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NEPAPRASTAS EUROPO
JE SUJUDIMAS

PARYŽIUS, rugp. 30. —
Europos sostinėse kilo nepap
rastas sujudimas, kada pas
kelbta, kad Francija su so
vietų Rusija padarė politinę 
sutarti ir kad Lenkija su 
Maskva užveda derybas tuo 
pačiu reikalu.

Kol-kas Francijos su Rusi
ja padaryta sutartis nepasira
šyta, gi Lenkijos su Maskva 
derybos vos pradėtos. Bet jei 
šiedvi sutarti bus pasirašyta, 
tada, kaip sako diplomatai, i 
visoje Europoje bus pakeista 
politinė išžiūra.

Nestebėtina tad, kad diplo
matai šiandie vyksta iš vienų 
sostinių j kitas ir atgal.

Vokietijos ambasadorius iš 
Maskvos parvyko Berlynan.) 
Iš Maskvos Varšavon parvy
ko ir Lenkijos atstovas. Len
kijos užsienių ministeris Za- 
leski atvyko į Paryžių. Sov. 
Rusijos užsienių ministeris M. 
Litvinov nuvyko j Berlynu.

Taipat pranešama, kad j 
Paryžių ant greitųjų atvyko 
Latvijos prezidentas Kveisis.

Delko tas sujudimas?
Atsakymas aiškus: Francija 

darbuojasi savo ir Lenkijos 
pusėn patraukti sovietų Rusi
ją ir tuo pačiu žygiu bolševi
kus atitraukti nuo Vokietijos 
rėmimo. Tuo būdu būtų su- 
kuoneveiktas Vokietijos dar- 
bavimųsis už sienų pertaisy
mų, ty. už Versalio sutarties 
revizijų. Valstybių sienų per
taisymo ypač bijo Lenkija, 
nes Vokietija visupirma nori 
panaikinti Dancigo karidorių.

Kas laimės? Niekas negali 
įspėti.

SUIMTAS TURTINGO
AMERIKIEČIO SŪNUS

HAVANA, Kuba, rugp. 29. 
— Policija areštavo vietos tu
rtingo amerikiečio verteivio 
Dayton Iledges sūnų. Jis kal
tinamas sųmoksle prieš Kubos 
vyriausybę.

MASKVA, rugp. 30. —
Kaukaze iškilo clideli potvi- 
niai. Nukentėjo daug žmonių. 
Nukentėję šaukias pagelbos.

KESINTASI PRIEŠ PORTU
GALIJOS ATSTOVĄ

MADRIDAS, rugp. 30. — 
f Portugalijos atstovo Ispani
jai namus per langų įmesta 
bomba. Atstovas suspėjo pa
bėgti į kitų kambarį. Sprogi
mas išardė visų kambarį. Pik- 
tadaris suspėjo pasislėpti.

KONSULIAI TEIKIA 
PAGELBOS

HANKOVV, Kinija, rugp. 
30. — Nukentėjusius potviniuo 
se kiniečius suskato gelbėti 
užsienių konsuliai. Jie darbuo 
jasi parūpinti jiems palapi
nių, drabužių, maisto ir vai
stų.

ATSISAKYSIANTI SIRIJOS 
MANDATO

PARYŽIUS, rugp. 29. —
Havas agentūra iš Genevos 
praneša, jog Francija atsisa
kysianti Sirijos mandato. Si
rija būsianti priimta T. Sų- 
jungon.

MOKESČIAI BRITANIJOJ

LONDONAS, rugp. 29. — 
Britanijoj įevsti aukšti mokės 
čiai. Sumokama ligi 30 nuo
šimčių visų tautiškųjų paja
mų.

VANDALIA, III., rugp. 29. 
— Mirė buvusis vyriausiojo 
Illinois teismo teisėjas AV. M. 
Fąrmer.

PIRMIAUSIA REIKIA AT
ŠAUKTI PROHIBICIJĄ

BALTIMORE, Md., rugp. 
29. — Žinomas garsus per ra
dio kalbėtojas iš Šv. Teresės 
Kūdikėlio Jėzaus šventovės, 
sale Detroito, Mich., kun. C. 
F. CoUghlin, čia vėšėdamas 
pareiškė, kad “kuomet mes 
atsikratysime 18-ojo priedo, 
tada galėsime rasti priemonių 
sėkmingai kovoti piktadary
bes.” .

Columbia radio sistema at
sakė šiam kunigui išnuomuoti 
savo stotis. Tad jis kreipėsi 
į nepriklausomųjų radio tink
lų, per kurį sakys savo kal

VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ

i 29. — New Yorko valstybės 
. Darbo Federacija čia suvažia 
j vime vienbalsiai išsprendė, 
i kad šalies vyriausybė būtinai 
I paskelbtų vidujinę paskolų 
’grųžinti šaliai gerbūvį. Tai 
j būtų “Gerbūvio” bonų laida,

1. Kinijos miestas Hankovv, kurs daug nukentėjo nuo potvinio. 2. Beverly Coun-1 pažymima rezoliucijoje, 
jas ”try kliubo namai, Chicago. 3. Naujas Ungarijos ministeris pirmininkas grafas Ka- 

rolyi.

MUSSOLINI APLANKY
SIĄS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

ROMA, rugp. 29. — Prane
ša, kad kuomet tarp Šventojo 
Sosto ir Italijos vyriausybės 
bus atnaujinta taika, ateinan
tį rudenį ministeris pirminin
kas Mussolini aplankysiąs 

Šventųjį Tėvų. Tai būsiųs jo 
asmeniškas atsiprašymas už 
atliktus Šventųjam Sostui į-
žeidimus.

Atnaujinta taika bus Baž
nyčiai palanki. Sako, bus ati
daryti visi Katalikų Veikimo 
kliubai ir Bažnyčia turės dau
giau įtakos į italų jaunimą.

ARMĖNŲ MISIONIERIŲ 
DARBAI

JERUZALĖ, rugp. 29. — 
Armėnai katalikai misionie
riai savo tautiečių tarpe iškė
lė veikimų tikslu visus katali
kus armėnus kuolabiau sustip 
rinti tikėjime, gi nekatalikus 
armėnus atversti katalikybėm

EUROPOS KATALIKŲ 
RODIO KONGRESAS

VIENNA, Austrija, rugp. 
29. — Europos katalikų radio 
organizacijų tarptautinis kon
gresas įvyks šiame mieste a- 
teinantj pavasarį.

bas per 27 sekmadienius, pra
dėjus spalių 4 d.

Matyt, į Columbia sistemą 
paveikė kapitalistai, kuriuos 
jis smerkė už nekrikščioniš- 

'kus jų darbus darbo žmonių 
/atžvilgiu.

Kun. Coughlin prohibįcijos 
klausimu dar pareiškė:

“Kada mes išleidžiame mi- 
lionus svaigiųjų gerymų išnai 
kinimui ir ūkių komisijos iš
laikymui, tuo pačiu laiku mes 
skoliname kitus milionus Ma- 
bel Walker Willebrandt ben
drovei gaminti 22 nuošimčių 
alkoholio vyną, kas parduoda
ma visos šalies vaistinėse.”

PAMANĘ, KAD TAI KATA
LIKŲ KUNIGAS

MEXIC0 MIESTAS, rugp. 
29. — Vera Cruz valstijoj gu
bernatoriaus agentai ieškoda
mi katalikų kunigų suėmė ir 
kalėjiman pristatė tautinį ne
priklausomą kunigą.

Tas-greitai išsiaiškino ir a- 
reštuotam pasiūlyta laisvė, 
kadangi gubernatoriui reika
lingi tos rūšies kunigai.

Bet areštuotas kolkas atsi
sakė apleisti kalėjimą. Reika
lauja atpildymo už neteisėtą 
areštavimų.

STOVI UŽ KONFEREN
CIJĄ

AVASHINGTON, rugp. 29. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green išnau- 
jo reikalauja, kad prezidentas | 
sušauktų konferencijų nedarbo 
klausimu.

Jis pareiškia, kad ateinan
čių žiemų administracija vis
gi turėsianti prisidėti prie be
darbių šelpimo, nes visuome- 

i nė jau ir taip perdaug apsun- 
| kinta įvairiais šelpimo fon
dais.

REIKALINGA 20 MILIONŲ 
DARBAMS

ALBANY, N. Y., rugp. 29. 
— Gubernatorius F. Roose
velt įstatymų leidimo rūmų 
reikalauja skirti 20 milionų 
dolerių viešiems darbams be
darbių naudai.

GAISRŲ APSIDRAUDIMO 
SAVAITE

WASHINGTON, rugp. 29.- 
Prezidentas Hoover paskelbė 
savaitę, pradėjus spalių 4 d., 
apsidrausti gaisrų.

SUMAŽINTA PIENUI 
KAINA

ST. LOUIS, Mo., rugp. 29. 
— čia sumažinta pienių kai
na — 11 centų kvortai.

CHICAGO JE

IŠGELBĖTA 4,000 DOLE
RIŲ

Praeitų penktadienį apmo
kėti Pasaulio Parodos veda
mų darbų darbininkai. Tuo 
metu, kada apmokėtojas turė
jo parverti iš vidumiesčio 4,- 
000 dolerių, trys plėšikai už
puolė statybos ofisų šalę Sol-
diers’ field stadijumo. Parei-' stančių darbininkų?
kalavo parvežtų pinigų. Bet ----------------
pinigų dar nebuvo ir plėšikai1 
turėjo išsinešdinti be nieko.

Neužilgo su 4,000 dolerių 
gryžo apmokėtojas. Ėmė tei
sintis, kad pasivėlinęs.

“GRAND JURY” PATIEKĖ 
PROGRAMĄ

Specialinė Cook apskrities 
“grand jury” išaukštinusi 
Chicagos policiją be kitko dar 
patiekė programų, kaip turi 
būt kovojamos piktadarybės. 
Pirm visako pasiūlo padidinti, 
kadir padvigubinti, policijbs 
skaičių.

PRIEŠ BERVVYNO 
POLICIJĄ

Daugiau atsiranda nukentė
jusių žmonių, kurie iškelia 
skundas prieš Benvyno poli
cijų už jos žiaurybes su areš
tuotais.

ORU SUSISIEKIMAS SU 
DETROITU

Tomis dienomis lakūnas R. 
C. Mossman Vega-Lockheed 
orlaiviu su keturiais keleiviais 
iš Chicago į Detroitą nuskri
do 82 minutėmis. Seniau tas 
246 mylių plotas atliktas į 87 
minutas.

Tieson traukiamas 17 metų 
smuikininkas E. D. Halvor- 
sen. Jis kaltinamas už vienos 
muzikalinės krautuvės apiplė
šimų.

Tam tikslui reikalinga su
šaukti kongresų specialėn se
sijom Darbininkai tad ir ragi
na prezidentų Hooverį tuo- 
jaus imtis to neatidėliotino 

( žygio.
Suvažiavę darbininkai pa

reiškia, jog šalies vyriausybė 
karo metu sukėlė bilionus do
lerių paskolų kitoms valsty
bėms. Tad gali taipat atlikti 
šiandie ir bedarbių gelbėjimui. 
Jei vyriausybė galėjo gelbėti 
badaujančius armėnus, belgus 
ir kitus, delko gi ji dabar ne
turėtų gelbėti savo šalies alk-

POWERS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS NAŠLĘ SU 
TRIMIS JOS VAIKAIS

CLARKSBURG, W. Va., 
rugp. 30. — Cornelius O. Po- 
wers (Pierson) po ilgų ka- jnių minios. Girdisi grųsinimų
mantinėjimų pagaliau išpaži
no nužudęs našlę iš Park Ri-

LIETUVOJE
DIEVO NAMAI PUOŠIAMI

Lygumai. Šį miestelį puošia 
graži, gotiko stiliaus bažny
čia, kurių lygumiečiai su a. a. 
kun. J. Rupka prieš pat karų 
spėjo pastatyti. Bažnyčia, kad 
ir didelė, bet turėjo iki šiol 
tik tris altorius. Šiemet va
sarų daromi kiti du altoriai: 
Šv. Juozapo ir Paaukštinimo 
šv. Kryžiaus. Vienų altorių 
— šv. Juozapo už 19,000 litų 
įtaisys Lygumų parapijietis 
p. Juozas Šimelis. Antrųjį — 
parapijiečiai su kleb. kun. P. 
Svila. Gal susipras padėti ir 
tie, kurie visai nenori jai au
koti.

Bažnyčia turi garsius, gra
žiai skambančius tris varpus, 
kurie tik pernai buvo padary
ti. Nesenai įtaisytos didelės 
organizacijų bei draugijų 6 
vėliavos. “M. L.”

VĖL NUBAUDĖ KUNIGĄ

A. B. Eicher Ir jos tris vai
kus, 14, 12 ir 9 metų amžiaus. 
Mrs. Eicher buvus apie 50 m. 
amžiaus.

Powers sako, kad jis visus 
keturis pirmiau pasmaugęs, 
paskui galvas suskaldys.

Policija kasinėja žemę ap
linkui jo garadžių. Rasta dar 
penktoji nežinoma auka. Kol
kas tik viena atkirsta ir už
kasta ranka. Matyt, Powers 
ne vienų moteriškę nužudęs, 
kad pasinaudoti jų turtais.

Ištyrę lavonus gydytojai 
sako, kad Powers našlę su vai 
kais garadžiaus tamsioj rūsy 
uždaręs kelias dienas laikęs ir 
badu marinęs, kad būtų leng
viau visus įveikti — nužudyti.

Jo namuose rasta šimtai 
moterų laiškų iš įvairių šalies 
dalių. Jis joms visoms siūlė
si būti vyru, kad tik įpainioti 
į savo spąstus. Svarbiausia 
jam rūpėjo į žabangus patrau 
kti turtingesnes moteris. Jis 
žadėjo joms prabangos gyve
nimų.

Uždarytas apskrities kalėji
me. Kasdien priešais kalėji
mų susirenka skaitlingos žmo-

žmogžudžiui. Bet kalėjimas 
stipriai saugojamas.
J------------- ----------------------- -
dė Barbieriškio vikarų kun. 
Aušiurų 1 mėnesiu arešto ar
ba 400 litų pinigine pabauda, 
už pasakytų pamokslų Rumbo
nių bažnyčioje. “M. L.”

SUDEGĖ

Rugpiūčio 4 d. Mus nikų 
valse. Vilaikiškių km. dėl ne
žinomos priežasties sudegė 
Povilo Zimkaus klojimas, tva
rtas ir daržinė su inventorium 
ir mašinomis. Nuostolių pa
daryta apie 32,000 litų. Tro
besiai apdrausti. “R.”

DR. VAITUSH SUGRĮŽO

Akių gydytojas Dr. Vaitush 
turįs ofisų po num. 4712 So. 
Ashland avė., buvo išvykęs 
vakacijų į Lietuvų. SugTyžo 
pereitos savaitės pabaigoje ir 
stojo prie darbo.

Dr. Vaitush važinėjo po Lie 
tuvų skersai ir išilgai ir iš 
kelionės turėjo didelio pasi
tenkinimo. Buvo jisai ir kito
se šalyse. Iš kitų Europos

Alytaus II nūovados taikos miestų jam labiausia patikę 
teisėjas rugpiūčio 6 d. nubau- Vokietijos sostinė Berlynas.
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fiv. Tėvui Palankumui Raikšti Parašų Rinki
mo Reikalu.

i

A. L. R. K. Jubiliejinis Federacijos Kon
gresas nutarė sudaryti paradų knygų visų 
Am. Jungt. Valstybių lietuvių katalikų reiš- 
ftresas, išklausęs kum K. Urbonavičiaus re 
garbus ir pasiryžimo dirbti Kat. Bažnyčios 
naudai sulig nustatyta Jo Šventenybės kata
likų akcijoje tvarka. Tam reikalui įvykdinri 
pavesta Federacijos Centro Valdybai susi- 

■ tarus su kitomis katalikų centr. organizacijo- 
' mis ir su kun. Vaičiūnų — to .sumanymo au

toriumi.

Lietuvos Vyriausybės Dėmesiui

A. L. R. K. Federacija savo jubiliejinia
me 25 m. Kongrese, laikytame Boston,,Mass., 
rugp. 24, 25 ir 26 d., 1931 m., atsižvelgdama 
j pastaruosius įvykius sąryšy su katalikų pa
dėtimi Lietuvoj, išnešė sekamų rezoliucijų:

1. Kadangi katalikiškoji akcija Lietuvoj 
yra trukdoma ir jos vadai dvasiškiai ir pa
sauliečiai yra persekiojami ir nelegaliai bau-

Kun. St. T. kunigo jam paliktųjų maldų

Pas Nuteistus Mirti k"T’lę’ >tgailo,"i0 a5“rorai“3 ui&18 vy • • •

Mirtis įvykdyta šaudant.
Išaušo liepos mėn. 20 d. ry

tas. Saulutė vos rengėsi tekė
ti, sklaidydama pilkuosius rū
kus. Miestas dar miegojo.

(Kunigo pasikalbėjimas su Šiauliuose nuteistaisiais 
mirti plėšikais).

(Tąsa)

Tačiau iš kito gretimo ka
mbario išsigirdo visai kitoks 
balsas. Ten buvo girdėt sun
kūs atdusiai, dejavimai ir 
graudžios ašaros. Kunigas įė
jo vidun* ir kreipėsi j didžiau

sioj širdgėloj besikankinantj 
kalinį:

— Nusiramink... Kristus 
tau atleis, jei gailiesi ir vis
ką išpažinsi... Jo gailestingu
mas didesnis už tavo nuodė
mes !..

Tr tuo metu, kaip kunigas 
kalbėjo su dejuojančiu nelai
minguoju, kitame kambary, a- 
napus sienos pasigirdo atati

vargęs, išbalęs, susijaudinęs...
...Kristus nužengė į buvu

sio nusidėjėlio širdį...
Žvelgiant mirčiai į akis

— Dabar išsipildė Kristaus 
žodžiai: “Dangaus karalystė
je didesnis bus džiaugsmas iš 
vieno nusidėjėlio, darančio at
gailų, kaip iš 99 teisiųjų”... 
Bet pasakyk, mielasis, kų aš

Sušaudymo vietoj išdygo du 

žemės kauburiai. Bet tik <į vie

nų kapų, kuriame atskirai pa

laidotas, atlikęs išpažintį Ko- 

ntaras, paliko įsmeigtas medi

nis kryželis... Jis visiems pri

mins žmogaus gyvenimo tiks

lų ir Kristaus gailestingumo

Sugirgždėjo sunkiųjų darbų j M, L
kalėjimo vartai. Didžiulis ge
ležinėmis grotomis apšarvotas 
autobusas iš kalėjimo kiemo
bildėjo į užmiestį, vežinas ke- ke, ilgesnį laikų stebėdamas 
turias negarbingos mirtjes au- špokus ir varnas, padarė įdo- 
kas. Privažiavo kapines, su- n*ių pastabų. Mokslininkas 
stoja. pastebėjo, kad špokai ir var

gaučiau apie tamstų kitiems I Pasirodo keturi, geležiniais nos labai dažnai buriasi prie

Paukščių higiena.

Šveicarų gamtininkas Fleri-

L. R. K. FEDERACIJOS JUBILIEJINIO 
KONGRESO REZOLIUCIJOS.

Rugpiucio 24 ir 25 d. d. š. 111. A. L. R. K. 
Federacijos Jubiliejinis Kongresas, įvykęs 
Šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Boston, 
Mass. priėmė šias rezoliucijas:

Katalikiškos Akcijos Reikalu.

. A. L. R. K. Federacijos Jubiliejinis Kon- 
kiant; Šv. Tėvui Pijui XI didžios meilės, pa 
feratų apie katalikiškųjų akcija ir suprasda
mas kaip svarbu yra tos akcijos praplatini
mui sujungti visas katalikiškas draugijas A- 
merikoje, nutarė kreiptis į Kunigų Vienybę 
ir visas katalikiškas draugijas, nurodyti ka
talikų akcijos svarbų ir kviesti visas draugi
jas prie tos akcijos prisidėti. Tokį atsišau
kimų ir paraginimų pavedama atlikti Centro 
Valdybai susitarus su Federacijos skyriais.K •

Lietuvių Kolegija.

A. L. R. K. Federacijos Jubiliejinis Kon
gresas, išklausęs kun. J. J. Jakaičio referatų 
apie reikalų ir svarbų Lietuvių Kolegijos A- 
įnerikoje, ir suprasdamas to reikalo būtinumų 
nutarė: %

1) Išleisti atsišaukimų spaudoje į .visuo
menę, prašant remti Tėvų Marijonų steigia
mųjų Kolegijų;

2) Kreiptis į Kunigų Vienybę, prašant, 
kad ji išleistų paraginimų visiems lietuviams 
klebonams Amerikoje, prašant, kad jie lietu
vių kolegijai padarytų rinkliavų bažnyčiose 
arba kitose vietose sulig jų nuožiūros ir au
kas pasiųstų tiesiog Tėvams Marijonams 
Thompson, Conn.

džiami;
, nkami barškinimai. Tai kali- 

2. Kadangi kunigai dėl pasakytųjų pamok-1 nių kalba sutartaį8 ženklais, 
siti yra traukiami atsakomybėn; katalikų; Turbūt buvo duodami ženklai 

1 draugijoms draudžiama veikti ir net bažnyti- ir agituojama neklausyti kil
nūs procesijos kliudomos, kas sudaro įspūdžio, nįg0 įr ^pažinties neatlikti, 
kad ir tikėjiminės apeigos yra varžomos; , Kalėjimo sargybinis nenuo-

3. Kadangi katalikų spauda yra griežtai ramų, sudraudė. Karidoriumi
cenzūruojama, katalikų gi priešai turi pilną 
žodžio laisvę ir vyriausybės paramų, kas su- pančiais ir balsiai raudoda- 
daro įspūdžio, kad nevisi piliečiai turi lygias * mas žingsniavo Kontūras... 
teises; . i Jis ėjo į kalėjimo koplyčių at-

4. Kadangi nutraukta santykiai su šv. gailoti... Koplyčioj jis puolė 
Tėvu ir jo atstovas iš Lietuvos pašalintas, kas kunigui į kojas, verkė ii gai 
iššaukė viso pasaulio pasipiktinimų, pastatė ^Stingai dejavo.
Lietuvą eilėje su Meksika ir kitomis nepilnai. a^eis, ar dovanos
civilizuotomis valstybėmis ir tuomi žalingai.111811 Dievas?.. Kontaras 
paveikė į Lietuvos pozicijų neprkilausomų 1 k8rto.i° panašias mintis ir di 
valstybių šeimoje, kų mes gyvendami užsieny džiaugiame^ nusiminime
galime lengvai pastebėti;

PLAN E T A RAS.
(Pabaiga) >

Prie žvaigždės buvo ir -jos vardo pa
rašas. Iš to paties prietaiso ėjo | skliau
tus ir Paukščių Kelio atvaizdas. Prietai
se buvo 81 stiklinė akis. Šalia emisferos 
buvo pritaisytas sukamasis cilinderis ju
damiems dangaus kūnams atvaizduoti:
Saulei, Mėnuliui, planetoms. Rugpiucio 
mėnesyje 1924 m. ta» naujasis prietaisas
buvo baigtas daryti. Zeiss’o dirbtuvė Je- ( Hamburg’e. Jenoje, Leipzig’e, Mann-

zmonėms pasakyt? — užklau
sė, atgailų atlikusiojo Konta- 
ro jaunasis kunigas. ,

— Gali sakyti, brangusis 
kunige, apie mane viskų... Pa
sakyk visiems žmonėms mano 
žodžius: jei aš dabar galėčiau 
laisvas grįžti, aš visiems an-

retežiais surakinti vyrai. Jų, skruzdėlynų, tūpia ant kelio, 
veidai išbalę, jięl vos bepasto- j kuriuo bėgioja darbščios skruz. 
vi ant kojų. i dėlės ir net savo snapais at-

Čia sušaudymo liudininkai: sargiai deda skruzdėlės tarp
prokuroro padėjėjas, miesto 
nuovados policijos viršininkas,

plunksnų. Mat, skruzdėlės lei
džia iš savęs labai aštrų skvs-

gėlo balsu kalbėčiau, kad su- į ^aro kapelionas..

svarbioms byloms teismo tar- timų, kuris užmuša paukščių 
dvtojas, karo gydytojas ir plunksnose visokius vabalėlius

sirflpintų savo gyvenime sie
los reikalais, ypač kad jauny
stėje būtų atsargūs!.. Mirtis 
maų atvėrė ąkis!.. I prašymas atmestas.

— Kunige, pasakyk visie-

i— parazitus ir tokiu būdu 
Tardytojas perskaito spre- padaro dezinfekcijų, 

ndim, kad J. E. RespublikosĮ siuvam0(li0a jubuie.
Prezidentui paduotas malonės JUS.

Pernai suėjo 100 metų nuo

paskui kunigų žvangindamas m8; kas neklauso tėvų, ypač 
kas motinos įdiegtos tikybos 
atsižada, to gyvenimo Dievas 
nelaimina!..

— Kas savo gyvenime vie
toj bažnyčios eina į traktie
rių, tas miršta gyvulio mirti-. f * mi!..

jo,

Kunigas dar kartą kreipia- to laiko> kai buv0 iSrasta si„; 
si į pasmerktuosius, atsiklau- v#moji ,„aSina. 
sdamas išpažinties reikalu.

Kontaras vėl puola ant ke
lių, prašydamas kunigo mels
ti Dievo, kad jam dovanotų.

Jų išrado prancūzų siuvėjas 
Timonnje 1830 m. Gavęs pa
tentų, Timonnje padarė 80 ma-

Kunigas, atsiklaupęs meldžia- įšini* ir Pastate jas karo inten
dantūroje. Siuvėjos ir siuvėjai 

sutiko mašinų dideliu nepasi-
si... Kontaras rauda... Kiti j' 
nelaimės sėbrai, į jį šnairuo-

Tokius, visiems įsidėmėti- darni, rūko. Sąžinės ir jų ne-1 tenkinimu. Siuvėjai įsiveržė in 
nūs žodžius kalbėjo tas, kurį ramios, tik jos per daug užkie tendantūron ir sunaikino savo 

raudo taurusis mirties žvilgsnis pri- tėjusios Dievo malonei, kuri priešus, kurie nešė jiems ne- 
kad ne vien kunigas, bet atgailoti. j ir jiems beabejo, buvo iš Auk-

i ir kalėjimo sargybinis labai! Kontaras, beversdamas 3a- štvbių siųsta. Ne Dievas kal-
darbų. Timonnje gyvenimas 
buvo nelaimingas. Mašinos iš
radėjas mirė didžiausiam skur 
de. Jam mirus, mašina buvo 
patobulinta ir praėjusio šimt-

Todeliai A. L. R. K. Federacija, kun daug susijaudino... i kišenėje popierius, savo ■ tas, kad jie jos nepriėmė. Tik
prisidėjo prie kovos už Lietuvos nepriklau-į Nakties tvla koplyčioje bu- ™1ono8 laiškuose atrado jam vienas iš jų, berods, Lengve- 
somvbę, kreipia šiuoini Lietuvos vyriausybės drnm«’i'una atirailoiančio' ^V' žarijos pavei-lnis dar kalėjime būdamas iš
dėmesį į viršminėtus pasireiškus ir prašo !rawknimdis ir j0 retežių * kB,iuką‘ adat<*’> jia' kuni*° rankų paėmęs prašytų i mečio vidury užkariavo visų
pakeisti savo žalingų nusistatymų dėl katali-’ fvangėjimu... ' * Pavelk^! pats įsisiuvo iįagnosėlį, padėkojęs, jį išbučia- Europą.
kiškos akcijos IJetuvoj; veikti išvien su ka-į 

talikais, kad mes Amerikos lietuviai galėtu
me džiaugtis Lietuvos valdžia ir jos uždavi-' 
nius paremti.

Užuojauta Vilniaus Krašto Lietuviams

žvangėjimu..
Už valandėlės, kuomet ku

nigas grįžo iš bažnyčios su ndamas, noriu su jos paveiks- bus galima atrasti.” Bet, mi- 
Švenčiausiuoju, atgailojantį j lu ant kratinės mirti ir būti tyt, kitų draugų buvo perkal-

švarkų virš savo krūtinės. vo, tardamas: “jei žemėje nė- 
— Jei Jos nemylėjau gyve-l ra teisybės, tai gal pas Dievų

Kontarų atrado koplyčioje gu- palaidotas... betas išpažinties neatlikti.

Pirmoji siuvamoji mašina y“ 
ra Prancūzijoje “Amato ir 
meno” muziejuje. Tai didele 
dėžė su ratu ir didele adata.

, lintį kryžmais... Tai buvo jo į Parpuolęs ant kelių, Kon- Geležiniai retežiai pasmerk- GYDYTOJŲ GRUPE STA-
1 paties pasirinktasis atgailos taras maldavo kunigo ryt ry- tiesiems nuimami... Jiems už- TYS MODERNIŠKĄ KL.I-

Am. L. R. K. Federacijos Kongresas susi- būdas. Kontaras atgailojo nuo tų, sušaudant, atvykti nors iš rišamos akys ir jie lygiuoja- NIKĄ KAUNE
linkęs rugp. 24 — 26 dienose 1931 111. Bos-, širdžiai ir jaudinančiai. Ka- tolo... palaiminti... pasimels- mi. Duodama komanda pasi- ------- -----
lon, Mass. išreiškia nuoširdžių užuojautų Vii- Įėjimo administracija, regėda- ti... rengti šaudymui. Sutratėja į Dr. Garmus ir grupė prie
niaus krašto lietuvių persėkiojimo kentėjimuo ma tokį griežtų atgailos pa- — Tuomet lengviau man bus šautuvų vamzdžius įleidžia- jo prisidėjusių Kauno gydv-
se, pasižada juos remti moraliai ir medžiagi-' sireiškimų nuteistame mirti, mirti, — raudodamas kartojo mos kulkos... Dar keletas se- tojų nusipirko žemės sklypų
niai, piktinas lenkų žiauriais pasielgimais ir didžiai jaudinosi; kiti iš gai- Kontaras. kundžių ir... švilpukas L. Mickevičiaus gatvėje ir ruo-
sykiu protestuoja prieš visų lenkų žiaurumų lesčio negalėjo į tokius pas- Visų naktį jis nesumerkė a- Suaidėjo šautuvų zalpast.. šiasi statyti moderniškų klini-
l.iettivai priklausančiame krašte. merktojo pergyvenimus žiūrė- kių. Meldėsi... Rytmetyje, pa- Keturi plėšikų lavonai, jau kų su įvairių ligų gydymu.

(Biis daugiau) ti. Kunigas taipgi atrodė su- likdamas koplyčių, išbučiavo, bejausmiai, nukrito ant žemės. , “R.”

s’o dirbtuvė pagamino trečiųjų planetaro 
rūšį, kuri aprašyta šio straipsnio pra
džioje. Tokiu būdu turime tris planeta- 
rus: Miller’io, Banersfeld’o ir Zeiss’o. Šis 
pastarasis yra tobulialisias ir tik jis vie
nas plinta žmonėse. Taigi, galime saky
ti, kad planetaro sumanytojo Miller’io 
mintį labai patobulino Bauersfeld’as ir 
dar labiau Zeiss’as.

Šiandien planetarų daugiausia yra 
Vokietijoje, būtent: Aachen’e, Bretnen’e, 
Dreaden*, Dusseldorf’e. Frankfurte.

priemone. Tokios šventvagystės Lietuvai 
aš nenorėčiau.

P. Būčys;

KARALIŪNAS IR TRYS SŪNŪS.

noje ant savo stogo padarvdino skliau
tus ir leisdavo žmones žiūrėti, kaip nau
jasis prietaisas atvaizduoja dangų tuose 
skliatuose.

Iki naujųjų 1926 m. buvo 80,000 žiū
rėtojų ir visi labai gyrė. Danų 
astronomas Stromgren’as laikraštyje 

,“Politikėm” 1925 m. Vasario m. 19 d. tų 
prietaisų vadino Jenos stebuklų. 1926 
m. Sausio mėn. tų aparatų pergabeno 
Muncheuan Deutsehes Museum.

To planetaro lankytojui darė savo pa-

lieim’ę, Munchen’e, Nurnberg’e ir Stutt- 
gart’e. Gal jau yra ir kitur, bet' man ne
teko girdėti. Girdėjau, kad esąs 1/mdo- 
ne, ir žinau, Italijoje yra dii: Romoje 
ir Milane. Pati didžiausia planetaro pa
talpa yra Dusseldorf’e, nes jos skliautų 
skersmuo siekia 29,8 metro.

Baigdamas turiu pridėti, kad plane- 
tarų įrengimas nėra pelningas dalykas. 
Ten. kur norėta iš planetaro turėti pelno, 
imta, prie jo rengti kinematografai, kon
certai su radio ir be radio. K«r maža

Kadaise gyveno vienas i šmintingas 
ir lobingas karaliūnas. Jis turėjo tris sū
nus ir svajojo apie gražių jų ateitį. Dėlto 
gi vienų dienų pasišaukė juos pas save 
ir prakalbėjo sekančiais žodžiais:

“Kiekvienam aš-duosiu sidabro ir 
auk>o ir žemčiūgų. Tatai eikite į mano 
viešpatystę ir sulig savo pamėgimo nail- 
dokitės gautais turtais. Ir, kurs geriausia 
pasitarnaus mano Tautai, tai paskirsiu jį 
karaliūnų ir jis užims mano sostų.”

Sūnūs, aprūpinti tėvo turtais, išsi
rengė datirti, kaip galėtų geriausia pasi
tarnauti jų tėvo kraštui.

Ir, praslinkus keliems metams, sugrį
žo šauniai išsipuošęs pirmasis sūnus, kurio 
veido skruostuose žymėjosi tikringnums; 
ir, stojęs prieš savo tėvų, prabilo:

“Išklausyk, gesasis tėve, kų nuvei-

tuves ir įkurdamas elektros gamybas. E- 
lekt^ikinės žiežirbos neša žaibo greitumu 
žmonių mintis į visas pasaulio dalis. Gau
tais turtais prigelbėjau tavo piliečiams į- 
gauti gerbūvį.”

Karaliūnas, išklausęs pirmojo sū
naus, tarė:

“Aš neturiu priežasties smerkti gra
žaus tavo pasidarbavimo; dar gi pager
biu tave už tų viską,”

Sekamai pribuvo antrasis sūnus gra
žiuose drabužiuose ir, nusišypsuodamas, 
jjrieš karaliūnų, atsiliepė:

t
“Tėve, be abejonės, pripažinsi, jog 

gerai sunaudojau gautuosius turtus. Aš 
pastatydinau augštesnias mokyklas, pa
mpinau mokytojų ir dailininkų, steng
damasis, kad mokslas, literatūra ir dailė 
klestėtų šalyj, ir, kati piliečiai įgytų tų 
viskų.”

Karaliūnas, išklausęs antrojo sunitus, 
išsireiškė: z

“Aš negaliu tavęs peikti už tų viską, 
nes daug gero padarei mano piliečiams ”

Galutinai pribuvo ir trečiasis sūnus, 
tačiau prastuose švarkuose ir pasitinkistabų. Kadangi lankytojų farpe buvo ir J tesirūpinta mokslo rimtumu, o daug pel- kiau su apturėto aukso pagelha, Aš pra- 

tikrų žinovų, tai jų pastabos pasirodė no padidinimu, ten astronomijos skleidi- ■ turtinau tavo kraštų, įvesdamas pramonę nusiu veidu prisiartino tyliai prie tėvo. 
labai naudingos ir, jas sunaudojus, Zeis- mo įstaiga virto karčiamos išgarsinimo ; ir prekybų, pastatydamas milžiniškas dirh Ir karaliūnas jo užkfausė:

“Mano subau, kų gero padarei ma
no kraštui?”

Ir jaunuolis, jausdamasis laimingu,, 
atsikreipė į tėvų ir tarė:

“Aš atidaviau viskų vargšams, ap
dengiau nuogus, pasotinau alkanuosius, 
pradžiuginau nusiminusius ir ir pamoki
nau klystančiuosius. Aš gyvenau ir mo
kinau, prisilaikydamas neturto evangeli
jos, nelaimingiems duodamas išvidujinę 
laimę ir suteikdamas vidujinę ramv k- 
Aš mylėjau savo artimų, kaip pats sa-. , 
ir praturtinau vargšus.”

Karaliūnas, besiklausydamas tų žo
džių, pradžiugo, ir, džiaugdamasis, paėmė 
tą trečiąjį sūnų į savo prieglobstį ir at
vedė prie sosto, papuošdamas jį vaini
ku, skeptru ir purpura, ir pareiškė:

“Brangusis sūnau, tapk karaliūnų ir 
valdyk mano šalį, Tu'tikrai pafaiminai 
mano Tautų, tikrai pažinai mano pilie
čius ir piliečiai pažino tave. Tu užsipel
nei mano sosto, nes atstovavai tikrųjų 
meilę.”

A. Matutis.
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Mūsų Dvasiškija.

— Jo Eksc. vyskupas Pe-1 Draugelis, M. I. C., išsijuo- 
tras-Prančiskus Būrys, M. L|sęs triūsia ir rūpestingai dar- 
C, Marijonų kongregacijos I buojasi, kad parapijos Sida- 
Generolas, daug nuveikęs ir brinis Jubilėjus pavyktų ge- 
užsi tarnavęs mūsų tautai, Lie- riausia ir paliktų atmintinas 
tuvai ir Katalikų Bažnyčiai, gražiais nuveiktais darbais 
jog Šv. Tėvas, Pijus XI, į- Dievo garbei ir pačių žmonių 
šventė jį Unitų vyskupu, pa- dvasinei naudai.
vesdamas jam didingų, žygį i Kun. Aug. Petraitis, Wor- 
grųžinti Rusų tautų į vienų cester, Mass., gražiai veikia ir 
Kristaus avidę. Jo Eksc. vys- prašmatniai triūsias. Tur būt 
kūpąs, dalyvavęs A. L. R. K.' užsibrėžė pasekti jo pirmta- 
Federacijos Jubiliejiniam konjkuno kun. J. J. Jakaičio pė- 
grese, įvykusiame rugpiūeio domis. Gi kun. Jakaitis daug
24-26 dd., Bostone, Mass., įne
šė garbingos reikšmės, tuo’ 
pat apvainikuodamas Federa
cijos Jubiliejinį Kongresų ir 
25 metų vaisingų darbuotę. 
Jo Ekscelencija rugsėjo 8 die 
nų pašvęs Švč. Panelės Mari
jos garbei naujų Lietuvių ko
legijų, Thompson, Conn.

Kun. Dr. Jonas C. Navic
kas, M. I. C., iki šiol buvęs 
Marian Hills kolegijos direk
torius, nūngi skiriamas direk- 
tium Marijonų Bernaičių Ko
legijai, Thompson, Conn. Tas 
pats kun. Dr. Navickas, anuo
met pagarsėjęs anglų katali
kiškoje spaudoje už parašymų 
mokslinės tezės “The Doctri- 
ne of Saint Cyprian on the 
Sacraments,” dabar vėl pra
turtino lietuvių katalikiškų 
literatūrų da vienu 'Stambiu 
mokslinu veikalu “Mūsų Ti
kėjimas”, kurs šiais metais 
Lietuvoje susilaukė antrojo 
leidimo. Iš to jau matyti, kad 
pats veikalas yra ir svarbus 
ir populiarus, nieko nesakant 
apie garbingų jo paties asme
nį.

Jo Malonybė monsignoras 
M. L Krušas, sugrįžęs Chica- 
gon iš vasarinių atostogų, ku
rias praleido ties Atlantiko 
vandenyno pakraščiais ir smil 
lynais, visai nekenčia nuo 
kaitrios saulės nudegimo ar 
nukepinimo, tačiau atrodo 
sveikas ir linksmas!

Tas kun. H. J. Vaičiūnas iš 
tikrųjų pamėgo tuos Rytus, 
nes kas met važiuoja ten a- 
tosfogautų. Gi šiemet pataikė 
į pačių didžiųjų Seimų dar
bymetį. Po Federacijos Sei
mo, tur būt, grįš namon, nes 
gerieji Ciceriečiai ilgisi be 
dvasiško savo tėvelio.

Dievo Apveizdos klebonas, 
kun. Pranciškus J. Vaitukai
tis, laimingai grįžo iš L. V. 
Seimo, įvykusio Brooklyn, N. 
Y. ir, girdime, ' atsisakęs

nuveikęs Tėvynei ir Bažny
čiai, išsižadėjo žemiškų gėry
bių ir Įstojo į Marijonus, kad 
likusias gyvenimo dienas pa
aukoti mūsų išeivijos jaunuo
menei atsiekti augštųjų moks 
lų, pats prisidėdamas prie į- 
kurimo pirmosios Lietuvių 
Kolegijos Amerikoje ir tap
damas josios vyresniuoju va
du teikti patarimų bei pagel- 
bos.

Kun. J. Čužauskas tapo 
skirtas eiti naujo klebono pa
reigas Šv. Baltramiejaus pa
rapijoje, Waukegan. III. Kun. 
Jonas B. Kloris, buvęs klebo
nu per 12 metų, išvažiavo Eu 
ropon sveikatos atitaisytų. Iš 
naujo klebono pirmutinių žin 
ksnių ir darbų, matytis, pa- 
grįso sau šviesių ir gražių da 
lį 'sutikime gyventi ir iš vie
no darbuotis su parapijonais 
didesnei Dievo garbei.

Kun. F. Kemėšis, žinomas 
mūsų išeivijoje, kaipo visuoine 
nininkas ir nenuilstas darbuo 
tojas, Lietuvos spaudoje kvie 
tė tikinčiuosius prie' iškilmin 
gi} laikomų pamaldų rugpiū- 
čio 2 d. už tautos vieny
bę. Darbo Žmonių laikraštis 
“Darbininkas” Nr. 30 (618) 
straipsny j “Maldos už Tau
tos vienybę,” įtardamas, kad 
gal esu “tautos vienybės ar
dytojų,” kad girdi esu “len
gva įtarti pasislėpusius vieny 
bes šalininkus, kad jie gali 
prašyti tokios tautos vieny- 
pavergimų.”
bes, kuri reikštų tikinčiųjų

Samata.

su nekilnojamomis eavaitimis, 
ty. žeme ir namais. Už šias sa
vastis mokesčiai buvo kas me
tai keliami, kad prilygti poli
tikierių išlaidumui.

Tokiu bildu visa mokesčių 
našta ir užkrauta ant nekil
nojamų savasčių žmonių. Šinn 
die dešimtys tūkstančių žmo
nių jau negali nei išsimokėti. 
Tad jų žemė ir namai dviem 
metam užstatomi. Tuo būdu 
padaroma dar daugiau išlaidų. 
Ir jei tikrasis savininkas už 
dviejų metų negali atsiimti už 
statytos žemės ir namų, tada 
parduodama aukcionu.

• Ir štai Cook apskrity, tai
gi ir Chicagoj, tokiu būdu 
tūkstančiai žmonių netenka sa 
vo namų. Nukenčia daugiausia 
ne kas kitas, kaip tik vargšai 

‘ sunkius darbus dirbu darbinin 
kai. Žmonės nuolat per laikraš 
čius raginami taupyti pini- 

!gus ir įsigyti nuosavus na- 
jmus. Kas gi iš to, jei dėl ne
apmokėtų aukštų ir neteisingų 
mokesčių tai visa nuo žmonių 
atimama.

Šiandie mes girdime, kad ap 
skrities asesorių komisija jau 
žada, jau neva darbuojasi į 
mokesčius įtraukti ir daugiau 
asmeninių mokesčių. Jei ji tei
singai dirbtų, suprantamos da 
lykas, nekilnojamoms savas
tims mokesčiai sumažėtų per
pus, gal dar daugiau. Bet ar 
komisija turi gerus norus, tai 
neišaiškinamas klausimas. Ma 
tyt, ji be tų reikalingi) norų. 
Kadangi ji išklauso vargšų 
savininkų nusiskundimų, bet 
nemažina mokesčiu. Lygiai nie 
kam iš darbo žmonių nemaži
na mokesčių nei žinoma ko
misija “board of review”. Tik 
žmonėms laikų gaišina ir ne
reikalingas išlaidas didina.

Yra sumanymas šias komi
sijas visai panaikinti ir Įvesti 
kitokių mokesčių nustatymui' 
tvarkų. Duok, Dieve, kad šios 
komisijos greičiau-baigtų sa
vo gyvavimo dienas. Žmonės 
pradeda netekti kantrybės.

Pilietis.

IVA
Su spor

Apytušti 
čio gatvė 
vienos pi 
traukti i> 
Bet tos b 
ri niokėji

Kada 
krepšelį i 
sportininl 
vijo. Keli 
gis be sųi 
ligatvio. 
ninkui Ii

nūn

COOK APSKRITIES MO
KESČIAI.

Cook apskrity, kuriai prigu
li ir Chicago, gyvenimas nepa
kenčiamas dėl aukštų ir ne
teisingų valdiškų mokesčių. 
Aukštus ir neteisingus mokes
čius čia iškėlė nesųžiningi po-

nuo Dvasios Vado pareigų L. jlitikieriai, lygiai neteisingas 
V. organizacijai. Tur būt per savasčių apkainavimas. Kada
daug darbo didelėje parapi
joje ir vienu užsimojimu ne
galima visko apimti ir veikti 
pasekmingai. Dėlto kun. Vai
tukaitis neturi laiko prisimin 
ti nei kalbėti apie šių metų 
atostogas. “Yr daug darbo ir 
reikia dirbt prakaituojant,” 
taip sako naujas klemonas.

Kun. K. Ambrozaitis su uo-

sukčiai puolitikieriai patenka 
apskrities ar miesto valdybon, 
jie sukelia begalines išlaidas 
— nuolat reikalauja vis dau
giau pinigų. Asesorių komisi
ja gi, kad prisitaikinti toms 
išlaidoms, be atodairos didina 
mokesčius.

Einant valstybės įstatymais, 
valdiški mokesčiai sudaromi

liais katalikais įkūrė Aušros j iš dviejų versmių: už nekilno- 
Vartų parapijų pirm 25 metų. .jamas savastis ir už asmeni- 
Toji parapija, vadovaujant: nes savastis. Abiejų rūšių mo-
Tėvams Marijonams, įsigyve
no į vienų tvarkingiausių ir

kesčiai turi būti lygiomis. 
Ilgiausius metus nepildytas

pavyzdingiausių lietuvių para šis įstatymas. Už asmenines 
pijų Chicagoje ir ateinantį savastis mokesčiai buvo užde 
mėnesį suošiasi prie 25 metų darni tik paviršutiniai. Aseso- 
parpijos gyvenimo sukaktuvių riai nenorėjo daug sau galvas 
iškilmingo apvaikščiojimo. Pa 1 džiovinti susekti ir teisingai 
rapi jos klebonas, kun. L. ' apkainuoti savastis. Kas-kita

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTH 

GERMAN LLOYD LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
- COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

STUTTGART SEPT. 3 GEN STEUREN SEPT, 10
BREMEN SEPT. 7 COLUMBUS SEPT. 11*

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

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

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

Registruotas NOTARAS. -i..

PAUL P. BALTUTIS & CO.. ' ■ - ■ • ’ ” . - ' Į

3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois
Tel. Yards 4669

PRANEŠI MA

Tebūna visiems žinoma, kad Juozas A. Rlzg.-n 
(Jeweler) laikrodininkas, kurs turėjo savo krautuvę 
po nuk. 3313 So. Halsted St, dabar jau persikėlė 
naujon vieton po num. 3255 80. Halsted St. Juozas 
A. Rizgen visiems kostumeriams ir draugams dėkuo- 
ja už praeities paramą, jo bizny. Todėl ir dabar tiki
mi. jog jo nepamirs naujon vieton, kur visi bus sutikti 
su “smile” ir geru patarnavimu. Taipgi pranešame, 
kad Juozo A. Rlzgeno krautuvėje yra dideliausias pa
sirinkimas žiedų, delmontų ir visokios rųšies laikro
dėlių Ir tt.

Taipgi taiso visokios rųšies laikrodžius.

JUOZAS A. RIZGEN
3255 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 6 561

BOLL RUNN — Aliet Ali Therc Happen to be Two Fana In the Far
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bet kažin 
Aš sakau, 
u lietuvis 
iiukės at- 
tuvis ka- 
lenkišką, 

laibas pa
du aplan- 
paklausia, 
ir kur gy
ta. Aš nu- 
iškai. Nu- 
nceliarijų. 
kad girdi 
ti, nes jis 
dko mane. 
pie fvndi- 
u iš kan- 

Isiu 
la- 
įu- 
žri- 
fiuė I
|ge- i 
do. 5 
lla-'

brolį beruošiant man “vestu- 
Tai buvo didelis poki-ves

lis, buvo daug giminių ir bū
relis aplinkinių kunigų.

Nuvykęs Kaunan susiradau 
kaimynų kapitonų Malijonų. 
Jisai mane labai prietelingai 
priėmė, supažindino su Kau
nu, su Lietuvos kariuomene. 
Lietuvos kareiviai tai ne len
kų. Mūsiškiai švariai aprėdy
ti, akyli vyrai.

Lietuvoj pabuvojau Įvairio
se vietose — Palangoj, Birš
tone ir tt. Buvau nuvykęs Lat
vijon. Ten išrodė, kad ūkiai 
puikiai pastatyti.

Iš Rygos leidausi traukiniu 
Rusijon. Su vienu draugu ap

sistojom mieste netoli nuo lat
vių rubežiaus. z\nt rubežiaus 
Rusijos sargybiniai gražiai 
pasitiko. Kadangi mes pasa
kėm, kad neišbusimMeno mė
nesio, tai užsimokėjome po 
penkinę. Jei būtumėm išbu
vę mėnesį, tai tos penkinės ne
būt reikėję mokėti.

Miestukus Rusijoj išrodė ne 
blogai. Namai raudonomis go- 
telkomis arba bletomis deng
ti, lioteliuko kambariai švarus, 
pergalėjimas atsėjo po 80 een 
tų. Geri pietus atseina 45c.

}• Čeįio Slovakijų vykau ap
lankyti sesers dukterį, kuri y- 
ra ištekėjus už čeko dar karo

metu. Išrodo, kad Čeko Slo
vakijoj žmonės bicdnai gyve
na. Buvau ir Francijoj. lfc vi- 

isų aplankytų šalių, Lietuvos 
nerokuojant, geriausia išrodo 
Vokietija.

Atgal į Ameriką grįžau 
Nortli Gorman Lloyd laivu 
Bremen.

Parvykęs Cbicagon jaučiuo

Knygos

ai kaip namo sugrįžęs. Mat 
čia išgyvenęs su viršum 40 
metų ir jaučiuos, kaip namie.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SFKC1AL1STAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrų spec.alialų, ne paa kokį nepa- 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 
tesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
pu pilnu iii.gzu.mina.vimo. Jus Su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
Uitg daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų. ,

Mano Kudio — scopo — ltaggi 
j X-Kuy Koentgeno Aparatas ir vi
siškas baktenologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man justų tik- 

1 ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
■ jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
, vuiuas augryš jums tuip kaip buvo 
i pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
; vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų

For COLDS, COUGHS
Sore tliroat, miucular rheu- 
matic aches&paina,apply Mus- 
terole, the "counler-irritaut”

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

( PRO a AK' BlADt)

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas įuždeBinH> žarnų- sllpnų plaučil*- arba

* v i jeigu turit kokių užsisenejusių, įsi-
400 puslapių kaina ................................................. $2.00 kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. S^ju,? Xi<tė2S? S* p£ 

KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.
JAUNUOLIO LA1VŪMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.’oflBO valandos“1 Nuo io ryto iki i

Zajančkauskas kaina ............................................. 15c. KI po piet- VakaraU nuo 6 iki 7
_ N odei lomia nuo 10 ryto iki 1 po
lįs ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Liejimas Kūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

piet

tu

I. C. kaina.......................................... ........................  10c.
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c.

ADVOKATAI

A. A. SLAKISANHELLIS, verte M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius-
tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40c. advokatas

lU GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis Miesto ofisas 77 w. washington st. 
»t-| . , iKocuu 1502 Tel. Central 2978

kaina ......................... .. ................................ ................................ .. luC. Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
IlU NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,! VakaralB: uta^7^v.. lr subat~

kaina ............................................................................ 75c.1 — 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks-
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN

irių drama, kaina............... *.......... ............................  25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina................................................. 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla-

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 ADVOKATAS

TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 105 W> Adams St Rm. 2117 

1 " Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, Teiephone itandoiph 6727

246 puslapių kaina ................................................. $1.75 2151 yj 22 St. 6 iki 9 vak.
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. Teiephone Rooeeveit siouo

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. Name: 8 iki 9 ryto Tei.-Kcpub. 9eoo

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy----------------------------------------
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. Teiephone De&rbom 0067

kun J. Bikinas, kaina................................................. 90c. F. W. CHERNAUCKAS
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.........80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. šeške-1

vičius, kaina..................... ..................................... ..............................................20c.

DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina .............. 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, verte K. Zajančkauskas, M. I. C.!

kaina ......................................................................................................................... 15c.

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma-

ADVOKATAS
160 Nortli La Šalie Street 

ItOOM 1431
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Loc&l Office: 1900 S. L'NloN AVĖ 
Te.. Kooaevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki » vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.'

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS

* 11 South La Šalie 8treet
Hoom 1701 Tel Randolpb 0281

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8241 B. Haleted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandoe — 7 Iki 9 vakare 
IJtaru.. Ketv. ir Subatoe vakare

KRAFT
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

o'

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins- perus, ne pri
leis ligų. Labai naiki
na perus. Itamlna plė
ves.

1% MR GRtyBSTA.'Ct. 

____ (k CV-<k\b\.e>\«£> G'eį.TftKTV
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C H I C A G O J E Tel. Clcėro 67 5«

vau per seimų ir po seimo. 
Tamstų nuoširdaus vaišingu- 

.... nio niekada nepamiršiu, taip-
Bridgeport. — P-nas Rizge- gi pp. Šukių sūnui Algirdui, 

nas, kurs dabar turi laikro-

KRAUSTYSIS Į NAUJĄ 
VIETĄ.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DBNTI8TA8

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

Pirmųjų lietuvių atsiradimo orlR*!i re,,t'eB°7*®įli" °®1J
kuris savo puošnu autoniobi- 
liuni aprodė Cleveland^. ir a- 

So. Halsted St. nuo rugsėjo 1 ipielinkes; ačiū pp. Miheli- 
d. persikėlęs po num. 3255 So. 'č.iams už vųišes jų namuos 
Halsted St. tai yra j senų ir ūkėje; ačiū taip-gi pp. Glu- 
p-no Stulpino vietų. godams, Vilimaičiams, Stepu-

P-nas Bizgenas yra senas , lioniams už vaišes, 
laikrodininkas, turįs platų ir j Priimkite mano širdingą a-JNob£ st įr Milwauke ave 
ilgų savo amate patyrimų. Jo čiu. Jadvyga Čepulienė.
, ± , , .1 . ______ Metams slenkant lietuviųkrautuvė visada buvo un-to-i . r . „„. „ . • 1 anr,,.1 LIETUVIŲ ĮSIGALĖJIMAS skaičius Clncagoj augo. 1890 

CHIOAGOJ. metais Cliicagos rinose lietu-
................ .......... vių galėjo būt arti 2,000 asme-

nems patarnavimu įsigijo ge- Lietuviai, ar tai per savo nr
rų vardų ir pasitikėjimų. 'galių pramatyti dalykus ar tai * , A. .

i ..... ... . P .saulines Parodos metais
per. glhuk| Paslr,nk0 aps;»’ (.18g3) lietuviai ūžtelėjo Clii- 

VIESA PADĖKA. ven.mu. patog.ose Amenkos Ta.
_______ _ vietose. Clncago, pramomn-' , .. _ . . .. _ ........ . v . da jie eme apsigyventi 3ri-

Lai būna leista man iSreikž-. glaustas ir blyškiausias nue- (,g(?porte) an, Town #r 
ti nuoširdus padėkos žodžius rtas, savo rubežiuose Uetimi, lg Unjon w<jrt
.Moterų Sųjungos 26 kuopai, turi daugiau, negu jile koks g.^.
Cleveland, O., ir jos vaišiu- kitas miestas pasauly. Be to, .. ,, . .
goms narėms per 15 seimą, lietuvių kreditan eina tas fak-,^
Širdingai ačiū pp. Šukiams, tas, kad lietuviai Chioagoj pa-1 (,Rrbav|rfių Kadangi jie 
pas kuriuos ilgiausiai prabų įsmuko patogias kolonijas. į

ik/a

džių krautuvę po num. 3313

date. Yra tai rimtas ir pašto-1 
vus biznierius, kurs geru žino-

G R A B O R I A I:

j. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Canal 6764

DR. A. RAUKUS

A K T A R A I:

laika* Chicago j nėra žinomas.
Ar buvo lietuvių Chioagoj 
prieš 1880 metus, sunku pasa
kyti. Bet tais metais lietuvių
Clncagoj jau galėjo būt arti A. M. Nedėlioj susiu™ 
800 asmenų. Didžiuma jų ta
da gyveno Nortli Sidėj prie

S. Artesian Ave. 
Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ik chirurgas 

2423 West Marųuette Roud

šomi kreiptis į Lietuvos Pa- 
siuntinybę Amerikai;

Lithuanian Legation, 1
2622 16th St., Nortliwest, 

Wasliington, D. C. I

SIOUX CITY, I0WA.
(Tųsa iš 4 pusi.) 

koms užsidarus

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo .stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, motorų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną t.uo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomia tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

(Telefonas Grovehill 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomia nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

,. Ofisas 2201 West 22nd Street
ir parapijos !Cot. So. Leevltt S» Tel. Canal 6221

kiek pinigų žuvo, vienok na- i ,tte«lde”ctJa: 4628 Richmond Ave 
.. . . 1 TeL Republic 7868

lapijos tinansims stovis yra Valandos l — 8 & 7 — 8 vai. rak
gana geras. Skola žymiai su- Į Nedėlioj pa—j —tarų_____
mažėjo. J. M. vyskupas žade- Į ofiso Teu Victory 3687
jo duoti žymių aukų kleboni- į ot lr RfcE- TeL HenUock 2374

DR. J. P. POŠKA
Svečiai piknike Į3133 S. HALSTED STREET

Paknių šeimyna iš Keamey,

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

OFISAS
668 West 13 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

E2ERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Ave 
Tel. Virglnia 1296 

Yards 1138 
Chicago. Tll

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET 
Kertė So. \Vestern Avenue

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt SL 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v.] 
Nedėlioj pagal susitarimą

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi- Vat 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4649 S. 
Ashland Ave. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagai sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Ave.,
Tel. Prospect 1930.

Ofise Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir ChirurgasAntras oflstui ir Rezidencija

N. J., svečiavosi čionai ir «.! 6504 S' AKTESIAN AVE. Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
. . | Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

’ad lietuviai buvo darbštūs ir lon^° aPlankyh mūsų pikni- .vak. Antro or. vai.: Nuo 3-6 po 
BU lietuviai puvo aarDSIUS ir v . _ Ipiet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

Į mėgo turėti pastovų darba. Be ir ParaP nemažai pare- , Šventadieniais pagal sutarimą.

[to lietuviui atvykę Chicagon mė- Klebonas ir parapija taria
daugumoj ir apsistojo, čionai PP- Pakniams širdingų ačil)

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Ave.’ 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. \Ventwortb 3000 
Rez. Tel. Stewart 81913

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. Phone 
Euglewood 6641 
Weulworth 8000

Office Pho 
Wentworth Žfl

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Te!, ltoosevelt 2625 arba 2516

2314 W. 23nl PI., Chicago 
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
dama. '

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

1.1ZDIP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46tb STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 6203-8413

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

jie begyvendami įsigalėjo, ė- 
mė įsigyti namus, steigėsi 
biznius ir lietuviai kilo kartu 
su Chicaga. Lietuviai prisitai
kė prie amerikoniško gyveni
mo ir rūpinosi pasivyti kitas 
tauta^ '

Miestui plėtojantis ir lietu
viai kėlėsi į naujasnes koloni
jos.

So. Sidėj lietuviai savo tau- 
pinius koncentravo Peoples 
National Banke, kurs randasi- 
prie 47 st. ir Ashland ave. 
Lietuviams, kaipir kitiems ko- 
stomeriams tame banke buvo 
teikiamų širdingas patarnavi
mas ir tas patenkino lietu
vius. Kai lietuviai ėmė keltis 
į Brigliotn Parkų, o paskui į 
Marųuette Parkų, tai ryšių su 
Peoples National Banku neper 
traukė. Tas bankas jiems pasi
liko savas. Ir dabar “Peoples 
Bank’’ tebėra populerus lie
tuvių tarpe.

Koresp.

AMŲ GYDYTOJAI:

Kazys Brazauskas (Braz), 
buvęs Lietuvos kariuomenės
saųp.noris. ____ ___ _ ___
komasai Brazauskas gyveno 
Neivark, N. J. ir buvo vietos 
Vyčių kuopos narys. leškoma- 
sai ar afsniens žinų apie jį pra-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

S

F-it»
® ’ i - 4^<4 - ’

' . -

Tel. Randolph U993—0994

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

39 So. State St, Chicago
lientor Bldg., 12-taa aukštas 

Valandva: 9:30—4:30

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 VVeet 69th Street 

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

o e n r i s r a į
--- - ......—....... I .. I -
Phone Bouleva.d 7048

DR. C. Z. VEZELIS
DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Ave. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 6228

ŪR. VA1TUSH, OPI. [ DRi Gi L BLOŽ|S

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Paleaffvlne aklų {tempimą kurt# 
esti prieiaatln. raivo* ekaudėjlmo 
tvairimo. akių aptemimo, nervuotu- 

. v akaudau.ą aktų karštj Nuimu
PneS įy^v 111. ICŠ- -ataractua Atitalnau tnjmpą regy* 

t» ir tolime rogyMe
Prirengiu tetsingat akintu* vtauoae 

alai tiki tnuOHe egzaminaviuiaLr daro
ma* au elektra, parodanča mažlau-

aiae klaidas.

DENTlSTAS 
2201 WEST 22nd STREET 

(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 8 Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki S vakare 

Seredoj pągal sutarti

Boulevard 7588
Rea. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS

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

Tele. Cicero 1260 X-Ray

Kampas 31 Street
VA-LANDOS: 1—S po plot, 7-8 vak. 
Nedėllomle ir ' šv mtadieniais 10-13

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 02 57 Rea. Prospect 665’

DR. P. Z. ZALAIORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rea. Tel. Mldway 6512

DR. R. C. GUPLf R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

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

lr Ketvertais vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECUALISTAS

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

pledų: 7—8:80 vakarą 
Nedėliomis 10 iki 18

Telefonas Midway 2880

OFISAI:
490) — 14 St. 2924 VVashingtoų 
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. 
Tei. Cicero 2888

Nedėliomis)
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 

4142 Archer Avenue
Vai.,: 11 ryto iki 1 po pietų

3 iki 4 lr 6 iki 8 v *.v.
* ’

Nedėliomis nuo 10 iki 13 ryt*

Telefonai dieną tr nakų 
Virglnia 0038

A. L. DAVIDONIS, M. D.,
4010 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienld

.t

’’’ “ a- - ■ ■ • • ■ ■

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABORIAJ 

Didysis Ofiaa»
4605-07 South Hermitage Avenue

Vist Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

JUOZAPAS KASPARAS
mirė .rugpj. 28 d., 5 vai. ryte 
1931 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Šiaulių Apskr., 
Vaiguvos Par., Bn raiškių kai
mo. Išgyveno Amerikoj apie 
25 metus.

Paliko dideliame ntilludiuic 
stirtų * Pranciškų Ir Dukterį 
Angeltną, du brolių Antaną tr 
Kaslmiorą. dvi seseris Oną ir 
švogerj Joną Vlršnlas Ir Ma
rijoną, Amerikoj, o Lietuvoje 
dvi seseris Rozaliją ir Uršulę.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioje 3307 Att- 
bti.m Ave, laidotuvės įvyks 
Pirmadienyje Hugpj. 31 d.. 8
vai. iš ryto iš namų J šv. Jur
gio par, bažnyčią, kur bus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, -o iš ten bus nulydėtas J 
Šv. Kazimiero kapine...

Visi giminės, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čianti dalyvauti laidotuvėm* ir 
autelktl Jam paskutin) patar
navimą lr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Simus, IMklė. Broliai, Sesers 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gtab. 

Masalskis, Tel. Blvd. 4139

Specia.e atyda atkreipiama moky 
sios vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis susitarus. 

KREIVAS AKIa ATITAISO J TRUM
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
no akintų. Kainos pigiau kaip kitur4712 S ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted st. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

Tel. Grovehill 2242

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

3437 WE8T 69th STREET

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTlSTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 8 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III,

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVHI
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8208

VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik'. -3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 13 dieną

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0618.^

DR. B. ARON
GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 

Ofisas 6168 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Ave.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

South Side Office North Side Offli 
9300 Cottage Grove 2006 \V. Chic. /, 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7248 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS.
Daktaras lr Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVJ 
Tel. Bcverly ,0870

Vai.:

Tel. Centtal 7079 

Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutarti

lr

DR. P. P. ZALLYS
DENTI8TAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X- Ray, etc.

DR. A. W. JAGOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTlSTAS

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TAS .

2423 W. Marųuette Rd.
Vw.: 9-12 ryto: i-s **• **lt-

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj auaitarua

X

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1417-49 Vlttsricld Illdg., 55 E. U asliington St., Chicago, IU.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų 

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

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hydt Park 339!

Ofluo ir Rez. Tel. Boui. 6913 Ofiso Ir Rez. Tel. BotlL 681

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
798 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:80 vai. vak. Vai.: 3-4 lr 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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6 DRAUGAS Pirmadienis. Ttnim. 31. 1931

MILŽINIŠKAS JUBILIEJINIS
įHimgmm

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. P. PAR. BRICHTON PARKE

Prasidėjo RUGPIŪČIO 28, Baigsis RUGSĖJO 8 DIENĄ, 1931

BARNIVALAS
PARAPIJOS DARŽE, 44th St Ir So. Callfornla Avė. Maloniai

kviečiame vietinus ir kaimynus. Žaismės, Pasilinksminimai, dovanos. Klebonas Ir Komitetai.

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS. bas jų apšvietai, kėlimui susi- 

------------ pratimo ir mokslo lietuvaičių
X Chicagos Arkivyskupijos tarpe, 

mokyklų globa praneša Auš-! Šv. Kazimiero Akademijos 
ros Vartų mokyklai, kad mo- Rėmėjų dr-ja kaip tik tam 
kslų turi pradėti Šv. Panelės veikia; visi jos skyriai iš vie- 
Marijos Gimimo dienoje. Už- no, gražioj tvarkoj ir susi- 
tat mūsų mokyklon naujų mo- klausime darbuojasi, 
kiniu pr*'urmas bus Labor A. R. D. 2 sk. centro, piknike. 
Pa y darbininkų rugsėjo 7 die Kol kas Bridgeport 2 sk. 
noje. o mokyklos a? darymo vis užima pirmų vietų A. R. 
ir mokinių šv. Mišios rugsėjo D. darbuotėj. Metiniame va- 
8 dienoje 9 vai. ryto. juje 2 sk. (jis tik iš numerio

X Šv. Kazimiero Akademija “antras”) jau kelinti metai 
prašo Aušros Vartų klebono “bytina” kitus skyrius, 
bažnyčioje visiems pagarsinti, ^ai, centro piknike vėl 2 
kad Akademija pradeda savo,s^- “went °ver the top.” At
moksiu rugsėjo 8 dienų ir už- j sistojo pirmoj vietoj. Garbė 
prašo eiti akademijon mokytis mūsų pasišventusioms veikė- 
mokines baigusias Aušros Var Joms*
tų mokyklų.

X Bernaičių Kolegija Mari-
Musų geradariai.

Ačiū širdingai šiems biznie-
an Hills, Hinsdale, Ilk priimu- r^alns prieteliams prisidėju- 
nėja baigusius pradines ipo- s*ems Pr^e pikniko parėmimo 
kyklas, norinčius rengtis j mi- dovanomis ir aukomis: Ponas 
sijonierius ir kunigus, norintie Alex Tarvidas $5.00, Mrs. 
ji gi eiti aukštesnius mokslus $L50, James Gaulonge
i Įvairias kitas profesijas vie-;^*^> P* Banis (fotografas) 
natinėje Amerikos Lietuvių $L50, p. A. Mažeika $1.00, Dr. 
kolegijoje turi kreiptis Į St. Stupnicki $2.00, p. J. Bakš- 
Mary’s College, Thompson, nien® $1.00, N. N. $1.50, J. 
Conn. siunčiant prašymų ad- Zacharevicz $1.00, N. Spi- 
resu: St. Mary’s College, ro^ $1-^0, Rose Marie Beauty
Thompson, Conn.

Šios naujosios kolegijos iš-
Shop $1.00, smulkiais $1.47. 

Valgių, gėrimų ir įvairių
kjlmingas atidarymas ir pa-j^ovan^ davė šie asmenys: A.
šventinimas bus Šv. Panelės 
Marijos Gimimo, rugsėjo 8 die 
noje. Pašventinimo iškilmės 
atliks U. E. Vyskupas P Bū- 
čys, M. I. C. *

X Juozai Kaniauskienei 
Šv. Luko ligoninėje, 14th St. 
ir Indiana Avė., yra padaryta 
sunki operacija. Visų draugų 
ir geraširdžių prašome ligonį' 
palankyti. Ligonis randasi ant 
15-tų lubų.

X Šeštadienyje po piet su
grįžo Į AVest Side kun. M. 
Urbanavičius iš savo kelionės 
j Rytines valstijas, kur daly
vavo Vyčių Seime, Brooklvne 
jr Federacijos Seime Bosto
ne. Be to, aplankė Amster- 
dam, N. Y., Rochester, N. Y., 
— Niagara Falls, N. Y., Cle- 
veland, Obio ir Penkių pir
mųjų Amerikos kentėtojų 
šventųjų nukankinimo vietų, 
netoli Amsterdamo, kur dabar 
tiniais laikais pastatyta puiki 
bažnyčia — koliseiun ir tūks
tančiai žmonių kasdien lanko, 
prašydami Dievo malonių. Sy-1 
kiu su kun. Urbanavičių ap
lankė tas vietas p. Romanas 
Pocius, iš Kenosha, AVis.

Sekmadienyje kun. Urbana
vičius išvyko j Rockfordų, 
kur yra paskirtas klebonu.

Gugenia, P. Dambrauskas, B. 
Kelenskienis, J. Aleksa, Jese- 
vičius Bakery, Sinai Kosher 
Co., A. Razbadauskas, Harry 
Toley, S Lerner, So. AVest 
Bakery, K. Petrošienė, Klein 
Bros., W. Okas, p. Ona Kale- 

dienė, Bridgeport Product 
Co., Lustigs Dept. Store, Bri
dgeport Furn. Co., S. Slažas, 
R. M. Radaszewski, F. Valai
tis, M. A. B. Shop, Teter Shoe 
Store, Univ. Shoe Store, M. 
Okonis, A. Adomaitis, p. Ma
linauskienė, p. Šlaklenė, D. 
Balsienė, p. Kaslauskineė, J. 
Lendraitis, Ona Stravinskie
nė, B. Steponavičia, Pilipavi
čienė, John Gedgaud, A. Po-

leikis, Becks Dept. Store, K. 
Jasutis, B. Eidriklneė, Mrs. 
A. Szarczynski, M. Chemeris,' 
S. Cibulskis, L. Abaravičius, 
D. Taujenis, S. Mielinis, J. 
Kavaliauskas, p. Helen Ned- 
var, A. Paplauski, N. N., Joe 
Briedelis.

Ponia Celicilia Petraitienė, 
mūsų gražiaširdė rėmėja, au
kojo net kelis daiktus pikni
kui. Taip pat įžymus mūsų 
biznierius p. Daugėla aukojo 
už kelis dolerius skaniausių 
sūrių, kuriais piknike ne vie
nas džiaugėsi.
P-lė Ona Zdanevičiutė, p. A. 

Vardauskas p. Josephine La
pinskienė (duktė A. A. B. 
Naugžemienės), p. Adomaitie
nė, visos ir visi nuoširdžiai 
piknikų parėmė. Ponas Rimu- 
tis dirbo piknike pardavinė
damas “chances”. O mūsų gė 
lininkas, p. Juozas Urba 
(kun. B. Urbos tėvelis) visus 
surinktus daiktus savo troku 
nugabeno Vienuolynan. P. Ta
das Aleliunas prie saldainių 
padėjo dirbti.

Lai Dievas šimteriopai at
moka veikėjoms ir veikėjams 
už jų pasišventimų.

* Mūsų darbuotojos.

Sunku, turbūt, rasti žmogų 
taip gražios širdies didelės 
energijos ir dvasios kaip p. 

Marcelė Tamanauskienė. Ji
nai laimi praizus narių prira
šyme, jinai daugiausiai pri- 
kolektuoja, jinai visur širdin
gai dirba, o Sesučių tai ge
riausia prietelka ir rėmėja. 
Netik savo drauges, bet visų 
savo šeimynėlę įkinko dar
ban. Ponas Tamanauskas per 
dienas važinėja kolektores sa
vo automobiliu, duktė Lilly 
taipgi padeda, o ir sūnelis ne
atsilieka, nors ir mažas būda
mas. Šiame piknike p. Ta
manauskienė buvo 2-rojo sk. 
Komisijos pirm. Jai gražiai 
padėjo darbuotis mūsų veikė
jos p. P. Gedvilienė, p-lė P.! 
Janšauskaitė, tos rėmėjos nie

kuomet neatsisako nuo darbo, 
taip pat pp. V. Lukas, Cer- 
kauskienė, K. Šaputienė, Bu- 
dvitienė, Adomaitienė, A. Var
dauskas, O. Zdanevičiutė, J. 
l^apinskienė ir kitos.

Mūsų 2 sk. rašt. p. Ona A- 
leliunienė, dideliu pasišventi
mu, ėjo per namus ir asme- 
niai rėmėjoms išdalino- pikni
ko bilietų. Už tai mūsų 2 sk. 
darbuotės vaisiai gražūs, su 
sukolektuotais pinigais ir pik
nike uždirbtais ($12.00 p. A. čiams, gerb. dvasiški jai, su 

J. M. pralotu Krušai priešaky
je, visoms ir visiems A. R. D.

‘‘Kas tik sau gyvena — tas 
veltui gyvena”. Rėmėjos gy
vena ne sau, užtai jų gyveni
mas turi daug turinio ir gro
žės.

Centro pikniko komisija 
pp. Ona Reikauskienė, Centro 
vice-pirm, ir Jadvyga Čepu
lienė, Centro iždo globėja, dir
bo su energija ir pasišventi
mu. Visur gražių tvarkų pa
laikė.

Visiems skaitlingiems sve-

Vardauskas parduodamas sal
dų pienų pelne) viso $119.25.

Ir tai visa be pikniko bil. 
pelno.

Šiais blogais laikais, tai 
gražus uždarbis ir paminkime, 
kad tai tik vieno sk. uždar
bis. Sesučių maldos ir Dievo 
palaima atmokės visiems prie
teliams.
A. R. D. kiti skyriai Centro 

piknike.
Laukiame iš kitų skyrių ra

portų, kuriuos tikimės para
šys skyrių korespondentės.

Tik linksma pažymėt, k\d 
visos rėmėjos ir net jų vyrai, 
visi piknike darbavosi su link
smumu, su nuoširdumu. Kur 
tik ėjai visur matei rėmėjų 
malonius veidus. Jos nei ne
pasensta bedirbdamos gra
žius darbus. Jos algų negau
na, jos tik turi didį morali 
pasitenkinimų, kad atlieka gra
ŽLai savo užduotį, kaipo lie- DeŪcateasen, labai pigiai. 3 dideli 

kamb., renčia $20 mėru 5807 So.
tuvės ir katalikės.

piknikų parėmusiems, širdin
gai, širdingai ačiū.

Viena iš Centro.

X P-lė M. L Gurinskaitė, 
A. R. D. Centro ir 2 sk. fin. 
rašt., išvyko atostogoms į 
gražųjį “Eleanor Camp”, La
ke Geneve, Wis.

Linkime p-lei Monikai ma
lonių ir ramių atostogų ir lai
mingai sugrįžti.

(Bus daugiau)

MARŲUETTE PARK.

X Vietinė Vyčių kuopa 
rengia pirmus rudeninius šo
kius, rugsėjo 13 d., Palace 

of Pleasure Ballroom, 63 ir

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

ANGLįl KALBA
’ Yra labai svarbu mokėti kiek
vienam gyvenančliAn Šioje Salyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą Ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, Ir daug kitų dalykų galite 
lengvai! Ir greitai ISmoktl pagal 
naujų būdų. mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite Ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

. Chlcago, III.

Paulina St.

REAL ESTATE

It BRIDGEPORT.

Niekas taip žmogaus paties 
nepagerbia, niekas taip neiš- 
augština, kaip nuveikti gra
žūs darbai naudai kitų; nau
dai Bažnyčios ir Tėvynės.

O moteris vainikuoja dar-

POVILAS KARECKAS
Mirė Rugp. 29. 1931 m., 4:30 
vai. ryte, sulaukęs pusamžio m. 
Kilo 1S Panevėžio Apskr., Nau
jamiesčio pėrap., Berčiūnų kai
mo. Amerikoje išgyveno 38 me
tu*

Paliko dideliame nulludlme 
moterj Magdaleną po tėvais 
Aeškaltė, dukterj Magdaleną, 
žentą Juozapą Žilevičių, du a- 
nukus Gertrūdą Ir Edvardą, 
puseserę Elzbietą Gaublenę Ir 
gimines.

Kūnas paftArvotas 058 W. 123 
st. West Pullman, 111.

laidotuvės (vyks TreČladten), 
Rūgs. 2, 1S namų 8 vai. bus at
lydėtas Į šv. Petro Ir Povilo 
par. bažnyčią, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti Nlose laidotuvėse.

Nuliūdę Moterie. Duktė, Žen
tas, Anūkai Ir Giminės.

įAMotuvėsel patarnauja grab. 
Eudelkls. Tel. Tardo 1741.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite Ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 
aptleką Kloję aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
. Registruotas Aptlekorlus

1 1900 SOUTH HALSTED STREET
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallzuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iŠ musų aptiekos Iki Jis nebūna TRI8 SYKIUS PATIK RINTA8 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

NUPIGINIMAS
ANT

NAMINIŲ PASKOLŲ 
THE PUBLIC LOAN CORP. 

Papigino paskolas ant sumų vlrS 
$100. Vyras ar motena gauna ant 
savo vardo.

Ištikimai — Mandagiai — Greitai
PUBLIC LOAN CORP.

4013 Mllvvaukee Avė.* Kamb. 401
Tel. Pensacola 8144

I Geri 6 ak., pag. kampas, prie 
1 Dundee Ir Qulnten Rd., Otto Helt- 
man, Palatine, III. Tel. Palatine 190. 

^Nelmsim mainų. Ats. angliškai.

j 2 flatų narnas, po 7 kam#.. Sty- 
mo S., visokia transp. 3634 Rokeby 
St.

' 5 kamb. plytų octagon bung. k.
V. S. didelis užd. porėtus, 2 karų gar. 
g-vė Ir jėla ISbr. 88,950.^3105 N. Lo- Į 
tus.

Austi n bul. Ir S. 38 St. 60x125 
rez. lotas, pigiai. L. Baksa, 2023 
Howe St.

BERWYN!
5 flatų namas. 4 Ir 6 kamb. mal- 

nyslm Į tuščią lotą. bonus ar morgi- 
,člus. Tel. Berwyn 1995, ar rašyk Box 
į 156.

8 Kamb. namas, kieto medžio asla,
■ vaismedžiai, 404x399, lygus 44 j^Įes- 
i to lotame, arti mok., tinka valkams, 
į pigiai. W. H. Makutchan, Parkslde 
arti Roosevelt. Olen Ellyn, III.

Lotas 50x125 Vilta Parke, sausa 
vieta, arti transp., pigia} P. O. Box 
172. Evanston, 111.

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

John J.
4559 S. PAULINA

Chicago, Illinois

Zolp
INA ST.

riglai — 8 kamb. namas 4 mleg’c. 
2 maud., mleg. porėtus, lotas 100x 
191 pėdų gera transp., 394 So. Ke- 
nllworth avė., Elmhurst, III.

Pigiai 2 flatų plytų namas 5 
kamb., 2 karų gar., gera vieta, kaip 
naujas. 6850 Wllson Avė.

DUOK PARIULYM4
Naujas 5 kajnb. plytų bung. dide

lis lotas. 10487 May St. Tel. Beverly 
6330.

Parsiduda plytų bungalow, 
5 kamb., furnace šiluma, lotas 
40x125. Kaina $5,500.

4416 So. Campbell Avenue
Chicago, III.

Spaulding avė., žada būti tik
ra Vyčių “reunion”. Nepra
leiskite progos.

X Klebonija jau baigiama 
statyti. Dabar reikalinga 
“furniture” ir kiti pagražini
mai. Visos draugijos rengia 
pramogas šiam reikalui. Vy
čių vietinė kuopa rengia dide
lį ir gražų dramos vakarų, 
kuris žada būti toks, kokio 
da Marąuette Parke niekas 
nematė ir negirdėjo.

X Parapijos bazaras pra
sidės spalių mėnesy. Darbas 
jau pradėtas, daroma planai. 
Manoma šįmet bazarų suruoš
ti tokį, kokio da čia nebuvo.

Vytis.

ma įspūdingas veikalas 
rder by the Clock.”

McVickers teatre rodoma 
veikalas “Bad Giri.”

United Artists teatre tebe- 
rodoma indomus veikalas 
“An American Tragedy.”

AI įi

RKO TEATRUOSE

State — Lake teatre dabar 
rodoma veikalas “Rebound.” 
Dalyvauja Ina Claire. Labai 
įspūdingas romansas.

Palace teatre rodomas vei
kalas “The Woman Betvveen.’ 
Dalyvauja Lily Damita.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Išvyko j Amerikų gen. Per- 
sbing.

Chicagos teatre dabar ro- 
idoma veikalas “This Modern 
Age.” Dalyvauja Joan Craw- 
ford.

Oriental teatre rodoma 
“Sporting Blood.” Dalyvauja 
Clark Gable, Madge Evans ir 
kiti garsūs artistai.

Roosevelt teatre teberodo-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei

{tas, geras ir nebrangus.
i

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Wm. J. Kareiva 
SavinlnkaB

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1189

Z \
' R. ANDRELIUNAS '
(Marųuette Jevrelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už 8 5 ar dau

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

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 bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

Rendon moderniškas kamba
rys. Tinka vienam ar dviem 
vaikinam. Galima vartoti ir 
virtuvę.

6740 So. Maplewood Avė.
Tel. Grovehill 2675

AUTOMOBILIAI

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

Studebaker
FREE WHEELING

Vlenintėlė Studebaker I.letuvių 
Įstaiga Chlcagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų pasiu- 
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų kari, 
•ii žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Ivafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Keotraktotlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

Telef. Republic <894

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Phone Virglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK- 

. TORIUS
4556 S. ROCKAVELL ST.

Kapos Telef. Namų Telef.
Heanlock 2887 Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOflEPH 8HAGZDAS, Rav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle-

rlal. Įvedame elektrą Į namus Ir 
dirbtuvės.
>129 8. Halsted St. 9 Augutis




