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Pilsudskį Vyks | Genevą; Tenai Gins Lenkijos Sienas
SUOMIJOS ŪKININKAI NEPALIAUJA 

VEIKE PRIEŠ KOMUNISTUS
Tremtiniams Slovakams

Leidžiama Gryžti Namo
PERU RESPUBLIKOJ BE PREZIDENTO 

SUIMTA DAR 30 ASMENŲ

PILSUDSKĮ VYKS I 
GENEVĄ

VARŠAVA, rugp. 28. — 
Skelbiama,, naujas Lenkijos 
ministeris pirmininkas marša
las J. Pilsudskį vyks į Gene- 
vą T. Sąjungos suvažiaviman. 
Jis vadovaus Lenkijos dele
gacijai. Tenai jis nori asme
niškai ginti šiandienines Len
kijos sienas.

SUIM,TA 30 ASMENŲ 
DAUGIAU

SUOMIAI ŪKININKAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS

LAPUA, Suomija, rugp. 27. 
— Šiame miestely yra vyriau
sias ūkininkų prieškomunisti- 
nio veikimo centras. Iš šio ce
ntro nesenai tūkstančiai ūki
ninkų užplūdo sostinę Helsin- 
ikius ir išreikalavo valdžios 
(suvaržyti komunistams visokį 
įveikimų, pašalinti jUOS iP iš 
seimo. Valdžia pasižadėjo pi- 
ddyti ūkininkų norus.
• Šiandie pasirodo, kad ne vi-1

LIMA, Peru respublika, ru- 8^as ^a’P atliekama, kaip bu-, 
vo žadėta. Tad suomiai ūki- ■ 
ninkai išnaųjo ketina tūkstan
čiais vykti į Helsinkius.

gp. 28. — Peru kariškoji val
džia be suimto atsišalinusio 
prezidento Leguia suėmė dar 
30 Įvairių peruviečių vadų, 
kurie buvo Leguia valdžioje. 
Sakoma, jie visi būsią trau
kiami tieson.

Prezidentas Leguia dar pa
silieka karo laive, kur pavo
jingai serga ir kur jį lanko 
gydytojas. Laive yra ir joj 

sūnus. ( <
Svetimų šalių atstovai dar

buojasi, kad prezidentas Le
guia būtų paliuosuotas ir jam 
būtų leista apleisti savo šalį. 
Spėjama kariškoji valdžia gal 
ir palinks Į atstovų reikalavi
mą. Tečiaus sulaikys jo sūnų.

Tada, sakoma, valdžia bū
sianti paliuosuota nuo parei
gų ir bus iškelta ūkininkų di
ktatūra prieš komunistus, Ma
skvos agentus.

LAKŪNAI BOMBAVO 
PEIPINGĄ

LAIKRODŽIŲ SPECIALISTAS

Tai C. P. Buettner, Iždo, departamente Washingtone. 
Jo pareiga yra prižiūrėti, kad apie 900 įvairiausių laik
rodžių tobulai rodytų laiką. Štai jis stovi prie vieno laik
rodžio, koks nuo 1832 metų išlaiko gerai laiką.

SLOVAKAMS LEIDŽIAMA MIRĖ ATEIVIŲ PRIETELIS

CHICAGOJEI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Lakūnams kelrodis
Ant aukšto Chieagoj Pal- 

molive būto vakar vakare a- 
tidaryta didelės jėgos šviesa. 
Tai lakūnams kelrodis. Nuro
doma, kur link jie turi skris
ti naktimis, kad išvengti pa- 
Įvojų. Yra dviejų bilionų žva
kių jėgos. Užvardintas Lind- 
bergho vardu.

VOLDEMARO BYLA DEL 
50,000 DANŲ KRONŲ

APSKRITIES VIRŠININKŲ 
PAKEITIMAI

Spauda praneša, kad pro
kuratūra veda tardymų dėl p.
Voldemaro 1921 m. pasisavl- ,mas i Ukmergę, Šiaulių, ąp- 

skr. Staškevičius keliamas

i Panevėžio apskr. viršinin
kas p. B. Stasiūnas perkelia-

MEKSIKOJ NUŽUDYTAS 
AMERIKIETIS

SHANGHAI, rugp. 28. — 
Nankingo tautininkų valdžios 
du karo lakūnu iŠ orlaivių pa
leido keletą bombų į Peipin- 
go (Pekino) “bizniavą” dalį. 
Gyventojų tarpe kilo didelė 
pasiauba. »

Kaip žinoma, šiauriečiai su
kilėliai Peipinge turi vyriau
siąją stovyklą.

BNSENADA, Meksika, ru
gp. 28. — Jūros pakrašty čia 
rasta nužudytas F. Conoln, 
“biznierius” iš Kalifornijos, 
ir jo sužiedotinė L. Marion 
Kentle iš Los Angeles. Poli
cija ieško piktadarių.

MIESTE NUKRITO FRAN- 
CūZŲ BOMBINIS , 

ORLAIVIS

GRYŽTI NAMO

BRATISLAVA, Slovakija, 
rugp. 28. — Čekoslovakijos 
čekų valdžia paskelbė leidimą 
gryžti namo 26 slovakams va
dams tremtiniams, kurie pa
bėgę į užsienius.

Tie slovakai čekų valdžiai 
nusikalto tik tuomi, kad jie ta
rp saviškių tautiečių agitavo 
minėti Pittsburgho sutarties

sukaktuves.
Sakoma sutartimi, kuri pa

dalyta tuojaus po karo ku
riant Čekoslovakijos respubli
ką, pareikšta, kad Čekija su 
Slovakija sujungiama tik de
šimčiai metų. Praėjus tam lai
kui slovakai turi teisės apsi
spręsti.

Kada suėjo dešimts metų, 
čekų valdžia sutartį paskaitė

KUNIGAS

. DUBLINAS, Airija, rugp.
28. — Lankydamas savo tė- 
iviškę susirgo ir mirė kun. A. 
J. Grogan, šv. Marijos P. Ra- 
žančiaus parapijos, New Yo- 
irko mieste, klebonas, Airių 
i Ateivy bės Namų direktorius. 
Apie 30 metų velionis rūpino
si airių išeivių' reikalais New 
Yorke.

MIRĖ OMAHA VYSKUPO 
MOTINA

Ieškoma plėšikų gauja
Calumet prerijose, arti Ka

st Chicago, apie 30 policmo- 
nų iš aplinkinių miestelių ie
ško plėšikų gaujos narių. Du 
tos gaujos suimta, bet trys 
suspėjo pabėgti į prerijas. 
Vargiai jie išsisuks.

Atėmė 868 dolerius
Ties Maypole ir Kedzie a- 

ves. du plėšiku užpuolė vie- 
Jjnygvedę Misa

Eilėn Larson. Atėmė 868 do
lerius, nešamus Į banką.

ntų 50,000 danų kronų. Tas 
(pasisavinimas įvyko tada, ka
da p. Voldemaras buvo Lietu
vos vyriausybės įgaliotinis 
Danijoj sutvarkyti finansinius 
reikalus. Tardymas buvo pra
dėtas 1921 m., tačiau dėl for
malinių ir politinių priežasčių 
tardymas buvo sustabdytas. 
Dabar, jisai atnaujintas ir ve
damas ypatingai svarbioms 
byloms tardytojo Morkeliūno 
vyriausiojo tribunolo valsty
bės gynėjui p. Kalvaičiui pri
žiūrint. Tardymas baigsis ru
denį ir byla bus nagrinėjama 
Vyriausiam Tribunole dar 
šiais metais (50,000 bus per 
134,000 litų). “R.”

Panevėžin, o p. Kubilius ski
riamas Šiaulių apskr. viršini
nku. “R.”

Susisiekimo ministerija pa
tvirtino sutartį su vokiečių fi
rma Flander dėl pastatymo 
per Dubysą ties Seredžium ti
lto. Tiltas (pabaigtas statyti 
turės būti 1931 metų vasarą. 
Pastatymas atsieis pusę mi
lijono litų. “R.”

SUIMTA DU RAUDONŲJŲ 
VADU

MIRTIES BAUSMĖ NĖRA 
MOKSLO DALYKAS

PRAHA, Čekoslovakija, ru
gp. 28. — Tarptautiniam Kri- 
minologų kongrese Čekoslova
kijos užsienių ministeris Be- 
nes pareiškė, jog mirties bau
smė nesąs moksliškas dalykas, 
bet dorinis ir religinis klau
simas. Tad kriminologai netu
rėtų nei svarstyti to klausi
mo.

hJ . J ,

PARYŽIUS, rugp. .28. — 
Paryžiaus apylinkėse oro raa- 
nebrai sutepti nelaiminguoju 
įvykiu. < i

• Bombinis orlaivis visu sma- 
irkumu smogė į Chartes mies
to gatvę sugriovęs kelis,na
mus. Žuvo skridę keturi ka
rininkai ir du kareiviu.

GAL BUS PALIUOSUOTAS

SIMLA, Indija, rugp 28. — 
Kalėjime susirgo, vienas in- 
diečių tautininkų vadų, Pan- 
dit Motilal Nehru. Gal bus 
paliuosuotas.

Kompanija kuria darbo 
biurą

“Portland Cement Associ- 
ation” kuria darbo biurą, ku
rs parūpins darbo išlavintie
ms įvairiose darbo šakose be
darbiams.

Suimtas jaunas juodrankis
• Policija suėmė B. Marko- 
witz, 1136 East 46 gat., kurs 
daugeliui turtingų moterų Hy- 
ide Parke rašinėjo grąsinan- 
įčius laiškus, kad išgauti pi
nigų. Policija jam užtaisė spą
stus. Jis yra vos 17 metų.

Mirė bankininkas
Mirė Frank O. Wetmore, 

First National bank,os direk-OMAHA, Nebr., rugp. 28. ....
. zv. t i •• tonų pirmininkasi— Mirė Omahos vyskupijos 1 

vyskupo Rummel motina, Mrs
Theresa Rummel, 83 metų.

TURKAI ŽUDO KURDUS

Automobiliu aukos
i 645 asmenys žuvo automo
bilių nelaimėse šįmet ligi rug- 
piflčio 27 d. Cook apskrity.

GIRTAVIMO AUKOS

Kvėdamoje, pasipelnymo 
tikslais, dažnai rengiamos va
karuškos — gegužinės, laike 
kurių girtuokliaujama, šoka
ma, o galop įsidrąsinę peštu
kai, kaip pavyzdžiui L. R. ir 
A. L. išvaiko net pačius tų 
“kultūringų” pasilinksmini
mų rengėjus. Tokiose geguži
nėse nukenčia daugelio pini
ginė, dora, kitam ir pakau
šis. Ar šventą dieną ne geriau 
būtų sunaudoti dvasios pas- 
kaidrinimui turiningomis pa
skaitomis ir gražiomis daino
mis — giesmėmis? 

Viekšneliai. Luokės vai. Lie

• HAVANA, rugp. 28. - Su- 
imta Kabos komunistų parti 
jos du vyriausiuoju failu. Ra-
yes ir Sarrillo. Pas abu ras
ta iš Maskvos gauti laiškai, 
kuriuose nurodoma, kaip jie 
turi vesti propagandą.

ITALIJA GINKLUOSIS 
ALPOSE

ROMA, Italija, rugp. 28. — 
Italijos valdžia išsprendė pa
dirbdinti karo orlaiviams sto
tis aukštai Alpų kalnuose. 
Tas tvirtumas dirbdinti bus 
pasiųsta 6,000 darbininkų.

GREEN APIE GERĖJĄN- 
ČIUS LAIKUS i5

WASHINGTON,- ruęp. *28. 
— Amerikos Darbo .Federaci
jos prezidentas Grėen skel- 

pos 18 d. K. G. šieno vežimą kad kaskart vis didesnis 
išmainė į .degtinę ir tiek pri- darbininkų skaičius apturi da- 

kad parvažiavęs ’į na- ’ . T reiškia. kad lai]įi

neteisota ir pareiškė, kad a- 1 TEHERANAS, Persija, ru- 
biejų valstybių sujungimas ne- 8P’ ^8. Turkų kariuomenė

sigėrė,
mus išdaužė visus savo lan-1 
gus, puolė mušti savo žmoną, 
vaikus ir seną savo tėvą, kurs 
padaužta ranka vos spėjo, .pa-I 
bėgti. ’' į

rbo. Tas reiškia, kad laiktfi 
gėrėją.

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
NEW YORKE

atskiriamas.
Del tos sutarties gynimo 

slovakų įžymus vadas prof. 
Tuką pateko kalėjimam kaipo'

Kurdistane sunaikino apie 
200 kurdų sodybų, išžudė daug 
moterų ir vaikų.

Turkai vyrus kurdus ver-
išdavikas. Kiti slovakų vadai čia persikelti gyventi į Ana- 
sprūdo į užsienius, kad išve- Joliją, gi Kurdistanas bus pa- 
ngti kalėjimo. }' keistas gryna turkų provinci-

Šiandie Čekoslovakijos vai- ja.
džia jiems leidžia .'gryžti na- žiniomis iš Turkijos, tur-
mo. Bet tie žmonės bijo. Sa
ko, gal tas leidimas gryžti y- 
ra viliugingas, kad juos suė
mus.

KALKUTA, Indija, rugp. 
28. — Vienam priemiesčių su- 
plaišinta bomba ties policijos 
stotimi. Sužeista 6 asmenys.

Suimtas J. Arrigo, 22 m., 
.kurs apiplėšė keletą valgyklų.

AUKŠTAI ORE KOVA SU 
BARŠKUOLE

• SCOTT'CITY, Kas., rugp. 
28. — Pardavėjas agentas H. 

•Wiggins orlaiviu pakilo apie 
4,500 pėdų aukštumon, kada
jį ten užpuolė braškuolė (nuo- 

kų valdžia pasiruošusi uždrauydingoji angis), kuri į oro ma- 
sti kurdams savo kalbos nau- giną buvo įšliaužusi. Kol iš-
dojimą.

MIRĖ SMUIKININKAS

NEW YORK, rugp. 27. — 
Mirė smuikininkas mokytojas
Dr. Leopold Auer. sveiksiąs.

•metė ją laukan, vairininką du
kart įgėlė.
i Vairininkas greitai nusilei
do ir jam ūky suteikta pirmo
ji pagelba. Paskiau kreiptas 
į artimiausią gydytojįą. Pa

NEW YORK, rugp. 27. — 
“Ž p ” ’IS Naujosios Škotijos čia at

skrido vokietis lakūnas kap.
VĖL AFERA 22,000 LITŲ ,von Qronai1 su trimis savo 

palydovais. Tomis dienomis 
jie perskrido Atlantiką iš Gre-

Kodėl nesuvaldomi toki su- f 
žvėrėję žmonės?

Teko sužinoti, kad aukštes
niosios technikų mokyklos bu- nlandijos 
halteris Garnys padirbo inž.
'Grauroko parašą, o gal ir su 
jo tikru parašu, tik jį apsu
kęs kitu būdu ir prisimužęs 
mokyklos antspaudą, nuėjo į 
Lietuvos banką ir paėmė mė
nesines algas, iš viso 22,000 
litų. Paskum išdūmė į Lenki
ją, bet vėD grįžo į Lietuvą ir 
čia pateko policijai į rankas.
Jis buvo suimtas Butrimony
se. Dabar sėdi kalėjime ir lau
kia bylos. , i . *. “R.M

• CHICAGO IR APYLIN
KES. — Praniatomas lietus, 
griausmai; šiandie vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvor 100 litų . .110.W 
Britanijos 1 sv. stori 4.8t 
Francijos 100 franką 3.9J 
Italijos 100 lirų 5.2Ž 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19JD 
Vokietijos 100 markių 23.3f
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turi mylėti ilt tėvus. Kas myli tėvus, tas my
li ir gerbia kas tėvams brangu ir miela, tai
gi : jų kalbų, jų žemę, jų įpročius. Meilė Die
vo eina kartu, su artimo ir tėvynės meile.

Trecias lietuviškumui palaikyti įrankis 
yra, kaip minėjau, mokyklos. Lietuviai tų la
bai gražiai supranta, todėl beveik prie kiek
vienos parapijos ar jau yra įkurtos, arba ren
giasi kuo greičiau įkurti savų mokyklų.

Tėvų dvasiai palaikyti jaunose kartose 
geresnio būdo per mokyklų sunku, arba sta
čiai negalima, surasti. Nemaža pareina nuo 
tėvų namo, kaip iš mažumės kūdikis buvo 
pratinamas kalbėti ir kokios jam buvo teikia-

Labdarybės Skyrius.
MUSŲ IŠVABIAV1MA8. ,kia važiuoti naujuoju Jolict

(Tąsa) gų belaisvių, atsivesdavo lie-į - ........... iRoad Nr. 4 iki kvietkinyčiai.
Suirutė kuri prasidėjo Lie-Į tuv*a* belaisvių iš Pru-’ Labdarių ruošiamas išvažia-'Čia pasisukti į dešinę ir va-

tavoje Mindaugų nužudžius, i 8«- is™d»ie . vimas į ūkį jau čia pat. Jis Į- 'žiuoti 2 mailes ligi ūkio, prie
1263 m., davė jos priešams,tik &yventoJais pasikeitimas vyksta rugpiučio 31 d., k y. kurio yra pridėta lenta su pa- 

iš vieno krašto kitan. Bet lie- ? teinančiame sekmadienyje.

mos

D4ENOS KIAU&IMA1

AB -ILGAM LIETUVYBE AMERIKOJE?

rašų lietuvių ir 
mis.

anglų kalbo-iš Vakarų artintis prie Nemu 
ųo linijos, bet jau Vyteno 
laikais, o ypač Gedimino, Kry
žiuočių veržimųsis pirmyn l ,
buvo apstabdytas. Dabar, Al kitas’ MiestV gyventojai Pro-'dengsis kuodaugiausia žmo- jTokiu būdu ir anuo kart dau-

tuvių tautai iš to buvo didelė Išvažiavimo pasisekimas
skriauda, nes viena jos šaka paklauso nuo kuopų pasidar-• Prašome tai gerai įsitėmytt
priveista buvo kariauti prieš jj^yįmQe Jei jos gerai unituos, nes kitaip sunku yra rasti.

__ r»_— i , • _______ L, 

girdo su Kęstučiu laikais,
žinios apie Lietu,,. Jei tėveliai moka i>ms n*ąbekė. ”5 Pcr

tinkąniai su mažais kūdikiais elgtis, tai pa. i pa^Stumėti pnmyn

(Tų«i)

-Žinoma, tų padarysimą tiktai tuomet, jei 
mums ne pasilinksminimai (good times) rū
pės, bet darbas, tėvynės gerovė, silpnųjų gel
bėjimas nuo mirties. Mes per mažai tauta, per 
daug sužalota, susarginta, kad galėtume vai
kytis pasaulio “padaužas” ir su milijonie- 
>iais niekams laikų leisti, kai mūsų motina— 
tėvynė serganti ir reikalaujanti pagalbos.

Amerikos lietuvių Visuomenėje tokio gra
ižytos noro pasiaukoti tėvynės gefdvei, kaip 
jau esu minėjus, netrūksta. Tų jos norų rodo 
duošnumas tėvynės reikalams, savų parapijų 
įsisteigimas su bažnyčiomis ir parapijų salė
mis, toks rūpestingas statymas savų mokyk
lų ir jų 'palaikymas. 'Šie Visi dalykai labai 
šVUrbūs. Juos tinkamai p&nriįųJoklme, o triūsų 
dtėitis bus aprūpinta. Mes nežūsime.

Aukos tėvynės reikalams, be abejo, labai 
sukrus ryšys, kuris mus riša su tėvynės rei
kalais ir daro mus tų reikalų dalininkais. 
Apie šį dalykų' daug nekalbėsiu. Jį plačiau 
aiškinant gal ne vienų kartų ėsate girdėję 
tuos, kurie tam tikslui aukų rinkti ateina.

Taip pat nekalbėsiu plačiau ir apie sa- 
"Vos bažnyčios svatbų tiek tikybos, tiek tau
tos ftdktokims. Visi aiškiai juk matome, kur 
tik liėtūvių kolonijos nepasirūpino pasistaty
ti Savo bažnyčios, daugelis labai atsižadėjo 
totrvo tėvų‘tikėjimo, o kartu ir tautybės. Ka

ta talikų 'Bažnyčia yra geriausias ’tatftų sdrgas. 
tėvynės meilę laiko dorybe ir kartu su -ki-

■btnis krikščioniškomis dorybėmis savo na
triuose palaiko. Teisybė, kai kada galima 

išgirsti ir iš kunigų išsireiškimus ne visai
■palankus tautybei,bet tik tada, jei tautybė 
IftbTlrfla padaryti lyg kokiu dievuku ir gar
binti Vieton Dievo. Bet katalikiškai suprasta 
tėvynės meilė Bažnyčios ir jos tatnų yra pa
laikoma ir pagiriama. Kas myli Dievų, tas

Kun. Jonas Balkūaas.

Brauną) <kmxs federa
cijoje.

»(Kalba pasakyta XX Federacijos Kongre
są, rugp. 20 d. 1930 m. Newark, N. J.)

Plačiai yra išsisklaidus mūsų išeivija 
Amerikoje. Derinantis prie aplinkybių at
keliavęs lietuvis apsigyveho artyiniausio- 
•e.prie okeano valstijose ir tik vėliau, ieš
kant darbo, slinko toliau. Šiandien nuo 
Tkontrealo ligi New Orle&ns, nuo New 
•Yorko ligi San Franeiseo didesniuose cen
truose rasi lietuvių, kabiau yra susiorga
nizavę rytuose ir vidurvakaruose. Čia 
didmiesčiuose turime net po kelios para
pijas. Draugijų esama kuone višūose lie
tuvių apgyventuose miestuose. Tos drau
gijos tai tinklas, jungūjs visos vienybėm 
Reikalas vertė išeivius 'bUrtib drąugijon. 
Tas reikalas buvo tikėjimas ir tautybė.

suose veik vieni buvo vokie- ’ių nuvežti į flkį> ^nant už- 'gelis nesurado.
Č.iai, bet prie jų prieiti buvo ;tėktinaį automobilių, trokų, I Gerbiamoji Visuomenė nuo-

Užtat IŠ81111 su-nkU- Už tai kai su- ,“foll!įųV> tuomet galime tikė- širdžiai yra kviečiama į šį
„ .. .. ,.................. ...... .kryžiuočių buvo. ruošiamos la- gaudavo v«kl^ riterb į^tis skaitlingos publikos. Be labdarių išvažiavimų atvykti
“‘ko J1®“5 ‘“‘P f““ lr "‘alon,w dažnos Vakaru svečiams ™“ “‘s“'>»k®d»vo nz medijo-^ kuopų yra darba ir paremti kito, lietuvi, lab-

tuv, paaiškint., išmokyt, grasiausi, žaisleli,, Uetuvos kli, žudynes ir naikinimą, de-i,* publiką atatinkamai pavai 'darybės darbą.
......... vietas. Tai buvo tikros .ne- Sjndami į «“»«'• Sinti, palinksminti, pasirtpi- Taipgi nuoširdžiai prašome

kartais, kaip kelt, senovės 'nant llžkanjžiUi žaislų, išlai- 'gerb. kunig, kleben, iš šaky. 
druidai, jie perskrosdavo be-!m<Kikos daimĮir ki.iki, paraginti žmones daly-

dainelių, pasakų, patiekdami jiems gražių lie 
tuviškų skaiitymėlių; nupasakoti apie Lietu
vos miškus, žvėrelius, paukštelius, apie pie
vas ir sraunuosius upelius, kad jie jų pamiltų 
iš mažens ir trokštų jų išvysti, tarsi kokių 
užburtų šalį.

džioklės, kurių tikslas buvo
daugiau lietuvių nužudyti ir laisvį kardu, kad galėtų išdaugiau vietų sunaikinti. Net v . , v. .. , . ...i tekių vls°kių įvairenybių. VJ , žaizdos pažinti artimų ateiti*buvo paruosti tam tikri kelių; ... _. .

i t nv v • u \ i -:ar pasisekimų. Šiaip jau su,y uja ( r® ®)> u I belaisviais lietuviai elgdavosi ine
buvo nustatyt, maršrutai to-1 km. kn> žmoni5ki nei k šiuo kart prašome ir > Mi-
kioms medžioklėms. Lankės. Kryžiuočiai, Kristaus I**1“1 Prisidėti sav° d“1>'Tavi-
Lietuvon bent du busimu im-i , ... , _ . ». imu ir J -*—-----. . į , v I mokslo vietoje, mokė juos ziau i
peratonu, keletas įvairių kras mQ- I pasisektų. Kuo daugiau kilo
tų karalių ir eibės grafų, ar 
baronų. Negi be reikalo pir-
mas didelis Anglijos poetas. 
Čosėris primena savo “Ken-

Niekad nereikia gąsdinti vaikų juodąja 
Lietuvos duona. Juk tai darbininkų sveikiau
sias maistas, kuriuo maitinasi didesnė dalis 
pasaulio. “Juoda duona — ne badas” 1— sa
ko mūsų senovės patarlė. Nereikia gąsdinti 
kiaulių ganymu. Kiaulė labai skanus daiktas 
ant stalo ne tik Lietuvoje, bet ir čia Ameri
koje. Kiaulė kitaip neužauga — jų reikia ar
ba ganyti arba šerti. KUr gano maži, kaip terbelio Pasakose” riterio pa
pas mus Lietuvoje, tai nereikia dideliems.
Kur maži neguno, tai tų darbų reikia atlik
ti dideliems. Vis tiėk kas nors tų darbų tu
ri atlikti, kitaip mėsutės negalėtume ant sta
lo turėti. Tad nėra kų per daug tuo vaiku
čius gąsdinti ir bereikalingai jų galvutėje iš 
Lietuvos kokį kiaulių piemenų baubų daryti.
Negąsdinti vaikus, bet išmokyti juos į viską 
išmintingai žiūrėti bei iš visko baudų sem
ti. “Kiaulių neganęs — gaspadorium nebū
si” — sako patarlė. Ir tiesų ša k o.f Kiaulės be
ganydamas gali išmokti vargo, kantrybės, 
nuolankumo bei kitų naudingų dorybių. Šias 
dorybes įsigijęs gali eiti skersai ir išilgai vi
sų pasaulį — niekur nedingsi.

Taigi, tėvai turi rūpintis pirmuosius tė
vynės meilės diegelius įdiegti savo 'vaike
liams kartu su Dievo meilės pradžia. Dauge
lis tačiau tų šventų darbų apleidžia, teisinda
miesi laiko trūkumu. Ypač ten kur yra lietu
viška mokykla, daugelis tėvų ir apie Dievų 
ir apie tėvynę reikalus paveda mokyklai

Daug teko beaugančiam Vy- j
tautui prisiklausyti apie šias 
garsiąsias “reizas” ir pačiam

vauti labdarai išvažiavime.
Ne didelis skaičius lietuviu

dar matė gražų labdarių ūkį, 
kuris yra nupirkta tam tiks
lui, kad su laiku ten pastačius 

7^7 7.7 'našlaičių ir rėmelių prieglau-
dų. Per šį išvažiavimą turėsi
me gerų progų tai padaryti. 
Tat, visi Cliieagos ir apylin
kių lietuviai į labdarių išva
žiavimų!
Labi. Sų-gęs Centro Valdyba.

Kai kurios kuopos praeita
is važiavime nedalyvavo.

pų stovės prie darbo, tuo dau
giau naudos labdarybei pada
rysime. Kreipiame 9, 23 ir 
Melrose Park kuopų dėmėsi,jų pamatyti. Ar pasirinks „ v. v. . , .• «. ... 'kad ir jos šiuo tarpu prisidėtųKryžiuočiai krypt) Žemaiti- / a

ar per Gardinu į Lietuvos
sakoje Prūsų vardų, iš kur ten
ka riteriams eiti į kovų. Gi _ . . , .... . v. , Rvtus, vistiek jiems reikėjoOoseris rase kaip tik Algirdo /. ’ v. .

savo darbu prie išvažiavimo.'

Kelrodys.
Išvažiavimas, kaip žinoma, 

tystę. Trakų kunigaikštis tu- Įvyks Labdaringosios Sųjun- ■ Jau daugelį kartų kreipė- 
rėjo. didelę savo gyvenimo da-!gos nuosavam ūky, kuris yra mes į lietuvių visuomenę pra- 
lj praleisti ant arklio, kiaurai j 19 mailių nuo Ghicagos. Bei-pydami aukų, bet dar kartų 
ir išilgai išjodinėjęs Lietuvą.
Puolant Prusus, teko ir čia' 
kraštas išjodinėti. Gi kai Va
karuose buvo Tarnu, tekdavo

jon ŽODIS DEL METINĖS 
KOLEKTOS.

su Kęstučiu laikais. Kaip 
prieš pasaulinį karų mada bu
vo kokiam amerikiečiui gauti 
Vokietijos kuriame universite
te daktaro laipsnį, taip anais 
laikais jauniems karžygiams 
mada buvo įgyti, pašventimų

eiti per Kęstučio kunigaikš-

drįstame į jų kreiptis, nes ki
taip negalime išvesti tų dar- 

girdas, ir iš jo reikėjo moky- , eaame užsibrgž{
lis politikos gudrybių. Brang- |nndirbtk Mes to praSome

i- 'Hteriua per *»»«s Vytautas turėjo l«g-'SM) bet labdarybei t. y. naš- -V
Ordtoo^metaaščiab“1 taįran ' Ry‘US rusus!'’°S. Pr08°S ™UD,laiėiu ir pavargėlių šelpimui,

pilni tokių
,, v arba kartais į Pietus. iar kartu su tąvu’ ai vieiias- ūkio skolų išmokėjimui ir

reizų aprasy-' Naugardo, Maskvos, Kazanės .
mų. Jie paduoda skaičius,’ Vvtnntaa!. . . . ,, • ,. P S V s tynu.Kaip tik pasiekė "V ytautas i įr Krim0 totoriai reikalai gali-
kiek sugauta nelaisvėn. Senai amžių, kada galėjo raitas aait ' ma buvo pažinti tik Vilniuje'

varė ir tebevaro naudingų ir 
reikalingų šelpimo darbų. Ne
gana to. Ji pastatė šv. Kry
žiaus ligoninę, kuri gražiai

žinomas dalykas,, kad medžio- arklio sėdėti, pradėjo jį tė- jr pgr Algirdų. Atsargus ir
tojų pasakojimai tolimi tiesai, vas imti su savim medžioklėn *tojį matųS Algirdas turėjo ulėg 
taigi ir tų žinių mes .negalime } Lietuvos įvairius kraštus, ui jauna brolienų, kurs suge- 
inrti rimtai, E.sant tiek miškij, J uo būdu is jaunų dienų Vj- įgjo taip greitai pagauti kiek-
kiek tada jų būdavo, gyvento- tautas galėjo pažinti visų Lie ,ien^ mintį ir suprastį ptmių • vard‘a įpiLŽ
jai lengvai galėjo pasislėpti tūvų ir raišti gerų draugų. !poiįtikos problemų. Kai Vy- U g ’
įsu savo manta nuo kryžiuočių, Iš vakarų parsikviesti sau tautas pasiekė amžių, kada
i o trobesiai buvo labai menkos mokytojų irgi nebuvo galima, galėjo eiti karan, jis lydėdavo
| vertės ir jų sudeginimas ne- nes tai galėjo būti tik vienuo- savo tėvų visuose jo karuose.

Iš Vilniaus gauta žinia, jog Senovės He- galėjo sudaryti didelių nuos- Ha^ — misionieriai, kurių pir-'jeigu politikoje daugiau jis
kanų tyrimo ir apsaugos komisiją padavusi tolių. 'mas būtų buvęs dalykas mo-1 galėjo išmokti iš dėdės Algir-
Vilniaus arkivyskupui ir jo kapitulai pi ašy-! t j tokiu “reizu” k-’^ įsižadėti senosios tiky- do, tai karui geresnio mokyto-
mų leisti tyrinėti Vilniaus katedros požemius,. nelikdavo skolinsi Tie bos Gi> i Rytus vykti nebuvo jo ir pavyzdžio jis negalėjo
kur yra palaidotas D. L. Kunigaikštis Vytau- 8 g' prasmės, nes rusai vilko sun- niekur rasti už savo tėvą.
tno • suruošdavo atpildo puolimus ; . , . ., . v, . . . _oonnoroo Retkarčiais randame metras-

(Bus daugiau) 
------—Oi—

Jeigu dvasinė valdžia sutiks, tuos tyrinę-? Gldi'no žemės, lenai kiaštas bizantiškos kultūros niekas čiuose atsitiktinai 
karuose ir jaunojo

ūuuivo, tuua ujime-i JŲ umtuiuioiAvro nuituiu.', įueivcio
jimus darysiąs senovės liekanų žinovas prof. ?,uvo turtingesnis ir daugiau beRko. Ret Vilniun ateidavo 
Julius Klos ir apie radinius Bazilikos pože-jbuvo ko pasiplėšti. Išvestųjų svetimšalių iš visų kraštų. Vi-!vardų, 
linuose paskelbsiąs atskiru veikalu. j vietoje, kad ir netaip skaitlin- sos LiėtuYos politikų vedė Al- (Bus daugiau)

mūsų tautinį preštyžių, sėk
mingai žmones gydo.

Labdariai gerai suprato, 
kad ne tik ligoninė mūsų vi
suomenei yra reikalinga, bet, 
ar ankščiau ar vėliau, reikės 
pastatyti našlaičiams ir sene
liams prieglaudų. Del to tam 
tikslui jau apipirko .ūkį iš 141

paminėta akprio- Tas ūkis> d®Ja’ dar te
bėra skoloje. Reikia mokėtiVytauto
nuošimčiai už $13,000. Nežtū- 

(Tųsa ant 3-čio pusi.)

' Jau 50 lnetų atgalios PennsylVanijoje kė
lėsi lietuvių pašalpinės draugijos. 1880 — 
1885 m. kūrėsi panašios draugijos Ghioa- 
goje, Baltimorėje, Brooklyne ir kitur. 
Draugijos buvo grynai katalikiškos, jos 
sutaupydavo gražaus kapitalo, prižiūrėda
vo ligonius, laidojo numirėlius ir auklėjo 
visuomeningumų ir tautiškumų Tos drau
gijos net padėjo pamatus daugelioms pa-

nizuoja pirmų susivienijimų sušelpimo pa
matais. Susivienijusios kuopos kolonijose, 
dirbo naudingų darbų. Vėl Dr. J. Šliupo 
nuopelnas, kad susivienijimas susiskaldę 
ir susiskaldę tautinė pajėga (1900 m.). 
Dabar susivienijimai turi į pusantro mi- 
lijono dolerių, 35,000 narių. Jie suorgani
zuoti biznio pamatais. Abu turi po 300 
kuopų, užlaiko savo namus, rūstinęs, iš-

rapijotus. Pavadintos šventųjų vardais leidžia po laikraštį. Katalikų susivieniji- 
jos pr»žiūrėj</ narių tikėjimo praktikas. Į mas daug pasidarbavo idėjiniams reiku-
Tik p. J. Šliupui atsiradus išdygo ir be- 
plauklnės draugijos, kurios tų vieningų 
darbų' ardė. Ligi šiol pašaipėlių draugi-

lams. Jis davė paramos Šv. Kazimiero 
vienuolijai ir šv.-Pranciškaus seserų kon
gregacijai. Jis' turi labdarybės skyrių,

jų turime apie 1,000 su 120,000 nariais aukoja našiuitynams, šelpia moksleivius.
Nors grynai ekonominė organizacija, bet 
atstovauja idėjines sroves.

1906 metuose susiorganizuoja Am. L. 
R. K. Federacija. Katalikų seimas Wil- 
kes Baniuose subūrė katalikiškas jėgas 
dirbti išeivijoje rimtų konstruktyvų dar
bų, svieeti ir vaduoti tėvynę. Pradžioje

ir su 3 milijonais dolerių tUfto. Jų vi
suomeninis gi darbas tisai nežymus. Jos 
beabėjo nesudarė žymios visuomėttinės 
jėgos, nes nebuvo tamprių ryšių su sau 
Inmašioms draUgijonis, nebuvo susitari
mo 'nariuose, buto didelis vadų trūku- 
nws.

1913 m. atgaivinta dvasia stvėrėsi palai- i 
dų visuomenę organizuoti. Tuose metuose 
suorganizuoti vyčiai ir katalikės moterys. 
Sekančiais metais šios abi idėjinės orga
nizacijos Federacijos IV kongrese gra
žiai pasirodo. Federacijoje atsirado 
“Tautos Iždas”, “Tautos Fondas” ir 
“Tautos Taryba”.

Karo metu ir vėliau Federacija pri
sideda prie Fkzekutyvaus komiteto 
AVaisliingtone (ligi 1920 m.).

Beje, ir Am. L. R. K. Moksleivių Susi
vienijimas 1912 m. gimė % Federacijoje. 
Lietuvos kūrimo laikuose Federacija lošė 
žynių vaidmenį išeivijoje. Ji priruošė Lie
tuvai darbuotojų, profesijonalų, ministe- 
rių. Didelį kapitalų sukėlė Tėvynės Lais
vei. Ji turėjo didžiausios ir nulemenčios 
įtakos. Ji vienijo katalikus kovai prieš

Ligi 1927 metų Federacija dirbo su 
visomis savo įkurtomis organizacijomis 
ir nekurtomis parapijomis. Prie jos buvo 
prisidėjus da L. D. Sąjunga (1915 m.), 
A. L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų Susivie
nijimas, Šv. Antano Labdaringoji Dr. ir 
k. Bet grynai bažnytinės draugijos, kaip 
rožančiaus, tretininkių, altoriaus ir k. 
Federacijoje viešai nedalyvavo. Įverti
nant katalikų veikimų ir nofiūt įtraukti 
veikimon visas katalikiškas draugijas, 
Federacija pradėjo šaukti kolonijų kata
likiškas konferencijas. Šios konferencijos 
pasirodė labai gyvos. Jų reikalas buvo 
būtinas. Tamsybių galybės nesnaudžia. 
Indiferentizmas, net liberalizmas skver
bėsi katalikų tarpan. Federacija po in
tensyvaus darbo laisvės kovos metu pra- 

’dėjo silpnėti, hiažėti. Ji susilaukė priešų.

1886 metuose kun. A. Btfrba suorga- Federacijai sunkiai gyvenosi, bet nuo

luiisvamanijų ir socializmų; ji buvo vy- j Pasitikėjimo visuomenėje laipsniškai nu-
riausia lietuvystės auklėtoja. Federacija i stojo.
išeivijos istorijoje įsirašė sUVo vardų j <
aukso raidėmis. (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas.-

Sykį žmogus išbartas, ilgai 
negali to pamiršti. Taip ir aš, 
išbartas, kad, savo kelionėse 
po Chicagą ir Cicero aplen
kiau Nortus, pasiryžau ir ten kaikurie 
nukeliauti. Išsičiuklinęs, išsi- 
pucavęs drožiu Westerniaune.

Pusvalandį prasnaudus, 
štai, Northniaunė, truputį pa- 
krivikšt ir... Wabansia. Ant 
kampo didelis plekatas: “Sin-
» r;

geliams galas”!
— Ką tai reiškia? — klau

siu moterėlės.
— Tai merginų triksas. Jos 

Įnori šį rudenį visus singelius 
išnaikinti: mat neturinčios

— Drūtas, Kolega.
— Kas naujo?
— Galva neišneša, kas reik 

daryti, kokių vaistų ieškoti, 
mūsų parapijonai

“farmų” liga susirgo. Kai 
tik šventadienis, tuoj mašinas 
iš garadžiaus ir... į “farmas”.

— Gal savo piknikų neren- 
giat?

— Kur tau! Nesame pasku
tiniai nuo kitų kolonijų. Jau 
ruošiamės prie trečiojo pikni
ko. Bet tų “sportų” nė su

darbo ir nėr iš ko gyventi. Sin

balana nerasi. Į parapijos ir 
draugijų parengimus jie nosių 
nekiša. i

Pažjstamuliui pasiūliau ge
rai tas “farmas” apžiūrėti,

Aš, per 5 metus neturtėlis, 
ligos suspaudime, neturėdama 
lėšų gydytis, Labd. Sąj, su- 
siinylėjimu atvykau čia gydy
tis. Esu gerų gydytojų: Jo
vaišos, Simonaičio ir Ruzic’o,
priežiūroje ir jaučiuos ge- 'dų. 
riau. Del to, labai esu dėkin
gas gydytojams, sesutėms, 
slaugėms ir visiems lietuviams 
kurie prisidėjo prie šios li
goninės pastatymo ir įrengi
mo ir manęs varguolio sušel- 
piino. Tik per jus, brangūs 
broliai ir sesutės, lietuviai, 
užlaikau savo gyvastį ir turiu 
vilties pasveikti.

Nuoširdžiai prašau jūs, bran 
gūs lietuviai, neapleisti, ma
nęs biedno ligonio; prašau ap
lankyti ir sušelpti šioje nelai
mėj.

Joseph Lapinskas, Holy

negu kada turėjom. Kuo dau
giau žmogus dirbi, tuo dau
giau patyrimo gauni.

Taigi dėkime pastangų, 
kad šis piknikėlis atneštų ne 
šimtinę, bet tūkstantinę nau-

IŠ KATALIKU FEDERACIJOS CENTRO.
Nauja Valdyba.

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija tikrai gali pasidžiau
gti savo XX kongreso pavyki-

T_ . ... .x . . mu. Padaryta daug gražių irKurie atvažiuosite, nesigai- ,. . ., .. . . naudingų nutarimų, priimtalėsite. Vieta graži, visiems i. . . ... ,,_ . . keletas svarbiais klausimaisKurie nepatingėsite, . .. .. . . , *. . . . i rezoliucijų. Kad geriau sektusprisirinkti riešutų,! , , ,.. . , .. , . . . darbuotis lietuviškoje katali-kiek norėsit, nes labai daug . j A ,, ° kiškoje dirvoje, padaryta ke- 
* “ lėtas konstitucijoje pakeitimų. 

Paskaityta du labai rūpestin
gai paruoštu referatu: “Vy

tautas Didysis” p. Leonardo 
' Šimučio, ‘ ‘ Draugo ’ ’ redakto-

patiks.

galėsite

P. Fabijonaitis, rašt.

Į LABDARIŲ PIKNIKĄ.

Bridgeport. — Musų koloni 
jos prapertieriai rengia dide
lį “surpraizą’ 
pasiturintieji

’. Jau septyni 
šios kolonijos

rius referatas, ir “Katalikiš
koji Akcija” gerb. kun. Jono 
Balkūno referatas.

lietuviai pasižadėjo su puikio-, 
mis mašinomis vykti į Labda-

Atsilankusių 
singumu taipgi

atstovų gau- 
galima pasi-

gebai dėl to labai nerimstą,, užvardinimv ’ Cross Lith. Hosp., 2700 W 69
ypač šeštadieniais, kada po 
pietų nėr kas veikti. Kad mer
ginos jų nepačiuptų, susigal
voja naktinius piknikus ir iš
važiuoja: esą naktį laukuose] 
nėr pavojaus.

Traukiu toliau ir stabteliu 
ties pulruimiu. Viduj balaninė 
švieša. Jaunieji, vieni su il
gais botkočiais boles stumdo, 
eiti pasieniais sustoję čiu gro- 
įuluoja ir rūdai spiaudo, tre- 
i kozyromis pokerį kerta, 

raeidamas senas žmogelis pa
ivelgė i vidų ir nusispiovė.
- Kas yra? — klausiu. .
-Kaikurie mūsų Vyčiai Daugyvenę Wab^ 

leverti to vardo, — piktai pa

jau nebegalima tikėti. Str., Chicago, III.
Žingsnis po žingsnio, štai, ir

Humbold parkas. Dairausi.
— Alio, profesoriau!
Sveikas, senai matytas! Čia

gyvenat?

— Atvykau tik pasidairyti, i 
Mat, nemaža nortiečių čia at- 
simufinusių.

— Ir tamsta manot kraus 
tytis. ■ <’ f

— Nemanau. Bijau sutamsė-
ti. .ii

— Kaip tai?

— Kaikurie lietuviai, se-

RENGIASI PRIE IŠVAŽIA
VIMO.

Dievo Apveizdos Parap. — 
Labd. 4 kuopa smarkiai ren
giasi prie išvažiavimo į Labd. 
ūkį 31 d. rugp.

Pereitam susirinkime nutar 
ta važiuoti ir iš pačių narių 
tikrai sutiko apie dešimts va
žiuoti.

rių piknikų, busiantį sekma-!didžiaoti- J“ buv0 aPie 120 i5 
dieny rugpj. 31 d. nuosavoj a,skirilJ valstybių:
farmoj. Jie veltui atvež pil- Connecticut, Illinois, Pennsyl-

Jurgis Tumasonis, kun. H. J. 
Vaičiūnas, kun. J. A. Kara
lius, kun. L. Draugelis, kun. 
dr. Jonas Navickas.

Naujos valdybos posėdis.
Rugpiučio 22 cL, pasibaigus 

kongresui, naujai išrinktoji 
Centro valdybai pas gerb. kun. 
J. Balkūną, klebonijoj, Broo- 
klyn’e, padarė savo posėdį. 
Dalyvavo: kun. Ignas Albavi
čius, kun. Jonas Balkūnas, 
kun. Norbertas Pakalnis, kun. 
Jonas Švagždys, kun. Pijus 
Lekešis, Leonardas Šimutis, 
Juozas Mačiulis, Kazys Kru- 
šinskas ir keletas svečių.

Norint praplėsti lietuvių ka
talikiškos akcijos veikimą ir 
turėti reprezentaciją Federaci
jos valdyboj ir iš Pennsylva- 
nijos valstybės, susirinkusi 
valdyba užgiria tam tikra re

nas mašinas žmonių.
! Realestatininkas p. Grigas, 
iattjfs pas žinom. Labdarių! Nao*,n vald.vb°n brinkti: 
veikėjų p. Seklecki įsiraSė j'kun- Jonas Balkūnas, Kazys 
Labdarybės garbės narius, už- Krušinskas, knn. Ignas Alba- 
simokėjo dalį mokesties, o ki- ^ičiu^Leonardas Simutis, ku-

vania, New Jersey, Maryland, j zOliUCija ir pakviečia gerb.
New York ir Wisconsin,

tą dalį užmokėsiąs piknike. nigas Norbertas Pakalnis, J.

Kviečiame visus ir visas v. . v. ,
... . v v v. - n on plačiai žinoma veikėja p. A.ateiti prie bažnyčios apie 9:30 f" „ į , , .! Nausėdienė, 5-tos Labdarių

Be to p. Grigas sakė važiuo- Ma/anlis, knn. Jonas Ambotas,
siųs į piknikų trimis mažino- kun- Kius B**6813’ kun- Jonas 
mis ir visos busiančios ku- k™didatais liko:
pinos žmonių. -■ -------- ------ —

Į Labdarių pikniką važiuos Rašt P. Fabijonaitis

lakė. ' f’. . ' ! J.,, 3.?— Kaip tai?
— Pažiūrėk, į vidų: su kam 

bomais jie bolę šaudo ir 
ferį kerta.

— Ištikrųjų bloga, — pa- 
įamiau ir pasileidau toliau.
Prie bažnyčios sutinku seną' 
ųstamą.
— Sveikas profesoriau!

LABDARYBĖS SKYRIUS

trikte, skaitėsi susipratę. Čia 
atsimufinę ir susidraugavę su 
“apšviestaisiais”, patys su- 
tamsėjo, bedieviškom sama
nom praded apželti, katalikų 
draugijose nesusipratimus ke
lia, sako, Federacija irgi ne
reikalinga.

iš ryto. Iš čionai trokas nu 
v . y , . , . , ‘kuopos nare.ves ir parveš, be jokių kliu-j 

čių. Vadovaus kuopos pirm.
P. Valuckis.

Valdyba.

IŠ LABDųRIŲ VE3

Šiuo tarpu visi Bridgepor- 
įto labdariai uoliai darbuojasi, 
kad iš mus kolonijos kuodau- 
giausia žmonių į pikniką nu
važiuotų. Ypač tuomi rūpina
si 5 kuopos valdyba. Labda
rys p. Sutkus visomis dieno-

(Tąsa nuo 2 pusi.)

int to, reikia varyti pirmyn 
isas tas šelpimo darbas, ku- 
*.s neina mažyn, o priešingai

didinasi.
Kad nudirbus visus labda- 
įguosius darbus, reikalinga 

lačiosios visuomenės parama, 
irią prašoma suteikti per 
etinę labdarių kolekta, kuri 
iš su Arkivyskupijos konce- 
irijos žinia ateinančio mėne-

viename sekmadienyje, 
ors ir mažiausia auka, tą die 

lietuvių labdarybei įteik-
, bus giliai įvertinta. 
Labdarių Centro Valdyba.

IŠ ŠVENTO KRYŽIAUS 
LIETUVIŲ LIGONI

NES.

Ligoninę pastatė Lietuvių 
ibdaringoji Sąjunga gera- 

Ižių aukomis, gražioj vie 
j, prie gražaus parko, kur 
joniai gauna užtektinai tv-
’.oro.
Visa ligoninė viduj moder- 
škaii įtaisyta, visokie nau- 
usios mados aparatai ty- 
uii ligonių ir gydymui. 
Prie kambarių įrengimo y-

prisidėjusių pavienių as 
jnų ir organizacijų. Tą lifi 
ja parašai ant durų. / 
Ligoninės vedėjos, šv. Ka 
įiero seserys, gydytojai ir 

mgės lietuviai-(vės), kas

West Side. — Labdarių 7,
į kuopa smarkiai ruošiasi prie'mis i“to* vien Pikniko, 

Pradėjus temti, bijodamas, >antr0 i5važiavimOj kūris įvyks reikalais ir sakė pats važiuo-
----------- rugpiučio 31.d., 1930, savoj *** “ visa 8eim’'na- Jisai

ūkėj.
Pirmame išvažiavime Lab-,

darių 7 kuopa turėjo paėmus lrok*' Pnia Pala«“uenė, 
du truku. Siame išvažiavime T™mpulis, Garuckas ir Cipas 
turės daugiau trukų. (»aiP8i lenktyniuoja. O. p. T.

Taigi, kurie norite važiuoti Aleliunas ne ™n tikieta» Pe
truku, prašomi užsisakyti vie- ,ina’ 0 ir Piknike žad'J0 uoliai 
tų keletu dienų prieš. Trokai P^r^ėrbuoti.
bus prie bažnyčios. Pirmas1 Didžiulis P"«J Kalėdų tro-
trokas išvažiuos 8 valandų kas sn Piknikieriais i8eis 9:30 
ryto , vai. ryte sekmadieny, rugpj.

Nežinau, dėl ko Labdarių '31 d' nu0 8v' Jar«io >>a*>y«<»- 
kuopos nieko nerašo apie ta Ši,u° lrokn važi"»iaat reikės 
išvažiavimų! Laikas jau prm moMti $10° už round triP ir 
dėti judėt. ižangq“

Gerbiamieji, šįmet mes tu
rime paskutinį šį išvažiavimą 
Taigi reikia, kad kiekviena 
kuopa gerai prisirengtų. Rei
kia padaryt pinigo statymui
senelių ir našlaičių prieglau- ] -------------
dos. ! i Pirm. A. Nausėda

Šis išvažiavimas, man ro- 1024 Center St. 
dos, turėtų būti sėkmingesnis, TeL Lincoln 3044

kad nepaklysčiau kreivose gat 
vėse, pasileidau namų link

teikia malonumo, nes savo 
gimtoj kalboj girdi gydytojų 
aiškinimus apie ligą. Būda
mas tarp lietuvių ligonis jau
čiasi kaip savo namuose.

Čia gydosi visokių tautų li
goniai. Del tikėjimo nieks ne- 
užsipuldinėja. Ligoninė tik 
deda pastangų ligoniams pa
tarnauti ir juos išgydyti.

Katalikams yra graži kop
lyčia.

Ligoninės kapelionas kun. 
J. Jusevičius ligonius kasdien 
aplanko, teikdamas ramybės, 
ir katalikams,patarnauja dva
sios reikaluose.

Visur graži tvarka, priežiū
ra.

Patartina visiems lietu
viams, susirgus, vykti į savo 
ligoninę.

2350 So. Oakley Avė.
Ižd. Kun. F. Kudirka 

2334 So. Oakley Avė. 
AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei-
lenktyniuoja su p-nia Naugže- kalais kreiptis į valdyba arba 
miene rinkime pasažierių į j agitatorius.

kun. Juozą Karalių “Kunigų 
Vienybės” sekretorių į Fede
racijos valdybą.

Suprasdami jaunimo orga
nizavimo ir auklėjimo svarbą, 
valdyba nutaria prie Federa
cijos valdybos sudaryti jauni
mo reikalais rūpinties Komisi
ją iš penkių asmenų.

Apsvarščius Federacijos vi
daus reikalus ir tolymesnę 
darbuotę, nutarta gruodžio ir 
sausio mėnesiais rengti “Ka
talikiškos Akcijos” savaites. 
Tuo reikalu prašyti Lietuvoje 
gyvenančių Federacijos stipen 
dijantų literatinės paramos.

Daryti žygių iškolektavimui 
nors tam tikros dalies duoto
sios paskolos iš tų profesijo- 
nalų Federacijos stipendijan- 
tų, kurie jau kelintas metas 
savarankiškai gyvena, kad 
tais grąžintais pinigais sušelp
ti kitus neturtingus mokslei
vius.

Daktaras
Kapltonaa

Specialistas ii

Pasauliniame kare

VISSIG.
Seno Krajans

Rašt.

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

TUBBY Z >
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
MEZIVR1NT KAIP UŽSI8ENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS \ 
YRA Speciallfikai gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, už- 
nuodijlmg kraujo, odes. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką. Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nno 18 ryto Iki 8 r. ▼. Nedėllomis Iki 12 d. 
4200 West 2# St. kampas Keeler Avė., Tel. Orawforrt 5573

WK>

MuAmCou, Dpt. H. S.,9B.OUoA,CUiaee

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS
Yra didelis turtas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgslte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Ducretion.

Į

Naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirsto pareigomis seka
mai:

Kun. Joi.TėS Ambotas, kaipo 
sęniausis visuomenininkas ir 
“Kunigų Vienybės” pirminin
kas, jam susirinkime nesant, 
vienbalsiai aprenkamas Dva
sios Vadu.

Pirmininkais: kun. Ignas 
Albavičius, 717 W. 18 St., Chi
cago, m.

1 Vice-pirm. Leonardas Šimu
tis, 2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

Į Kun. Jonas Švagždys, 20
Webster St., Brockton, Mass. 

Kun. Juozas A. Karalius,
129 So. Jardin St., Slienan-.-

Jdoali, Pa.
( Kun. Jonas Balkūnas, 213
So. Fourtli St., Brooklyn, N. 
Y.

Iždininkas; Kun. Norbertas
Pakalnis, 207 York Street, - 
Brooklyn, N. Y.

! Sekretorius: Kazys Krušins 
kas, 180 Hale Avenue, Brook
lyn, N. Y.

Revizijos Komisija: kun. Pi
jus Lekešis, 259 No. Fifth St., 

‘Brooklyn, N. Y., Juozas P. 
'Mačiulis, 35 Elderts Lane, 
įWoodhaven, L I., N. Y.,

Jaunimo reikalais rūpintis 
komisija: kun. Dr.Jonas Na
vickas, Marian Hills College, 
Ilinsdale, III., kun. H. J. Vai
čiūnas, 1515 So. 50th Avenue, 
Cicero, III., kun. Juozas A.

Į Karalius, 129 So. Jardin Str., 
She.nandoah, Pa., kun. Jonas 
Balkūnas, 213 So. 4 St. Brook
lyn, N. Y., Leonardas P. Ši
mutis, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Iii.

Kazys J. Krušinskas, 
Federacijos Sekr.,

Buy g lovos with whot 
it savos

Nereik mokėti 50c. už , 
dantų mostj. Listerine To- -į 
oth Pašte gaunama po 25c. I 
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- ' 
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

SsMV DIDN 'VOU SOAK
H)M ONE.’-THAT'S 

*THE VUAV To 00 W)TH 
TMAT GUV-GIVE'IM 
A COOD SWF‘ PUNCH OA)> 

THE A)OSE 
T
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL. MARIAN HtLLS, ILL

8. Antanina Grafiūtė, iš Šv. 
Kazimiero parapijos, Pitts* 
burgh, Pa., praminta Sesuo 
M. Amabilis.

9. Pranciška Jaškūniūtė, iš 
Šv. Kazimiero parapijos, Pit- 
tsburgh, Pa., praminta Sesuo 
Marija Magnus.

10. Cezarija Bernočiūtė, iš 
Šv. Petro ir Povilo parapijos, 
Grand Rapids, Mich., prami
nta Sesuo M. Marcelline.

11. Magdalena Miliauskaitė, 
iš Šv. Kazimiero parapijos, 
East Varidergrift, Pa., prami
nta Sesuo M. Philomena.

(Bus daugiau)

Petro parapijos, KenosĖa, 
Wis., praminta Sesuo M. Ba
rbora.

4. Adolfina Dargiūtė, iš Šv. 
Jurgio parapijos, Sbenandoah, 
Pa., praminta Sesuo M. Kar
melitą.

5. Amelija Jenuliūtė, iš Šv.
Jurgio parapijos, Detroit, Mi
eli., praminta Sesuo M. Loui- 
se. I

6. Doroteja Babneskiūtė, iš, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos, 
Tamaųua, Pa., praminta Se
suo M. Geraldina.

7. Elzbeta Drukteniūtė, įš 
Šv. Petro parapijos, Kenosha,

gerb. kun. J. Vaitkevičius, pa
dedant gerb. kun. S. Čepana- 
niui ir gerb. kun. A. Jurgu- 
čiui. Gerb. kunigai J. Vaišno
ras, M. Kazėnas, V. Abromai-

PITTSBORGH, PA.• Kadangi šv. Vardo parapi
ja yra seniausia, tai ir sukak
tuvės teko joj apvainikuoti 
begalo, iškilmingai.

Sheboygane yra šešios kata
likų parapijos, visos tat ir 
dalyvavo iškilmėj.

Kamivalas — Bazaras.
Rugp. 28 d. Visų Šventų pa

rapijos bažnyčios darže prasi- rengiama piknikas Marijonų' Rietuvių bažnytinės draugi- ir i
deda kamivalas — bazaras. farraoje. 10:30 ryte (Chicagos Jos moterV ir ir-gį daly- S S
Praeitų metų suruoštas karni- laiku) gv Mišios bus laikomos vavo> butent gv- Juozapo, §v. 
valas, visiems parapijonams 'žmonėms kolegijoje. Paskui Kazimiero, šv. Onos ir Moterų 
uoliai jį remiant, labai pasi- })US base bąli lošimas: Mari jo- Sąjungos.

Ruošiamos ir laukiama.
“Labor Day” (rugsėjo 1 d.)

Iškilmės šv. Pranciškaus 
Vienuolyne

Rugpiūčio 12, Šv. Klaros ,tis’ J- Herdigen’as ir J. An- 
dienoj, įvyko didelės iškilmės' S®!’88 dalyvavo iškihnė- 
Šv. Pranciškaus vienuolyne. se.

Sekančios priėmė apvilki-

sekė ir atnešė parapijai daug nų Kolegija vs. lietuviai Mo- 
naudos. Nors šįmet daug blo- narkus iš Lyons, III. Bus lie
gesni metai, daug žmonių be luviškų dainų. galo> 7;parapijų, lietuvių parapija
daabo, bet, kaip girdėti, pa-1 valandų vakare (Chicagos lai-įsteigta trečia iš eilės, 
dėtis gerėja ir dėl to, pasita- ku), bus traukimas laimingo •
rus su bažnytiniu komitetu, bilieto, kuris laim6s naujJ Visi iškilmių dalyviai džiau 
sumanyta ta pati pramoga vėl “Auburn” antomobilin kad gavo Pr°£°s matytiruošti. To dėl labai prašau “ui turite W- ». M. Ge-

visų gerb. parapijonų su savo ,da tikietų, visus sugrųžinti rend’ kuns Plrn,as sv* Misias
pažįstamais, draugais ir kai-|priež traukimų. Taip pat lau- Sheboygane laikė. Jis ir su-
mynais kamivalan — bazaran kiame skaįtlingos publikos. kaktuviU Mišiafi laikė ir P*“-

i.
Lietuviam tenka garbė, kad 

iš dabar gyvuojančių šešių

spudingomis apeigomis, buvo;nrafi:
suteikti apvilkimai dvidešimt-Į 1- Sabina Žimniekiūtė, iš 
trims kandidatėms. ;Šv. Kazimiero parapijos, Pit-

Balta, aprengtos, ilgais tai- Į‘st0"> ,Pa- Pran““ta Sesuo M.

tais velionais, skaisčiais žiba
nčiais nekaltumu veideliais,

Patricija.
2. Pranciška Karužiūtė, iš

atsilankyti ir linksmai valan-, Pasistengsime visus patenkin- sakė ilgok* PamoksI«į 
dėlę praleisti. Atsiminkite, tį> kad tik visiems diena bū- 
kad nuo sutartino visų remi- 'komaloniausia ir linksmiau- 
mo pareina kairnivalo pasise-'sįa
kimas. Padarykite todėl jį sek'Kun j Ma&ulionis, M. I. C. 

mingųl •'. < sese
Laike bazaro "bus gražių ir

S. R.

... , . .visi, kurie esate paėmę Fede-naudmgų įslaimėjimų, skanių1 .. .... ... . , . „Vl ,®7 . . . . „ iracijos pikniko tikietus, atnešužkandžių, įvairių gėrimų. Net , ., . ....... .v . . . , ° . . kit i susirinkimų pinigus arbašeimininkės turės progos islai' .. . , . . .. ,. i tikietus, kad galima butų su
meti gyvos aųsėnos, antienos L. .. , . , .... . ? . , . , , i žinoti, kiek liko gryno parapi-įr įvairių valgomųjų produk- j .*. 
tų. Pasižadėjusios bazare dir- 1 
bti draugijos ir šiaip pavieni 
žmonės jau iš anksto rūpinasi 
atsilankiusius patenkinti ir 
visokių daiktų patiekti.

Be to, išleidžiamas naujas 
radio, paimtas su didele nuo

Anastazas Valančias.

SHEBOYGAN, W1S,
Sukaktuvės.

Rugp. 24 d. Sheboygano 
laida iš The Peoples Furnitu- ■ katalikai šventė 85 m. sukak - 
re Oo., 2536 W. 63 st. Tikietus tuvės, nes tiek metų sukako,

CLEVELAND, OHtO.
Mirė V. štaupas.

Rugp. 10 d. čia mirė a. a. 
Vytautas Štaupas, kuris buvo 
vienas iš seniausių Clevelando 
lietuvių. Velionis buvo pirmas 
įsteigęs auksiniu daiktų (ju- 
weliy) krautuvę, kurių ir ve
dė iki pat mirties. Bizny ve
lioniui labai daug padėdavo 
sumani jo žmona Paulina.

Rap.

rankoj laikydamos degančių ;šv- Vincento parapijos, Pitts 
žvakę išpalengvo prisiartino 
prie gražiai papuošto altorė
lio mažoj koplytėlėj ir tenai, 
pasireiškusios savo norų atsi
žadėti pasaulio, ir pasišvęsti 
visiškai Kristaus tarnybai po 
Šv. Pranciškaus vėliava, pri
ėmė per griaudinančias cere
monijas Šv. Pranciškaus abi- 

! tų ir naujokių baltų velionų.
Apvilkimo ceremonijas vedė

burgh, Pa., praminta Sesuo 
M. Irena.

3. Ona Kiserauskartė, iš Šv.
Wis., praminta Sesuo M. Tlie- SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
ophane. BARGENUS

DUOKITE VISUS SPAUOOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ADVOKATAI
Telephone Dearborn 0057

F, W. CHERNAHCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

ATLIEKAME

jau, tur būt, visi gavote ir la
bai prašau visų, parašius sa
vo vardų, pavardę ir pasilikus 
sau tikietus, šakneles sugrų
žinti parapijai. Auka $1.00. 
Tikietus galite sugražinti su 
auka arba man asmeniniai, 
iarba per ateinančius du Sek- į 
madieniu, t. y. rugp. 31 d. ir, 
rūgs. 7‘d. komitetams jų kam- Į 
bary, prie bažnyčios. Labai i 
prašau sugrųžinti tikietus su j 
auka iki rūgs. 7 d., nes vaka- Į 
re bus išlaimėjimas. Peoples J 
Fumiture Co. pasižadėjo per} 
kamivalų palinksminti publi- Į 
kų puikiu ir garsingu savo 
Kimball radio.

Laukdamas visų atsilanky-, 
ruo. \ I

Kun. A. Kruša,
Klebono pavaduotojas

Jt J

CICERO, 111.

kaip čia buvo laikomos pir
mos šv. Mišios.

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ
E X T R A 

Radio programų diena ir va
landa permainyta. Iš nedė
lios perkelta į subatų 6 vai. 
vak. iš tos pat stoties —

WCFL 970 K. 
Ketverge iš WHFC 1420 K. 

nuo 7 iki 8 vai. vakare
Vasaros žemos kalnas ant Katilo

SKINITCHRG EiflS
tvfien aoothlng Žemo ta uaeZI

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictiona. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrufl fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby vherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

L_ tIš Federacijos 12 sk. darbuotės
Susirinkimas Federacijos 12 ! 

skyriaus įvyks rugpiučio 31, i 
1930, parapijos mokyklos B 
kambaryje, 1 valandų po pier 
tų. Visų draugijų atstovai kvie 
čiami į Šį susirinkimų. Iš kiek- 
vienos draugijos yra išrinkti 
trys atstovai, tat-gi iš šešioli
kos draugijų iš viso bus ke
turiasdešimt astuoni. Prie to
kio skaičiaus galėsime daug 
dalykų nutarti Federacijos" 
labui, taipgi Bažnyčios, ka-! 
talikų ir mūsų tautos gerovei. 
Bus raportas iš komisijos Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio. 
Vytauto Komiteto. Mes, lietu- , 
viai, būkim tokiais, kaip buvo , 

, mūsų didis Kunigaikštis Vy
tautas. Tada padarysime Lie- 
tuvų tokia stipria ir galinga, 
kaip Vytauto laikuose. Tat. 
da sykį kviečiu visus į fede
racijos susirinkimų. Taipgi,

Atwater Kant 7 tūbų su viskuo

“* 49.00
R. C. A. Radiola 10 tūbų su vls-

kuo už 49.00
Sparton 9 tūbų su viskuo

99.00
Victor 10 tūbų su viskuo

u! 109.00
Brunstvlck 9 tūbų su viskuo

98/00
Brunswlck Radiola su l’honogra-

fu krūvoje už 49.00 
Zenith Radio 9 tu- 99.00

Pirm negu plrkslto radio pama- 
tykito nudriko krautuvėse radtos 
visų Standard iSdirhysčių. kur pa
tys galite persitikrinti Salė prie 
Paties jvairių modelių.

JOS. F. BUDRIK INC.
3417 21 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulev&rd <705

CENERAL MOTORS 
RAD10S

3343 80. HALSTED ST.

už

FiLNAS EGZAMINAS 

<6.00 TIKTAI 95.00
SPECIACISTAB

Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 
tikra specialistą, ne pas koki nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iftegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologtfikaa egaamlnavl- 
mas kraujo atldongs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatlamo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų, |sl- 
kerėjuslų, chroniškų ligų, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję 
mane.

DR. t. E. ZAREMBA
SPECIALI8TAS 

InėJlrAaa Rūmas 10H
20 W. JACKSON BLVD.

ArU SUte Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 10 ryto Ik' 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki f

Nedėliotais nuo 10 n to Iki 1
oo statų

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tėl. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5

., Vakarais
S2<1 30. flALSTBD STREET 

Tel. Victory 06<2 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios
__ :______J.______________*____________

JOHN R. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telepbone Randolph <717

2151 W. 22 St. 6 iki 6 vak.
Į Telephone Roosevelt 9099 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repnb. 9B99

JOHN MINSKAS
USTUVI8 ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street

Arti Lsavitt Street 
Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va. 
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room nb 

Tel. Franklln <177
Nuo 9 Iki 1 Išėmue Subataa

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

f / r rr /

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

11- > -

Drangas Pnb. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

K N62 East 107-th Street
Kampu Mlchlgan Avė. 

Tel. Puilman BVSt
Nno š Iki 9 vak. Ir flubatomle

f5' & f'De F D D Ilty » MA ahppm tne int<irm<taww <o yg>n m tno late for P»'a benęfH Fish,;«
5TOO SOPHNt

Ot uS ACC Soitt 
JT euT (A
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Telefonas Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Ghįoago, Illinois

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė grali koplyčia dykai

718 WBST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7 S 81

MOKSLO METŲ PRADŽIA. \rugpiučio27, 28 ir 29 dd. nuo Telefonas orovehiu 82«j 
2 iki 4 vai. po pietų.

S. D. LACHAWICZ
UETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
eia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano 'darbu busite užganėdinti.

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois 

SK Y R tUS 

1439 S. 49 Court Cicero, III. 
Tel. Cicet-o 5927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMIOTOJA8

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miesteliu 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia Veltui.

8108 8. Halsted
SL Cbicago, Iii.

Tel. VlctOTy litiI. d. ZG1P

Marąuette Park. — Gimi
mo Panelės Švenčiausios pa
rapijos mokykla prasidės rug
sėjo 2 d.

Jonas Stoškus.

PIKNIKAS.

Marąuette Park.
veik du mėnesiu,

Jau be-Visi tėvai raginami savo
vaikus leisti parapijos mokyk- , „ . ..._ _ _ bažnyčioje girdime pamoksluston, nes, mano nuomone, nėra . \ *, u i • , apie šv. Misiąs. Jie mums la-geresnes mokyklos, kaip ka- , . . , A ... i
tallkiika parapijos mokykla. ?'u Pa“nka'. Pats g‘rd8jau’ 

kaip vienas jau senas žmogus

kaip mūsų

Mokytojas turime geras. 
Tai —seserys Kazimierietės.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

B Ir 7 Iki 8 vai. vakare. 

Eertdomis nuo 9 — 12 vai. ryto.

Nedėliomis pagal sutartu

pasakojo, jog da negirdėjo 
tokių paaiškinimų apie šv. Mi-

DR. J. J. KOWAR$KIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. .Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

lezidencija 2359 So. Leavitt St.Rezidencija 2359 So. Leavitt 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. 
Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2 37 1

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS BJTET. GRABORIUS

CBkJagoje
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kŲtl 
todėl, kad priklau
sau prie gfabų U- 
dirbystės.

OFISAS
(«8 faest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 1238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

J.650 AVest 46th ^t.
Kampas 4(th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

'Nuliudlmo Valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Katrie vaikai neinat į para-buvo gaila, kad iki 
pijos mokyklą, prašykite savo i*s dažnai apleisdavo Sv. 
tėvelių, kad šįmet jus jon leis- , Mišias sekmadieniais be jo
tų. 'Vėliau jūsų tėveliai nesi- ki°s priežasties.
gailės, nes katalikiškoji mo- Kad daugiau žmonių pasie* 
kykla mokina ir tikėjimo da- ^tą šie šv. Mišių paaiškim-
lykų, mokina savo tėvų kal
bos ir rašto, kuris, mums, vai
keliams, yra labai svarbus ir į

BUTKUS
•UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal >1(1

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.- nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

5858 Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare 

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel Canal 6764

GYDYTOJAS.
CHIRUROAS

Republle 8469

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas ilgas

vyrų, moterų Ir valkų

mai, Apaštalystės Maldos dr- 
ja ir Tretininkai nutarė padė
ti kun. Juozui Jusevičiui iš-

Phone Boulevard 4139

•A.MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
■8307 AUBURN AVENUE

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LlBTUVTs GRABORIUS

Ofisus
4603 S. Marshfield Aventte

Tek Boulevard >277

naudingas dalykas. Taip-gi 
ir tėveliams, nes kurie nemo
ka lietuviškai rašyti, o nori 
parašyti laišką į savo gimtinę, 
jei vaikai moka lietuviškai 
rašyti; tada nereikia kitiems 
savo paslapčių paipasakoti, ki
tų prašyti. Ir netik parašys, 
bet ir gautą iš Lietuvos laiš
ką ir perskaitys.

Vaikeliai nepamirškite pa
prašyti savo tėvelių, kad jus 
leistu į parap. mokyklą. O jei 
nesutiktų leisti, tada eikit į 
bažnyčią ir prašykit Dievo, 
kad sužadintų jų širdis, iš
klausytų jūsų svarbų prašy
mą. i h, r

Mokyklos registracija bus

leisti juos knygutės formoje.
Tam tikslui yra rengiamas 

piknikas šio į mėnesio 31 d.,
Marąuette Parke prie 70 gat
vės ir Califomijos avė.

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketvergais vakare

Visi kviečiami dalyvauti 
šiame piknike. Mėginsime vi
sus patenkinti ir visiems pa
daryti, “good time”.

Viena rengėjų.

Tet Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

KLAIDOS PATAISYMAS.

Ofiso TeL Victory 4893 

Rezidencijos Tel. Dresal 9181

DR. A. A. ROTH

DARO OPERACIJAS
ligonius priima kasdlenų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis Ir aeredomls tik 

Iškalno susitarus

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Veikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Hąlsted St 
Kampas 31 Slfreet 

VALANDOS: 1—3 po Ciet, 7-8 vak. 

Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13

A. L DAVIDONIS, M. D.
North Side. — Pirmadienio 

dienrašty buvo pagarsinta au
kotojai šv. Kazimiero AkadJ 
Rėmėjų metiniam piknikui. Įapart šventadienio Ir ketvirtadienio

Bet, per kaž kieno klaidą, pa

4910 so. michigan AVENUB 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2428 WeSt Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po plot Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 8o. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. <841 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DR. ŽMUIDZINAS

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6791

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS ■
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. 

Rezidencija: 6640 So.
Avenue Tel. Republle
Valandos 1 — 3 & 7 — 

Nedėlloj: 10 —

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą. .

Mūsų firma yra -viena seniausių tarpe Chicagos'lietuvių.
Eudeiklo graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų Ir tinkamą patarnavimą.

PAGRABŲ VEDGJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS '
4447 So. Falf fteld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Q., Cicero
Tek Cicero 3794 

1 ’ SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

garsinto jos nepranešė, kad p..L<#01 _ i4 gj 
Bulkevičius pridavė p. An- 
druškevičiui tris svarus svie
sto ir galioną pieno, o p-nas i 
Įw. Nausėda dešimts svarų kil 
basų. i

P-nai Bulkevičius ir Nausė
da yra vieni iš didžiausių biz
nierių ir rėmėjų šios parapi
jos.

Tariame širdinga aČių gėfa- 
dariam, ir taip-gi Bulkevi- 
čiaus sūnui, kurs viską nuvežė
į pikniką.

OFISAI:
2924 Washington 

10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

I
DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

NedfiliomlsHusitam.

Ofiso Ir Res. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki I po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 8. WALLACE STREET

ARŽINOTEJAD
AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. DrekeI 6829 
▼ai.: 8 Iki 19 ryto

8-8 vai. vakare

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect

GYDYTOJAS. CHIRURGĄ5* IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Canal 0267Tel Res.

0619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas (165 South Kedzle

Rez. 4(22 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

DEN TĮSTAI

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 
I atvažiuoja ir visiems čampionams 
| per nosis duoda.

Taip Ir T. A. D. tonikas visiems 
| seniems tonikams duoda Ir apgali.

T. A, D. dar tik k^lių metų senu- 
I mo, o Jau turi tukBtančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar- 

|ba lšdLrbystės.
T. A. D. PRODUCTS 

| 3133 So. Halsted St. Chicago, I1L

DR. VAITUSH, 0. P. D.

KETURI U SAVAIČIŲ MIR
TIES SUKAKTUVĖS

BARBOROS 
PETROKIENĖS

Rugplučlo 30 d., sueina ly- . 
glal keturios savaitės, kaip per 
slnkyrė su šiuo pasauliu mano 
mylima žmona Lr~valkų moti
nėlė, palikdama mus našlai
čiai a Nors ji Jau Ilsisi rubliai 
kapuose, bet mes gyvendami 
šioje žemelėje negalime jos 
užmiršti Ir be Jos nusiraminti.

Minėdami jos liūdnas mirties 
keturių savaičių' sukaktuves, 
šv. Mišias užprašėme ui a. a. 
Barboros sielų Subatoje, Rug- 
piučlo 30 d., 8 vai. ryto Nekal
to Prasidėjimo Panelės Sv. par. 
bažnyčioje. Brlghton Park.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draugas Ir pa8|stųftius 
lalyvsMti šiose gedulingose pa- 
nkMbše.

Nubudusį:
Petrokų šeimyna.

LIETUVIS AKIŲ, 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų kuris 

esti prležastlragalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreiptame moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė į nauja vietų po n

1545 WEST 47 STREET
Šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED «T.

Realdencija ((00 So. Artesian Ava. 
Valandos 11 ryto Iki I po pietų 

( Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVfc. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai: ryto nuo 10—12 nuo 9—4

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis lt iki 13 

Telef. Midway 2880

Boulevard

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 

7—8 vakare

Tel. 1491

n u m.

Tel. Canal 6222

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. HERZMAN
I d RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, ohi- 
rurgas Ir akušeris.

Boulevard 7589
Res. Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTA

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare-

Gydo stalgias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau-

7491 Jauslus metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.,

Tel. Cicero 1 260

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. GUSSEN

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų tr 
nuo ( Iki 7:30 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
2288. arba Randolph (800.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 

vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai

Tel. Cicero 29(2

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Ofisas ir Akinių Dirbtnvi
756 We6t 35tti St
Kampas Halsted St. 

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

DR. S. ASHER PI »20«

DENTISTAS ,
4901 W. 14St. Cicero. IU.

Viršuj National Tea Store
šl*n<os 10 vai. ryto tkt 9 vai. į 

vakare. Ned. auritarus .

Rezidencijos TeL

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 3 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedai, nuo 10 Iki 11 dienų



e DRAUGAS Kettitta’dienis, Rugp. 28, 1930 1
Išvažiavimas į Labdaringos

SEKMADIENYJE, RUGPIUCIO 31 D.

Automobiliai ir busai eis nuo visų lietuvių bažnyčių tarp 9 ir 12 vai. ryto.
KELRODYS — Iš Cbicagos važiuoti naujuoju Joliet Road Nr. 4, (19 mylių nuo Cliicagos)

Sąjungos FARM A Bus
iki kVietkinyčiai. Iš čia sukti į dešinę ir važiuoti dvi mailes iki ūkiui, prie kurio bus labdarių pa
rašas.

PROGRAMAS — dainos, muzika, kalbos, užkandžiai, dovanos, žaislai.
TIKSLAS. Našlaičių, ligonių, pavargėlių šelpimui. Šiuo tarpu labdariai šelpia Lapinską, 

Pajaujį, Macijauskienę, kurie serga Šv. Kryžiaus ligoninėj.
kviečia visus LIET. LABD. SĄJUNGA.

G H I C A G O J E LIETUVIŲ VALANDA

WEST SIDE ŽINIOS. X DraugijaTretininkų, šv. 
Franciškaius, sekm., rugp. 24

Pereitam šeštadieny, rugpiu 
čio 23 d. teko klausytis lie
tuvių radio programo nuo 6 i-

X Pereitais metais J. Reka
šius, A. Ačas ir A. Puplis su
darė Arelių klubą, kuris 
dabar išsiskirstė dėl to, kad 
nepajėgė savo bolininkams na
riams įtaisyti uniformų.

Arelių klubo steigėjai, vai
kinai lietuviai, nepaisė narių 
tautybės, manydami, kad to
kiu būdu gaus iš svetimtau
čių piniginės paramos, bet 
apsiriko, nes mišrų tautų klu
bui pas niekų nesurado pagel
tos. i

Arelių klubo steigėjai neži
nojo Vyčių organizacijos vei
kimo ir per tai sale jos stei
gė naujų organizaciją, kurios 
nesugebėjo palaikyti.

Buvusiojo Arelių klubo da
lis lietuvių narių dabar vėl 
prisidėjo prie slavokų jauni
mo draugijos dėl to, kad ta 
draugija savo nariams duoda 
žžaidimams boles ir siutus; o 
kita jų dalis žada eiti prie

d., laikė susirinkimų. Nutarė ki 7 vai. vakaro iš stoties
paaukoti $100.00 įtaisymui Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj koplytėlių 
— V. J. Alyvų Darželis ir P. 
Š. Apreiškimas. Koplytėlės jau 
baigiamos daryti.

WCFL. Tai nauja valanda, 
kuri užima vieta buvusios Bu- 
driko radio valandos sekma
dieniais iš tos pačios stoties. 
Ir reikia pripažinti, kad šio

tam šeštadieny taip ir ketvir
tadienio vakarais iš kitos sto
ties WHFC.

Budriko krautuvėje 3417 S. 
Ilalsted St. dabar paroda nau 
jų 1931 metų radių, o ant se
nesnių — kainos žymiai nu
pigintos. >

Vienas iš daugelio.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

G. Bogutaitei. Pranešimų 
gavome antradieny, dėl to ne
galėjom įdėti į tos dienos 
“Draugo” numerį.

X Rugp. 24 d., po pietų iš- šeštadienio programas buvo 
važiavusios Šerauskų ir Trai- tikrai gražus ir geras. Progra
mų šeimynos pasivažinėti ir 
į “Draugo” piknikų, ant 67 
gat., netoli šv. Kazimiero se-Į

mų išpildė taip sakant gene- 
ralis štabas Budriko radio 
valandos. Pereitame šeštadie-

serų vienuolyno, kitas labai ny jie visi pasirodė tikrai air- 
greitai važiuodamas iš kitos tistiškai, tik gaila, kad laikas 
gatvės automobilis smogė tie- ’— tik viena valanda — jiems 
siog į šonų, kelis kartus ap- buvo pertrumpas. Rodos, jų 
virte ir visus sunkiai sužeidė, klausytum ir visa diena... Be- 
Visi guli šv. Kryžiaus ligoni- je, tame prograime pasirodė 
nėj — Šeraiuskas su žmona, garsus Vaidilų choro kvarte- 
Trainys su žmona ir du vaiku, tas, sudainuodamas keletu

X Čepulių sūnus, Leonar- 1 dainų. Bravo Budrikui už to-Jei jus1l radio nedirba gerai,1

PRANEŠIMAI.
North Side. — Visi North 

Side lietuviai, 1 d. rugsėjo, j 
Marijonų ūkį važiuos iš 18 ir 
Western avė. stoties, 9 vai. 
ryto. Ten bus vadas su tikie- 
tais, kurių kaina bus tik 25c. 
vienų pusę. Išvažiavime tų 
dienų bus automobilio laimėji
mas. P. K. P.

FLEMINGTON, N. J., ru- 
,gp. 28. — Mirė Miss Ann 
Stout, eidama 102 metus. Sa-

MARODETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

kosi ilgai gyvenusi, nes kas
dien valgiusi nemažai žalių 
svogūnų.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Beauty Shop Ir barbernė, gyv.en. 
k:<mb., pigiai, galima skyrium, 2605 
W. North avė.

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brightou Parke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau-

MORGIČiAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
Tel. Boulevard 0011 arba 0774

Visados šutau pisi daug- išlaidų 
Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmaLnom visokį 

turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 
‘ ATLIKTĄ DARBĄ.

RADIO
das, buvo išsilaužęs rankų. Jau kius puikius programus, ku- 
sveiksta. Iriuos jis parengia kaip perei-

X Kun. A. Linkui kolektuo-
jant koplytėlių įrengimui, visi

tai šaukite
A. J. ŽVIRBLIS 

Lafayette 8227 Chicago, UI.

Vyčių. i i IH
X Šiandien Aušros Vartų Tėjo išvažiavimų laivu, Michi-

PAIEŠKAU brolio Juoza- 
aukoja. Graborius J. Eudeikis Hroneikio. Pats ar jį žinan- 
aukojo $25.00. Itieji rašykite:

X Rugp. 24 d. Sodalietės tu-1 jieva BRONEIKIUTĖ

Kvetainėje “Vyčių” 24 kp. 
susirinkimas vakare 8 valan
dų. šiame susirinkime Vyčių 
seime dalyvavę atstovai pa

gan ežero. i
X Ponia Pivaronienė dar

buojasi varguolių sušelpimu. 
Iš Chicagos Labdarių Sų-gos

5S9 Archambault St. 
Moritreal, Ganada

Tunljių ir taisau players ir repro- 
ducing pianus. Darbą atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju į bile ku
rią miesto dalį.

WM. KANAPACKAS 
6522 So. Rockwell St.

TeL RepubUc 8805
■ir-

Užlaikau visokių 
lukslnlų ir sids.- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio. planų rolių,
rekordų Ir t. t. ikit tuojau 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos Instru
mentus.

2650 WesV 63rd St. Chicago.
• Telefonas HEMLOCIC 8380

Stanley Kanapackis 
5158 So. Westem avė. 

Tel. Prospect 8157

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

pildys raportus, kuriuos jau išgavo pašalpos Rimkų šeimy- 
vieni išdavė pereitam susi- naį įr gįek tiek A. Kasmaus7 
rinkime. . kienei

X Keletas rūpestingesnių- 
jų lietuvių tėvų, pradžios mok 
slo nelaukiant, paėmė savo 
vaikus iš viešosios mokyklos 
ir atvedė į Aušros Vartų 
mokyklų juos prirašyti. Moks
las pas mus mokykloje prasi
dės ant rytojaus po darbinin
kų dienos, t. y. rūgs. 2 d. iš
kilmingomis šv. Mišiomis 9 
vai.

X B Westsidės greitai ren
giasi Lietuvon keliauti L.
Gabrys ir Skuodis su šeimy
na. <

X Domicėlė Mesevičienė 
atsiskyrė su Kirkilienė ir ap
sigyveno pas savo seserį su 
švogeriu. , ,

X Atostogavęs porų savai
čių grįžo prie savo pareigų 
gerb. klebonas kun. L. Drau
gelis sveikas ir raudonas.

X' We8t Sidėj eina didelis 
bruzdėjimas, kuris įtraukia 
visų parapijų. Jei kas da ne
žinot koks tas bruzdėjimas 
sekite “Draugų”. Viskas bus 
Išvilkta aikštėn.

X Rugp. 24 d. įvyko Laibd. 
Sų-gos 1-mos kp. susirinki-

A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
,įme pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis
mas. Daugiausia tartasi, kai- geriausios rųšies už prieina- 
bėta apie išvažiavimų, kuris .* miausią kainų. Musų patarna-

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

gerai žinančio savo amatų.
KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė. 
ClevelandrOhio.

Tel. Lafayette 8882 Ofisas ir Roa. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER 8i CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfleld

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Serga An 
drejauskų sūnus Stanislovas. 
Guli Connty ligoninėj, Ward 
36.

X Rugp. 23 d. sugrįžo iš 
Lietuvos J. Zolpienė, realti- 
ninko Jono Zolpo žmona. Pa
sitenkinus kelione. Patiko vie
šėjimas Lietuvoje. Poni J. 
Zolpienė gimus Amerikoj, pir 
mų kartų matė Lietuvų.

įvykstų šį sekmadienį, Labda
rių ūky. Apie 9 vai. bus tro- 
kas prie parap. mokyklos. 

Vež dykai. Kas da nebuvo, 
verta pamatyti Labdarių ūkis. 
Šį sekmadienį važiuokite visi.

X Netikėtai sušaukta sei
mas ir nutarta suruošti dide
lį rudeninį Šv. Kryžiaus par. 
išvažiavimų. Įžanga bus už dy
kai, grybai dykai, “parking 
ir-gi dykai.

M

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

534 Pabijonui St.

Dievo palaiminimu šeštose 
vedybų sukaktuvėse, rugp. 
17, 1930, septintas kudikis- 
mergaitė gimė šv. Kryžiaus 
ligoninėj Antaninos ir Jono 
Petrokų šeimynai!, motinos 
vardas po tėvais Juozaičiu- 
tė.

Krikštynos buvo šv. Kry
žiaus ligoninės koplyčioj, 
rugpj. 24 d. Krikštatėviais 
buvo Bronislava Juozaitis 
ir Stanislovas Valantinas. 
Kūdikiui vardas duotas An
tanina — Kotrina.

Šia proga reiškiame gilių 
padėkų Dr. Poškai už jo šau
nų patarnavimų. Motina ir 
kūdikis yra gerame sveika
tos stovy.

vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.,

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del gerlausloe rųšlea 
ir patarnavimo, šau
kit

GRFEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA SrREET 
TeL Boulevard 1889

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

AUTOMOBILIAI

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING 18 HEREI * 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU-

DEBAKER 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7189

W1LLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės 1 mus

WHITE SOZ MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tai. Yards 0899

HUPMO BILE
Geriansl ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašoma ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1991 
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu. Ir 
visa konstrukcija. Kaina 31,195. 
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė. 

Talet Republic 9004

Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų -Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAV1TT ST. CHICAGO

*845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą. pirmiausiai

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšlea au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turima Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGRTON MOTOR SALES
INC. ,

Savininkai: Vainoras, į. Lankys 
Telefonas Lafayette 0000

3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY-

JOHN PAKEL & CO.•
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

SENIAUSIS LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK

TORIUS
Suvedu elektrą. Darbą garantuoju. 

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. 
2522 So. Halated Street 

Telef. Vlctory 7452

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP 

MOUTH Chrysler iSdirbyatfc;,, Navsdomslda> savtatak.. 
automob,!., oi laba. pne.oa- E|ektros kontrRktoriu9 
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas PI y mot t h $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 B. WESTERN AVĖ.

Telefonas Prospect 5669

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmnrinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS. 
4138- Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžiai, porčlai

2 metų lakto Išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St, 
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065
Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
IšpoperiuOjame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lletuvlama patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 8227
ftapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republic 5689

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

REAL ESTATE

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
į ' REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.
3884 Pennsylvania, 5 kamb. mod. 

bung., kieto medžio asla, Holland 
rakandai, cementuotas beizm. 34,600. 
Reik. parduot ši mėn. Pigiai. $1.000 
jtmokėt. Kreiptis Dr. E. H. Benneke, 
8 W. Ridge Rd.. Gary, Ind. Tel. 
4—1525.

Mod. med, bung., gar., pagerini
mai išmokėti. 3437 No. Kilpatrick 
avė. . i ■

Nauja graži 7 kamb. angį. reziden
cija už teisingą kainą, randasi 320 
Blythe Rd., prie Shenstone, Rlver- 
side. 1 bl. j vak. nuo Harlem. Nuo 
bud. 75 Pine avė., Riverside, Iii.

East Gary lotai. Parduoda sav. J. 
Mlller, 3311 Ravenswood, Chicago, 
III.

BROOKFIELD
6 kamb. med. namas, 1-otas 75x 

100, krūmai, vaismedžiai uogynal, 
vlštlnyčla, k. v. šild., arti strytkarių, 
buqų, gelžkelų, visi pagerinimai, be 
skolų. Kaina 30,500. 3242 Grand.
Blvd. Brookffield, Iii. Brookfield 
4329. I u. 14

Pardavimui 1124 No. Massasoit, 
mod.. 2 po 5 plytų namas. 2 k. v. ap- 
šild. Įrengimai, 2 karų gar. Geriau
sioj padėty. Tel. Austin 8781 Mrs. 
Kruse. * ' <6

-rinKIEWICZ£'(g,s

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

PARDAVIMUI ar mainy
mui į tuščių lotų 2 flatų ply
tų namas, 2 karų plytų gara
džius, 34 p. lotas.

6412 So. Ričhmond St.

A. M. BUTCHAS

Maliavų ir visokių geležinių
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591 ,daikty (hardware) krautuvė.

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 

tt. Kainos prieinamos. 
4414 So. Rockwell St. 

Tel. Lafayette 4689

Tel. Lafayette 5197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam Ivie- 
"*s Ir Jėgą. Elektros reikmenos ir 
flUčierial.

L. DOMBROVVSKI A 8ON 
3014 West 47 Street

i.
ir

CASH UŽ NAMUS
Jei jus turit gerų namą 

Marąuette Parko kolonijoj ir 
tikrai norit parduot, tai kreip 
kitės į mus. Turim pirkėjus 
su pinigais. Namai turi būt 
bargeaias.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė. 

Tel. Republic 5550


