs vyrai — veikėjai.
H. Sv. par. turės pikniką mg. Jia. pasakujO) kad . 1
sėjo 13 d. Vytauto darže. Abi Uri .,
parapijos prie pramogos jau

Z

surinkę daug pasažirų. Sako, 
jei toliau publika taip regis- 
iruosis, tai reikės kitas trokas 
samdyti.

Žmonės kalba, kad paskuti
niam “Draugo” piknike visi 

ir paremti

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir valkų 

’ DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nodėliomls ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS

lTelefonas Grovehill S262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS iA CHIRURGAS

2415 W, MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis nuo 9 — II vai. ryto 
Nedėllomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2889
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. V. 

Nedėlloj pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt 8* Tel. Ganai (211 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 

Tel. Republic 7868 
-Valandos 1 — 1 & T — 8 vaL vai 

Nedėlloj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas 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.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.*
Nedėlioję pagal sutarti

Bridgeport. — Lietuviai pro rengiasi.
du gražiu klauptuvu. Tai auka i'esionalai ir biznieriai vis ge- Susilaukė sunaus.
$400.00. iiau čia įsistiprina. Pažymėti- p.no A. Budrio šeimyna pa-

X Šį sekmadienį, rugp. 30 na yra tas, kad šiaurės rytų didėjo sunuinl. Tas įvyko pe
ši., visi townoflakiečiai va- kampas prie Halsted ir 35 g- reitų antradienį. Patarnavo 
žiuos į dienraščio “Draugo” vių jau randasi pilnai lietu- l)r. Rakauskas. Motina ir su-
piknikų, Birutės daržan. vių rankose. Pirmame augste nūs gerame sveikatos stovy. į ^urGne ,^a^VaU^

X Rugp. 22 d. l>a Šalie randasi didelė, puiki moder- p-nas A. Budrys turi bučernę Jštikrų- Ofl8° Tel- victory 3687
viešbutyj surengta pilotą ir niška \\ m. F. Stulpino aptie- prie 35 St. ir Auburn Avė. būtinai reikia paremti.

programa p. J. Čepulienės pa-;ka. Antrame augšte to namo -----------------------
erbimui pasisekė ir buvo gra randasi trys lietuviai prote-' SMARKIAI DARBUOJASI 

sionalai — Dr. Bertasli, Dr.' ---------------
r>

ži
X Ir Antanas Kisielius, šį-ĮNaikelis ir Dr. Serner. Du pir-

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

S. D. LACH AVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

North Side. — Šiuo laiku 
teko man patirti labai džiu- 

jginančių naujienų. Tik pažiū- 
"llėkim ir apsidairykim apie 

save, o pamatysim, kas dedasi.

Tnd, visi northsidiečiai va
žiuojam Į dienraščio ‘Draugo’ 
piknikų.

Valio North Side!
Komiteto narys.

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
HALSTED STREET3133 6.

Antras ofisai ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
ivak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
1 piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
I Šventadieniais pagal sutarime.

Ofise Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191
DR.H.BARTON J

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

Va!.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Kea Phone 
Euglewood 6641 
fteulvvorth 3000

Office Phone I 
Wentworth 6041

Tel. Randolph 0993—0994

VALANDOS 
Nedėllomis Ir

1—8 po plet, 7-8 vak. 
šv jntadlenlals 10-18

UR. A. R. McCRADIE •> I
UYVYTU JAS Ir CHIRURGAS

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

Pas mus, North Side, da-

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

OFISAS
668 Vest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. ],ur vįgį bruzda, Vienas kilo 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano i

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 525 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

klausinėją, kur tas komitetas, 
kuris susitvėrė iš 4 asmenų ir 
smarkiai darbuojasi dėl “Dr
augo” pikniko, kuris bus pas
kutinis šįmet. Piknikas įvyks 
Černiausko darže, 30 d. rtigp.

DR. EDGAR W. CRASS
Gydo tik akis, ausis, no.sj Ir gerklę
39 So. State St, Chicago

Mentor Btdg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:30—4:80

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABURUJS

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

♦
Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI'
LIETUVIS GRABORIUS

~ O f 1 s & e

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS* GRABORIUS

4443 So. Talman Avė 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138 
Chieatfo. TU

Telefonas Yafds L138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS ER

BALSAM UOTOJaS
Turiu automobilius viso 

kietos reikalams. Kaina priei 
uarua.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.*

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOP.IUR 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7632

I. J. Z 0 LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

JONAS KRUŠA
mirė rugpj. 26, 1931 m. 8 vai. 
ryt, sulaukęs pusamžio. Kilo iš 
Tauragės Apskričįp, Šilalės 
Parap. Amerikoje Išgyveno 2 8 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleną, po tėvais Eudei- 
kaltė, dvi dukteris, Marijoną ir 
Eleną, du sunu Joną Ir Adol
fą, 3 pusbrolius Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 143 W. 
Swan St. Laidotuvės Įvyks Su- 
batoj, Rugpj. 29. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas 1 Sv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Šv. Kazimiero kaptne,.

Nuoširdžiai kviečiam: visus 
gimines, draugus ir pažįstanius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
.Moteris. Dukterys. Rimai. 
Pusbroliai ir Giminės.

ljiidotuvė,:us patarnauja grab. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741

JUOZAS BENETAS
mirė rugpj 26, 1931 m. 1:45 
vai. po pietų sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Tauragės 'Aps
kričio, Žigaičių Parap. Gaude- 
lių Kaimo. Amerikoje išgyveno 
Ž2 metų. -

Paliko dideliame nubudimo 
įpoterį Oną du sunu Vincą ir 
Juozą. 4 dukteris Marijoną, 
Stellą,’ Juzefą, Daratą ir Oną 
ir 4- žentus Praną 'Jarą, Mich- 
ael O'ConutU, bary Boyne ir 
Ed. Caaper, 2 broliu Joną ir 
Kazimierą ir giminės.

Kūnas pašarvotas 4 507 So. 
Hermitage Laidotuvės įvyks 
Kubatoj, rugpj. 2 9. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę:
Moteris, Runai. Dukterys, 
Žentai, Broliai ,lr Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
EudellUs, Tel. Yards 1741

Heinloek 8151

DR, V. S. NARES
’(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

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

O fe N I I b 1 Al
r -

Phone Bo u levai d T043

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

, 4645-So. Ashland Avė.
Arti 47 Stfe«

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Tel. Canal <222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 2 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7622
Rez. Hemlock 7.691

BR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N d’ 1 S T A S *

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 18 ryto iki S vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 666'

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avt 
Valandos ii ryto iki 3 po pietų 

4 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedčllali 

ir Ketvertais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SU. ASHLAND AVĖ. 
SPEC1JAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 18

Telefonas Midway 2880

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomis
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietą 

2 Iki 4 ir 6 Iki 8 4 .▼.

Nedėllomis nuo 10 iki 18 ryta
Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 0084

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

Tel. Kenvvood 5107 *
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

Tele. Cicero I26(

DR. GUSSEN
X-Ray

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A V B, 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo t Ik; 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
-------------- -i

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. A^erdeen 0028 Tel. Brune. 7240 
Vai. 3-5 7-9'P. M. Vai. 12-2 P. M.'

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONOWOOD DRIVE I
Tel. Beverly 0870

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ it NAKTĮ! 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ANTANAS
YUSEVIMUS

mirė rugpj. 26, 1981 in. 2 vai. 
ryto, 2 2 metų amžiau*, apie 
10 metų išbuvo Onk Eorest li
goninėj. A. a. Antanas gimė 
Chicago. III.

Paliko dideliame nuliudime 
dėdę Ir dėdleną Ruzgius, gi
mine* ir pažįatamua.

Kūnas pašarvotas 1646 W.
( 46 st Ijaldotuvėa įvyks nuim
toj rugpj. 29. Iš Zolpo koply
čios 7:80 vai. bus atlydėtas į 
šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimie
ro kaplnea.

Nuoširdžiai kviečiame viaus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Dėdė, Dė<lima Ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab 
I. J. Zolp, Tai. Boulevard 5208

4KIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
796 WfcST 35th STREET

' Kampas Halsted Bt.

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
N4dėllotnls: nuo 10 iki II.

Tel. Grovehill 2242

DR. K. NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

3427 WEST 69th STREET

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėllomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTI8TAR

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gasaa JC-Ray, etc.

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAB

10758 So. Alichigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-6 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Vai.:

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-11 ryto. Nedėlloj susitarus

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-40 Pittsficld Ublg., 55 E. Uasblngtou St., Chicago, IU.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso lt Re* Tel. Boul. 8919 Ofiso ir Res. Tel. Btiul. &914

DR. BERTASH DR NAIKELI8]
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 8:80-8:80 vai. vak. VaL: 2-4 lt 7-9 vai. vakar* 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitarus



\ DRAUGAS

C H I C A G O J E IS VYČIŲ SEIMO
Ketvirtadienis, Rugp. 27, 1931

atsakomingos ir pastovios 
krautuvės pilnai atsako už 
prekių gerumą. Tokių krautu- 

Pirniadienyje sugrįžo Cliica-1vių prekės ilgiau ir geriau 
gon p-ni Kotryna Račkienė, dėvisi ir gražiau, atrodo. Nes

SUGRĮŽO P-NI K. 
j RAČKIENt.

dr. A. Račkaus žmona, išbuvu
si Lietuvoje visus metus. P-ni 
Račkienė lankėsi “Drauge” 
ir papasakojo savo įspūdžius, 
įgytus tėvynėje. Bendrai — 
] dėtu va jai patiko.

PEOPLES RADIO PROGRA
MAS.

Praeitame antradienyje ir 
Vėl girdėjome Peoples Furni
ture Co. duodamą iš WGES 
radio stoties gražų programą. 
Girdėjome muzikos ir dainų, 
klausėmės p. Kepurės sveiki] 
juokų. Girdėjome dainuojant, 
žinoma rekorduose, artistą J. 
Babravičių, J. Butėną, mer
gaičių duetą ir daug gražios 
muzikos šmotų.

• •K'*.*Pranešimas apie “Draugo”
' jubiliejų.

Anauceris pranešė įdomi; 
dalyką, kad šiais metais dien
raštis “Draugas” mini savo 
svarbų jubilieju. Jis sakė:

“Trumpai noriu priminti 
. maloniems klausytojams, kad 

šie metai yra dienraščio “Dr
augo” jubiliejiniai metai. 
Šiais metais sukanka lygiai 
penkiolika metų, kai “Drau
gas” lanko savo skaitytojus 
ir tarnauja Amerikos lietuvių 
visuomenei kiekvieną dieną, 
žinoma, išskyrus sekmadienius 
ir šventadienius. ‘ ‘ Draugas * ’• 
kaipo savaitraštis pradėjo ei
ti 1908 m. Walkes Barre, Pa Į 
Chicagą-gi persikėlė 1912 m. 
Pirmuoju redaktorium buvo 

j a, a kun. Antanas Kaupas, o 
paskiau jį redagavo prof. Pr. 
Šivickis, prof. kun. F. Kemė- 

. Šis, Julius Kaupas, prof. kun.' 
A. Maliauskis, prof. kun. Pr. 
Būčys, dabartinis Olimpijos 
vyskupas, prof. kun. Ig. č’e- 
saitis, kun. V. Kulikauskas, 
kun. B. Bumšas, kun. Dr K.* 
Matulaitis, prof. dr. K. Pakš
tas, . o dabar jį redaguoja L. 
Šimutis. Iš buvusių redaktorių 
galima spręsti, jog “Dien

(“Darb.” korespondento idaktorium; jis savo praneši-

jei jos ir nusidėvėtų arba pa
sigadintų, atsakomingos krau 
tuvės gali atnaujinti ar patai
syti jas. Jei pirkėjas rim- 
eiaus pagalvotų prieš per
kant, jis pirktų iš atsakomin-

pranešimas)

L. Vyčių 19tas Seimas pra
sidėjo rugpiučio 18 d. rytų Ap
reiškimo parapijos bažnyčio
je iškilmingomis šv. Mišiomis, 
kurias laikė Vyčių Dvasios 
Vadas kun. Pr. Vaitukaitis, 
asistuojant kun. J. Vaičunui 
—-dijakonu, kun. Pr. Virmaus*

gų krautuvių. Lietuvių tarpe subdijakonu ir kun. S.
yra pastoviausios krautuvės, i Vembrei ceremonijų vedė- 
Puoples Furniture Kompani-Pamokslą pasakė kun. Ed.
ios krautuvės. Lankymas šių Gradeckis.
krautuvių suteikia didelį pa-! ^uoj po pamaldų Vyčių 41 
sitenkinimą pirkėjui. Todėl kuoPos kambaryje įvyko Sei-Į
įeikalaudami radio, rakandų, 
ar ką kitą namams, nepadary
kite klaidos, jei visuomet lan
kysite Peoples Furniture krau 
tuves. Peoples Krautuvės duo 
da ir duos kas tik galima duo 
ti savo rėmėjams: geresnias

mo pirmasis posėdis, kurį pra
dėjo centro pirmininkas Albi
nas Onaitis. Maldą sukalbėjo 
kun. Pr. Vaitukaitis.

Seimą žodžiu sveikino mies 
to atstovas, vice-kons»las P. 
Daužvardis (pasakė draugiš-

prekes, mandagesnį patarnavi- k^ ir širdingą' kalbą), vietos 
mą, žemesnes kainas, ir priei-
namesnias išmokėjimo sąly
gas. Todėl, tie žmonės, kurie 
pažįsta Peoples Krautuvių 
veikimą, jie nuolat lanko Peo
ples krautuves ir drąsiai reko
menduoja savo draugams.”

R. Kl.
AUKOS RAMYGALOS 

KAPAMS.

Po $10: A. Grinienė, J. A- 
domaitis, P. Shagamogas, K. 
Grinis, U. Slotkienė, S. Ada- 
šunas, M. Kiras, J. Statkevi- 
čia.
„Po $5: Z. Vertelka, B. Ver- 

telkienė, S. Vertelkaitė, A. 
Vertelkaitė, J. Garuckas, B. 
Grinis, J. Vertelka, K. Maro
kas, O. Statkevičienė, M. Ado
maitis, J. Jaškunas, A. Ba
rauskas, K. Južaitienė, J. Jaš
kunas, M. Masioka, A. Garuc- 
kis, J. Masilunas, A. Povilo
nis, K. Šagamogas, A. Ba-1 
rauskas, P. Marožas, A. Kve-' 
daras, B. Adomaitis, A. Žala-. 
toris, J. Jurgaitis, A. Daniu- 
ras, V. Abraitis,'P. Vertelka. 

J. Staruskienė $3.50

M. Dombrauskaitė $3.00 
A. Rokas $2.50 
Po $2: A. Auksutienėi, R.

klebonas kun. K. Paulonis, 
Kunigų Vienybės pirmininkas 
kun. N. Pakalnis, kun. J. Vai- 
čunas, kun. Pr. Virmauskis, 
Lietuvos pavasarininkų atsto
vas J. B. Laueka, kun. Karu- 
žiškis, kun. J. Ambotas, kun. 
Mešlis, S. J., kun. J. Simonai
tis ir kiti.

Seimui vesti pirmininku iš
rinktas stud. A J. Mažeika, 
jo padėjėjais — Manstavičius 
ir K. Paulauskas; į sekretoria
tą — Vaškevičius ir Paliliū- 
naitė. Išrinkta įvairios komi
sijos.

Antradienį išklausyti pir
mininko Alb. Onąičio ir pirmo 
vice-pirmininko A. Lapinsko 
raportai. A. Lapinskas pasku
tiniu laiku buvo vice-pirminin

mu labai aiškiai nu
švietė Vyčių or
ganizacijos dabartinę būklę.

Kapitonas P. Jurgėla'skaitė 
referatą apie Lietuvos katali
kų jaunimo nuopelnus kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. P. Jurgėlos gyvai ir sklan 
džiai parašytas, širdingai per
skaitytas, referatas palydėtas 
karštomis ovacijomis. Refera
to skaitymo metu Seimo ats
tovai ir svečiai atsistojimu 
pagerbė žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Vakare Transfiguration Sa
lėje įvyko teatras — koncer
tas, į kurį prisirinko apipilnė 
didžiulė svetainė.

Koncertą pradėjo kalba Vy
čių 41 kuopos dvasios vadas 
kun. J. Aleksiūnas. Vyčių cho 
ras, muziko A. Vismino veda
mas, sugiedojo Lietuvos ir 
Vyčių himnus sudainavo pas
veikinimo dainą. Po to tuoj 
pradėta vaidinti operetė “Con

Ant. ir Ad. Buzaitės jausmin
gai sudainavo duetą “Plaukia 
sau laivelis”.

New Yorko amerikoniškoji 
spauda patalpino gražius 
straipsnelius. “New York Ti
mes” buvo atsiuntęs net spe
cialų korespondentę.

Rugpiučio 19 d. Seimas iš
klausė visus Centro praneši
mus. Kun. M. Urbonavičius 
pranešė Apie Vyčių spaustu
vės padėjimą.

Diskusijose visi atstovai la
bai gyvai dalyvavo. Po to re
zoliucijų komisija (kun. Ed. 
Gradeckis, J. Sadauskas ir J. 
B. Laučka) referavo įvairius 
kuopų bei apskričių įnešimus, 
kurių buvo gana daugt Jų 
svarstymas užsitęsė gana il
gai.

Vakare, prieš uždarant po
sėdį, į Seimą atsilankė Lietu
vos žurnalistų sąjungos atsto
vai p. jf. A. Bružas ir A. Gri
cius. P. Bružas pasakė pasvei
kinimo kalbą.

Vakare Klasčiaus salėje į- 
v$ko iškilminga vakarineė, ku 
rią pradėjo N. Y. ir N. J. aps
krities dvasios vadas kun. J.

MOLIO DUOBĖJ UŽGRIU
VO VIENAS ŽMOGUS

Šiaulių miesto naujoj tur
gavietėj, molio duobėse, ras
tas negyvas užgriuvęs žemė
mis Šiaulių miesto gyvento
jas Jonas Gendvila. Paaiškė
jo, kad Gendvila iš turgavie
tės duobių vežė savo reika
lams molį ir bekasdamas bu
vo per giliai įlindęs po žemė
mis, dėl ko ir užgriuvo. “R.”

DUOSIĄ 100,000 DOLERIU
Chicagos gatvių gerinimo o- 

rganizacijos darbuojasi Cong- 

ress gatvę išvesti ligi miesto 

ribų ir praplatinti. Tam tiks

lui norima gauti fondą iš val

stybinių gazolinos mokesčių.

NIEKAIS NUEIS TYRI
NĖJIMAI

“Grand jury” pradėjo ty
rinėti uždarytų bankų padėtį. 
Valstybinis kaltintojas prane
ša, kad tyrinėjimų vedimui 
reikalingos nemažos išlaidos. 
Apskrities komisija pranešė, 
kad ji tam reikalui neskirsia- 
nti jokios sumos. \

PLATINKITE “DRAUGĄ*

gas” visais laikais buvo rim- jkerpetineė, A. Marožienė, A. 
tu laikraščiu, ir kad jis buvo t Glebauskas, S. Barzda, A. 
tikru švietėju ir vadu. Jisj Kraujalis, S. Jaškunas, K. 
daug nusipelnė Lietuvai ir A-:^un'unas» Povilonis, M. Ma 
menkos lietuvių visuomenei, j ^iUinas, M. Masilunas, B. Gau- 
Dėlto, dabartine dienraščio S. Valonienė, B. Sereikie- 
vadovybė sumanė šias svar- į Palilunas, B. Naruse-

silium Facultatis. Operete A1 ,.,. _r _ , , „ Aleksiūnas. Vakaro vdeeiusuvaidino V. Paulauskas, M. , .„ ... .x. buvo “Vyties” redaktorius-A.Baliunaite, M. Paplauskaite, T . ,r ’ Lapinskas.
K. Hofmanas, A. Eimutis, K.
Kuzmickas, J. Čemerka, Ant.1 Vakarienę surengė Vyčių
Buzaitė. " gerosios motinėlės, kurių di-

_ t v. , . dį pasiaukojimą visi atsilan-
Operetę režisavo A. Višnu-...r Y . . . kiusieji gerai įvertino,

nas. Jos vaidinimas praėjo
gražiu pasisekimu. ' Susirinkusius palinksmino

_ . p. A Visminas su savo daini-Operetei pasibaigus, choras . . . . „.. . , . A ,. . / , . ° . nmkemis. P-les Ant. ir Ad/sudainavo 5 damas. Ypatingu „ • , . , .¥. ° Buzaitės sudainavo duetą, oširdies pakilimu sudainuota A. „ », ... , ._ 5V. ,,..............„, „ p. E. Ramoškaite padainavoVanagaičio “Vilnius”, P-lė E. * F
Ramoškaitė labai . artistiškai.
sudainavo solo dvi lietuviškas (Bus daugiau)
daineles, bet, publikai pra-

ku, ir sekretoriumi, iždininku, šant, sudainavo ir trečią. P-lės GARSINKITĖS “DRAUGE 
na, ir nuolatiniu “Vyties” re- - ! S

siems aukotojams širdingai a- 
čių.

Mrs. Antanina Grinienė,
rinkėja.

PRANEŠIMAI
L. R. K. M. Są-gos Centro 

susirinkimas įvyks penktadie- 
nyj, rugp. (Aug.) 28 d., Auš 
ros Vartų parapijos svetainė
je, 7:30 vai. vakare Visos kuo 
pų atstovės prašomos pribūti, 
nes sus-mas yra Iftbai svarbus.

Valdyba.

REAL ESTATE

N U PIGINIM A S
ANT

NAMINIŲ PASKOLŲ 
THE PUBLIC LOAN CORP.

PATENTAI
Parduok savo patentą arba 

[išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa-

Papigino paskolas ant sumų virš didintą International Patent J100. Vyras ar motėms gauna ant T
savo vardo.

• Ištikimai — Mandagiai — Greitai

PUBLIC LOAN CORP.
401S Mllwaukee Avė. Kamb. 401 

Tel. Pensacola 8144

CONTRACTORS

Town of Lake. — .Dr-ja Ne
kalto Prasidėjimo P. S. mote- j .

REAL ESTATE
Statau liauju.- namu- n -»• 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel Lafayette 1083

Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra 
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažą atlyginimą. Je. 
neturi modelio arba piešinio 
tai ir aprašymo užteks. Pa 
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Direclor. 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

REIKALINGAS RADIO 

PARDAVĖJAS.

Turi būt patyręs, su ar be 
automobiliaus; drawing ac- 
count ir komisas; visam laikui 
ir dalinai; apsukrus gali už
dirbti $100 savaitėj ir dau
giau. atsilankyti asmeniškai.

LIPSKY’S MŲSIC & RADIO 
STORE

4916 W. 14 St. Cicero, IU.

/ \

R. ANDRELIUNAS 1
(Marąuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už f 6 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.2650 West 63 St., Chicago, III.
Tel.

Hemlock 8380

*

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose hučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

bias sukaktuves tinkamai pa- jvj<z’ Adomaitineė, J. Ko- įr Inerginų rengįa linksmą 
minėti Paminėjimas prasidės ,dis» V- Jasevičienė, J4 Kodis, igvaįįavjm^ j Marąuette par-( 
ateinantį sekmadienį, rugpiu- A- Šiužąs. rugsėjo ę d Town of !
Čio 30 d. piknike, kuris įvyk-1 Po t1- K- Grigonis, J. La- kiečiai žįhokite> kad jejgu dr. ’ 
stū Birutės, buvusiams Cher- .hanauskas, A. Kaupas, O. Ko- rengift kokią pramOgą, tai ji
itansko darže, prie Archer^ir, dl8» Blušls» M- Skrebis, J. bunft įvairį įr vigus . J# Wfcmb HolJand fum t metų
79-tos gat. Rengiamas pro- , Jurgelas, P. Vertelkienė, T. neg nįeko nestokuoja yisi pl<lat m Ofcltwootl but____
gramas su kalbomis, kurios 1 Vertelka, M. Burnaikicnė, A. Dragond d&lvvauti tos draugi-' Ind' farm0Si p,8Ul — nuo 1 
plačiai nušvies “Draugo” per .Vainiūnas, J. I>androetes, K. įgvaįjavįme
gyventuosius metus, jo dar- Masokas, K. Chepskis, J. Ma-

1 bus ir ateitį. Taip pat bus silunas, K. Garuckaitė, B. Ja-
dainų, pirmu kartu “Draugo” įkaitis, J. Rokas, O. Stravins-
piknike ristynės ir kitos įvai- 'kienė, B. Svarlys, B. Jukštie-
rybės. Dienraščio “Draugo” "ė; J. Žirkauskas, P. Knober,
i jardu širdingai kviečiu lietu- į M. Subačienė, M. Kodienė, M.

e vių visuomenę skaitlingai į |Garuckas, J. Garuckas, D. Pe-
’ Julnliejinį pikniką atvykti.” itrauskas, A. Baradienė, K. Chi

, , 'plis, K. Šagamogas, D. Ciplie-Pasitikėtinos įtaigos. . ng, M A GlebaugkaH>

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Vargdienėlė.

Apie tai anauceris kalbėjo: F. Garuckas, G. Garuckas, B. 
“Kodėl bile prekė turi di- Adomaitienė, Lt Adomaitis, T.

desnę vertę ,ir mažiau kai-iMarosienė.
nuoja jei ji yra pirkta iš pa I’. Piukia 50c.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALIŠAUSKAS &-SŪN
7126 So. RockweU St 

Tel. Bepublic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir

Iki 860 ak. Daugaila prie ežerų. Aby 
Freeman, Wlnamac, Ind.

, S kamb. plytų bung., mod„ furn 
š., kaina 34.900, ca^h 3300, likuti 
pagal norą. 3630 Olcott ave.l 75 St. 
Ir Addlaon

6 kamb. plytų bung., k. v. š. pi
giai. 6036 Drummond PI., pulki 
transp.

Gert • ak., pag. kampas, prie 
Dunde« Ir Qulnten R<L, Otto Helt- 
man. Palatine, 111. Tel. Palatine 190. 
Neimstm mainų. Ats. angliškai.

Pigiai 10 ak. miesto ribose Blg 
Raplda Mlch. gyv. S,000, visa lšd„ 
augita, sausa, tvoros, šulinys. 2 
kamb. naikias, vlešk. tinka vištoms 
ar daržovėms Oeroo lšl. Sav. E. 
Foss, 1340 N. Lotug Avė.

stovios krautuvės! Todcl kad Iš viso surinkta $309.50. Vi į kitus miestus.

Pigiai — 200 aki. |10,000 rąstų. 
3 karvėa 100 vištų, 2 namu. barnė, 
vlštlnyčla, geras vanduo, 37,000, ga
lima laikyti 33 karvių, Dan. Stnger, 
Butternut, Wi* Route 1.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią Ir gražiausią! {rengtą lietuvių 
aptleką šioje aplellnkėje

J. f. RAKŠTIS
Registruotas Apttekorlus 

1900 SOUTH HALSTED 8TREET 

VAISTAI 8MULKMENO8 ICE CREAM
Mes speclalisuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptlekos Iki Jis nebūna TRI8 SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

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

John J. Zolp
4569 8. PAULINA ST.

■ Chicago, Illinois I
MM—M—M—M———WWWIWHIWWIWHIWHHWWHWHHWIlfWmwH9

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nudundame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglfiių. i

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4344 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1388

AUTOMOBILIA I
AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper

tas lietuvis, seniausias ChlcagoJ, pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 
1329.

Studebaker
FREE WHEELINGd

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chleagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų paslu- 
lymua

I Didelis pasirinkimas vartotų karų 
iž žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
’ 4<92 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukaa. 
Savininkai •"

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS -
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

8tatau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

Telef. Republlc «89<

0, GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prletnasnlausios.

2452 WEST 69th STREET
Pbone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

Sapoe Tslef. 
Hemlock 2837

Namų Telef. 

Republlc 6088

JOHNYERKES
Plurabtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos2422 WEST 69th STREET
Tel. Vlctory 1345
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
EleklroR relkmono-, Ir Nk-VIe 

rlal. Įvedame elektrą | namus Ir 
dirbtuvės.
>IM S. Haleted St > Angfttta

v




