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TAIP ATSILIEPIA {VISUOMENE A. D. 
F. PREZIDENTAS

Barcelonoj Baigės Streikai, 
Kruvinos Riaušės

Cook apskrities komisionie- 
riai asesoriams ir‘ “board of

Trys Valstybės Reikalingos T. Sąjungos Pagel
ios; Francija Prieš Amerikos Reikalavimus; 
Vera Cruze Padegta Kita Bažnyčia; “Graf 
Zeppelin” Grvžta Iš Brazilijos; Japonijos 
Karo Viršininkai Nori Karo Su Kinija

■ESlla«v.-

BAIGĖS JŪRININKŲ 
MAIŠTAI

BAIGĖS STREIKAI IR 
RIAUŠĖS

SS Sg

review” nariams davė pata
rimų, bet ne pinigų, kada tie 
ir kiti kreipės į komisionie- 
rius skirti dar 174,000 dole- 

I rių išlaidų , mokesčių tvarky
mui.

I
į Tiems ir kitiems komisionie- 
riai patarė eiti savo pareigas 

, ir nereikalauti naujo fondo, 
nes apskrities iždas tuščias.

NEW YORK, rūgs. 5. — 
Einant Darbo Dienos šventei, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas W. Green paskel-

malda. Bedarbiai išmaldos nei 
nereikalauja. Jie reikalauja 
darbo ir už darbų atlyginimo. 

Anot prez. Green, šioj šaly
bė atsiliepimų į visuomenę di-|apie 3,000,000 žmonių turi di-

SANTIAGO, Citi, rūgs. 5. 
— Čili vyriausybė susitaikė 
su sukėlusiais maištus karo 

laivų jūrininkais. Vyriausybė
pripažino jūrininkų reikalavi 
mus.

Dabar vyriausybė daugiau 
domės atkreipia į streikus ir 
riaušes visoj šaly. Imamasi 
griežtų priemonių prieš komu
nistus, kurie atvirai kovoja 

vyriausybę, kursto minias įku
rti sovietų respublikų.

NERIMSTA JAPONIJOS 
KARO VADAI

TOKYCf, rūgs. 5. — Nese
nai Mandžiurijoj kiniečiai nu
žudė vienų japonietį karinin
kų. Kadangi Japonijos užsie
nių reikalų ministerija neran
giai tų įvykį tyrinėja, karo de
partamentas nusistatęs reika
lauti paskelbti karų Kinijai.

REIKALINGOS T. SĄJUN
GOS PAGELBOS

GENEVA, rūgs. 5. — T. 
Sų,jungos tarybos susirinkime 
paaiškėjo, kad Ungarija, Ru
munija ir Bulgarija yra rei
kalingos piniginės pagelbos. 
Matyt, visoms trims bus pa
rūpintos paskolos.

ZEPELINAS GRYŽTA Iš 
BRAZILIJOS

PERNAMBUCO, Brazilija, 
nigs. 5. — Vokiečių dirižab
lis “Graf Zeppelin” vakar 
iš čia išskrido namo — į Vo
kietijų, per Atlantikų.

PADEGTA KITA BAŽ
NYČIA

Kas metai J. Amerikos Valstybių Iždo departamente 
sunaikinama (sudeginama) apie 10 bilionų dolerių vertės 

MADRIDAS Isnaniia m nusidėvėjusių ir senų banknočių. Čia atvaizduojama, kaip
S 5 Barcelonoj Sonios' valdininkai degina tu°s Poperinius pinigus. Sunaikintos 

v. , . . - ?’... .. . “ banknotės pakeičiamos naujomis.Tficro noirrocį einciilro hotn-i -nn * J
gs
krašte, baigės sindikalistų pa 
skelbtas streikas ir jįj kelia
mos riaušės. . •

Vakar išryto keliose vieto
se įvyko kareivių su riaušini-1 WASHINGTON, rūgs. 5. — 
nkais susirėmimai. Kareiviai Kituomet arbitražo komisija 
panaudojo kulkasvaidžius. Žu- pripažino," kad * Vokiettja J.

Am. Valstybėms turi atmokė
ti 170 milionų dolerių už at
liktus šiai šaliai nuostolius 

karo metu, Vokietija mokėjo 
tų skolų dalimis. Ši skola pri
guli privatinių skolų rūšiai.

Šio mėnesio pabaigoje Vo
kietija turi išmokėti 9 milio- 
nus dolerių. Bet Francija už- 
sispirusiai reikalauja, kad Vo
kietija nemokėtų, jei morato
riumo laikotarpiu nemokamas 
jai, Francijai, karo atpildy- 
mas. s

Kadangi prezidento Hoove- 
rio moratoriumas liečia tik ka
ro skolas, tai Wasbingtone ne
suprantamas keistas Franci- 
jos nusistatymas.

vo 3 riaušininkai ir 1 karei
vis. Daug sužeistų.

Popiety paskelbta, 'kad sin- 
dikalistai atšaukė streikų.

KESINTASI PRIEŠ ITALI
JOS MINISTERJ

PARYŽIUS, rūgs. 5. — Su
imtas italas komunistas Cava- 
lini’ Edidio, kurs kėsinosi nu
žudyti Italijos kolonijų mini- 
sterį gen. E. de Bono, atvy
kusį aplankyti Francijos kolo- 
riijų parodų.

SKELBIAMA KINIEČIAMS 
APSAUGA

MEXIC0 CITY, rūgs. 4. — 
Meksikos federalinė vyriausy
bė parėdė Sonora ir Sinaloa 
gubernatoriam nutraukti viso
kį veikimų prieš kiniečius, nes 
tuo būdu kliudomi tarptauti
niai ištarimai.

NAUJAS REKORDAS IŠIL
GAI J. VALSTYBIŲ ORU

ŠAUKSIS LAIKRAŠČIŲ 
PAGELBOS

PRIEŠINGA AMERIKOS 
REIKALAVIMAMS

IŠVYKO J ŠALTĄJĄ MISI- 
• JĄ ALASKOJE

SEATTLE, Wash., rūgs. 4. 
— Kun. J. A. Concanon, Jė
zuitas, keletu mėnesių darba
vęsis vietos Šv. Juozapo baž
nyčioje, išvyko misionieriiautoj 
į Pilgrim Springs, Alaskoj.Ši 
misija yra tolimiausiuose Ala- 
skos šiauriuose.

Pilgrim> Springs misijoj da
rbuojasi du kunigu, du bro-

Bedarbių ir vargšų šelpimo 
fondo komisija išsprendė fo- 

i ndo rinkimo kampanijon pa- 
_ I kviesti visus Chicagoj sveti- • 

ATSIVERTĘS MOKSLININ- momis kalbomis leidžiamus lai-'

delio nedarbo reikale.
Pareiškia, jog šiandie šioj

šaly virš 5,000,000 žmonių ne
gauna progos užsidirbti pra
gyvenimui nors tiek, kiek tie 
visi, kurie tik išdalies dirba.

Artinantis žiemai, rudens 
meto darbai baigsis ir tada 
padidės bedarbių skaičius ke
liais milionais daugiau.

Atatinkamiausia bedarbiams 
pašelpa, tai darbas, bet ne iš-

desnius ir mažesnius “biz
nius.” Šie darbdaviai nepada
rytų sau didelės skriaudos, 
jei jų kiekvienas duotų bedar
biams darbo — priimtoj dar
ban kadir po vienų ar du be
darbiu. Šie žmonės dirbdami 
apyvarton paskleistų daugiau 
pinigų ir štai tuo būdu laips
niškai imtoj gerėti laikai, gi 
bedarbiams nebūtų pavojinga 
ateinančioji žiema.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MEXICO MIESTAS, rūgs. 
5. — Gauta žinia, kad galva
žudžių gauja vakar Vera 
Cruz mieste padegė kitų ka
talikų bažnyčių. Pavyko laiku 

‘ užgesinti gaisrų.

MAŠINA TVARKYS 
KELIUS

jkraščius. Cook apskrity nori- 
! ma surinkti 8,800,000 dolerių 
' fondų.

i Šiaulių Apskrities V-ba ke
ltina pirkti vieškeliams tvarky- 
’ti mašinų. Mašina kaštuos a- 

wnson paskirtas sociologijos T s“ L- !"(!»•«>■>>> 27 Pie 40'000 volo-lygin-

KAS BUS BENEDIK
TINAS

ATCHTSGN, Kana., rūgs. 4. 
Įžymus švietėjas ir rašy

tojas Dr. Howard Gray Bro-

to

IŠSIGINA VISKO

Tverų valse. Kaupų km. ru
gpjūčio 3 d. 3 metų jautis ne
gyvai subadė savo šeimininkų 
Jonų Gužauskų, 71 metų ain- 
žiaus. Senukas ganė jautį su 
kitais galvijais ir rankose ne
turėjo jokio įrankio.

profesorium šv. Benedikto ko- m". nužudymu suimta Cathe- 
legijoj rine Becardi išsigina kų nors

..... bendra turėjusi su ta žmog- Brownson mokslus ėjęs ir,v , , _ ... .„ v. °, . . ; . T. zudvste. Bet jinai išpažįsta,laipsnius gavęs Chicago-ir I1-, • . . . . ... . TT . ... ,, kad tam vyrui grųsinusi, jeilmois Universitetuose. Yra .. . , r . v ... . TT . . Jis teisme liūdysiųs prieš jų.Pennsylvanijos Universiteto j -c r
fakulteto narys.

NUŽUDYTAS MOKYKLŲ 
TARNAUTOJASPo kelerių metų religijų pa

lyginimo studijų, 1916 metais 
jis priimtas Katalikų Bažny- NetoĮi Hinsdale vakar ras.

tas nužudytas M. P. Enright,
Paskiau jis nuvyko Romon, Chicagos publiškų mokyklų e- 

ir ten Amerikos Kolegijoj mo-, lektrinių darbų vir§aitis. Jis
kėši teologijos. Jo tikslas bu- prigulėjo elektrikininkų unijai, 
vo pasilikti kunigu ir prigu
lėti San Francisco vyskupijai. ATSAKYTAS 5 DIENŲ 

DARBAS SAVAITĖJE1 Deja, jis susirgo ir tie planai
nutraukti. Gryžęs Amerikon' ________
pradėjo profesoriauti katali-^ kaip praneSfc; ne.
k, kolegijose. Pagaliau atvy- gntiko duoti 
ko į Sį miestą tikslu įstoti Be- savaitėje ,atmatą vcžįoto. 
nediktinų ordenan. , jamg gtovi keturias dar.

bo dienas.

CLEVELAND, O., rūgs. 5.
— Lakūnas J. H. Doolittle 
vakar atliko naujų rekordų 

greitume. Jis čia orlaivininkų liu ir dvi vienuoli (Uršulieti). 
pramogose paskelbtas oro pre-. Šiųdviejų globoje yra virš 60 

vaikų.
Misijoje gyventi gyvas var

gas. Nei menkiausio patogu-

NEPAPIGJNA KAINŲ

tojo, kuris atskirai kaštuoja 
apie 20,000 lt. Kalbamųjų ma
šinų Apskr. V-bai pasisekė ke
lioms dienoms pasiskolinti, ba
ndymams, iš susisiekimo mini
sterijos, kuri dabartiniu laiku 
tvarko kuršėnkelį. Apskr. V- 
ba, numatydama tokios maši
nos reikalingumų, tam tikslui 
buvo pirmadienį sukvietusi 
valsčių viršaičius, bei miesto 
v-bos atstovus, kurie vietoje 
turėjo progos matyti mašinos 
naudingumų. ' '

Ši mašina, “Caterpillar,” 
tanko pavydalo 40 arklių jė
gų per vienų mėnesį gali su
tvarkyti 45—50 klmt. kelio.

Prie bandymų dalyvavusieji 
vienbalsiai išreiškė pageidavi
mų, tokių mašinų įsigyti. Kaip 
teko patirti, sąlygos pirkimui 
neperblogiausios, nes 5 meta
ms duodama be nuošimčių iš
simokėti.

Reikia tikėtis, kad įsigijus 
tokių mašinų mūsų apskrities

DAR VIENAS KUNIGAS 
KENTĖTOJAS KINIJOJ

ROMA, rūgs. 4. — Iš Kini
jos gauta žinia, kad tenai rau
donieji plėšikai nušovė misio
nierių kun. M. Geser, Salva- 
torietį, kada jis mėgino pasi
slėpti nuo toj galvažudžių.

NEŽINIA KUR ‘NAUTILUS’

OSLO, Norvegija, rūgs. 4. 
— Kelinta diena per radio 
nesusisiekiama su nardančiu 
laivu “Nautilus,” kurs nu
plaukė šiaurinio žemgalio pu
sėn palysti po ledu tyrinėti 
žemgalio jūros dugnų.

SUŠAUDYTAS LENKŲ 
KARININKAS

, y. ; , keliai trumpu laiku bus tinka- Chicagos barzdskucių darb-| . f, , . -. .v * mai sutvarkyti: pasalinti nėjo davių sąjunga išsprendė nepa-

mieru.
Vakar iš Kalifornijos jis 

nuskrido į Newark, N. J., į 
11 vai. 15 minutų. Ligšiol la
kūno Hawks rekordas buvo 12 
vai. 25 min.

Doolittle vakar pavakarėje 
gryžo čia iš Newarko.

Retkarčiais jis skrido 280 
mylių valandoje.

/

KARDINOLAS PAKVIETĖ 
KATALIKUS MELSTIS 

UŽ LIETAUS NU
TRAUKIMĄ

PARYŽIUS, rūgs. 4.
Eminencija kardinolas Verdi- 
ęr, Paryžiaus arkivyskupas, 
pakvietė tikinčiuosius melstis 
už nuolatinio lietaus nutrau
kimų.

Rugpjūčio mėnesiu šis mie
stas turėjo tik 6 dienas be lie-

piginti kainų už barzdų sku
timų ir plaukų kirpimų.

NUSKENDO ADVOKATAS

lygumai, sulygintos duobėsj? 
dėl kurių dabar daugelis nu
kenčia.

Dar vienas žingsnis progre
sam “M. M.”

BREST-LTTOVSK, rūgs. 4. 
— Sušaudytas Lenkijos ka
riuomenės leitenantas Bogdan 
Humnicki. Karo teismas jį ap
kaltino už šnipinėjimų sovie
tų Rusijos naudai.

mo. Visi plotai apkaustyti le- taus. Kardinolas pareiškia, 
dais. kad nuolatinis lietus ne tik

Paryžiui, bet visai Saliai grę-
AVASHINGTON, rūgs. 4. 

— J. A. Valstybių Karo Lai
vyno Sąjunga iškėlė reikala
vimų padirbdinti Šalies ap-

sia pavojumi.

ISTANBUL, Turkija, rūgs. 
5. — Šį miestų palietė elektri- 

saugai 113 karo laivų daugiau, nė vėtra. Žuvo 4 žmonės.

Advokatas F. R. Welziant 
nuskendo Michigan ežere ties 
Saugatuck, Mich., kur atosto
gavo.

AVASHINGTON, rūgs. 4. — 
Andai Iždo departamento iš
leistus 800 milionų dolerių bo
nus, kaip praneša, žmonės iš
pirkų į kelias dienas.

NELAIMINGI ATSI
TIKIMAI

Čekiškės valse. Lučiūnų km. 
rugpiūčio 6 d. Anelė Orien-
tienė pagamino arseniko nuo-■»
dų musėms išnaikinti. Tų nuo
dų netyčiomis išgėrė josios 3 
metų amžiaus sūnus Aleksas 
ir po dviejų dienų mirė.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie gražus oras; 
maža atmaina temperatūroje; 
rytoj kartais gali būt lietaus.

PINIGŲ KURSAS

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

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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Marijonų pastangomis kuriamų kolegijų pa
šventins Marijos garbei ir mūsų tautos gero- 
yei.

Prie lietuvių bernaičių kolegijos įkūrimo 
praktišku darbu daugiausia prisidėjo geri), 
kun. P. Kudirka, Marijonų provincijos vado
vas, kun. V. Kulikauskas, kun. dr. J. Navic- nes kiekvienos tautos susipra-

Lietuvių Kolegija Amerikoje.
Nei viena tauta negali kul

tūringai plėtotis nei ilgai gy
vuoti be apšvietos ir mokslo^

kas, kolegijos direktorius, kun. dr. K. Matu
laitis, kun. J. Jakaitis ir kiti.
\ Lietuvių Bernaičių Kolegijos vaidmuo (tesnių bei mokvtesnių sūnų ir 

Amerikos lietuvių katalikų tautiniame ir vi-j dukterų, tuo yra kultūringes- 
suomeniniame gyvenime yra milžiniškas. Tai-j nė įr galingesnė pasaulyj už

tinius ir galybė glūdi mokslo 
židinyj. Tauta, turinti apšvies

būdu liepos mėnesio pradžioje 
1926 metais buvo įkurta Ame 
rikbs Lietuvių Kolegija.

Kolegijų, Thompson, Conn- 
Naujai kolegijai skyriamas di 
rektorius kun. Dr. Jonas Na
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DIENOS KLAUSIMAI

nauja lietuvių katalikybės ir tautybės tvirto
vė. Čia bus ruošiami Lietuvos išeivijai vadai, 
tokie vadai, kurie iš vienos pusės supras jau
nosios Amerikos lietuvių kartos dvasių, o iš 
kitos — gerai žinos lietuvių tautos troškimus 
ir siekimus ir tuo būdu, tai gražiai suderino, 
palaikys lietuvybę.

Tat nuoširdžiai sveikiname naujo lietuvių 
katalikų židinio — kolegijos įkūrėjus! Mes 
neabejome, kad plačioji mūsų visuomenė, 
kaip ligi šiol taip ir toliau, jų kilnų darbų 
medžiaginiai ir moraliai parems.

SVARBUS ĮVYKIS.
DARBININKŲ DIENA.

Ateinančiame antradienyje, rugsėjo 
8 d., J. E. vyskupas Petras Būč.ys, Marijonų 
Kongregacijos Vadovas, pašventins naujai 
nupirktus Lietuvių Kolegijai rūmus, Thomp
son, Conn.

Tai svarbus istorinis įvykis Amerikos 
lietuvių gyvenime. Tuo įvykiu teisingai 
džiaugiasi visa lietuvių katalikių visuomenė.

Ligi šiol mes turėjome visokių įstaigų: 
parapijines lietuvių mokyklas, mergaitėms 
akademijų, ligoninę, bankus, taip vadinamas 
spulkas, prieglaudas ir daugybę organizacijų, 
draugijų ir visokių biznio įmonių.

Trūko tik bernaičiams pilnos vidurinės 
mokyklos — kolegijos. Šis didelis trūkumas 
dabar yra užpildomas. Susilaukėme kolegijos 
su erdviais rūmais, gražioje, sveikoje vietoje, 
su patyrusių mokytojų personalu.

Apie tokių kolegijų senai svajojome, pla 
navome kaip jų įkurti. Daugiausia tuo rūpino
si A. L. R. K. Federacija, kuri nepraleido be
veik nei vieno savo metinio kongreso, kuria
me šis klausimas nebūt keliamas ir gvildena
mas. Sunku ir nedrąsu buvo jį imtis vykdy
ti gyveniman, kol nesurasta praktiškų kelių, 
kol neatsirado specialiai tam reikalui pasi
šventusių žmonių.

Marijonų Kongregacijos provincija A- 
merikoje, pasiėmusi šį reikalų į savo rankas, 
jį greitai įvykdė. Pirmiausia kolegijos užuo
mazgų sukūrė 1926 m., a. a. arkivyskupui J. 
Matulevičiui lankantis Amerikoje, kuris jų ir 
pašventino. O šiemet šventinama jau pilna 
kolegija, perkelta iš Hinsdale, III. į Thomp
son, Conn. Laimingai pasitaikė, kad šiemet 
pas mus lankėsi J. E. vyskupas Būčys, kuris, 
būdamas ir Marijonų Kongregacijos Vadovu,

kitas gyventojais, kad ir di
desnes tautas.

Čia mes negyvename savo 
Tėvynėje Lietuvoje. Mes esą 
me išeivija iš mūsų bočių že
mes ir gyvename Jungtinių 
Valstybių galingoje respubli
koje; tapdami šios garbingos 
šalies pavyzdingais piliečiais, 
tuo pat nenorėtume išsižadėti 
ir palaidoti mūsų tėvų būdo, 
papročių ir kalbos, kuri yra 
tautiniai kultūrinio mūsų gy
venimo gaivintoja. Del to gy
vybės dėsnio buvo ir yra su-

Ateinantis pirmadienis — Darbininkų f sirūpinę Lietuviai mūsų išei- 
Diena, šventė. Bet darbininkai jau kelinti vijoje, nes ytin svarbu tokią 
metai tos dienos nebevadina švente, ypač tie, J gyvybę palaikyti kuoilgiau- 
kurie nedirba. Bedarbiai, kurių šiandien yra
milijonai, vadina tų dienų švente, -kurioj bent 
mažų darbelį gauna duonos kąsniui užsidirb
ti. Toji šventė, poilsio diena turi savo reikšmę 
tada, kada darbai eina. Bet šiandien tuo at
žvilgiu toji diena daugeliui iš darbininkų ne
betenka tos reikšmės.

šia.
Apsaugoti lietuvių išeiviją 

nuo ištautėjimo, paruošti tau
tiniai ir tikybiniai įfusistačiu- 
sios šviesuomenės, kuri liktų 
vadovaujanti jėga visam vi-

i suonfleniniam gyvenimui ir ^el 
Tačiau nereiktų ateinančio pirmadienio tij visos išeivijos tikybinį, tau 

praleisti veltui. Ypač darbininkų vadams tinį ir ekonominį susipratimų, 
reiktų labiau įsigilinti į esamų šalyje būklę kuri šviesuomenė čia apdrau- 
ir ieškoti priemonių darbininkų būvio pageri- stų mūsų išeivijos likimų ir 
nimui. Je turėtų pažvelgti į Leono XIII en- išlaikyti) jų taip, kad reika- 
ci kliką “Rerum Novarum” ir Pijaus XI en-lui esant ji būtų ir ištikima ir 
ciklikų “Quadragesimo Anno”. Ten ras nu- naudinga Tėvynei Lietuvai — 
rodytus kelius, kų darbininkai tokiais atvė- tai toks uždavinys ir tikslas 
jais turi daryti. Ten taip pat nurodyta darb- Lietuvių Bernaičių Kolegijos 
davių ir valstybės pareigos. Gaila, kad Įietu-Amerikoje.
vių kalboje tos dvi begalo svarbios popiežių Kolegijos pradžia ir išsi- 
encik likos dar neišleistos. Būtų svarbu, kadį pisti m**
ir lietuviai darbininkai su jomis plačiau ga-'
lėtų susipažinti. Tų enciklikų išleidimu į ąt-1 Jei«u Lietuviai katalikai A

slo įstaigų. Susirado ir pagel- Ekscelencija antvyskupis viekas, iki šiol buvęs Mariau 
bininkų ir prietelių. Visi žiū- Matulevičius suteikė llills kolegijos direktorium,
vėjo į Tėvus Marijonus, kai- dau# 8ero lnūsli išeivijai, pa- Jam į pagelbų stos šeši moky- 
po vienintelius lietuvių kole- keldamas žmonių dvasių, su- tojai. Jų tarpe ir šie kunigai: 
gijos vadus. Tėvai Marijonai stiprindamas juos tikyboje ir J. J. Jakaitis, Br. Vitkus ir 
negalėjo tuomet imti ant men tautybėje. Gi svarbiausias Jo praf. J. Vaitkevičius, 
kų savo pečių tokios didelės Ekscelencijos nuopelnas yra1 Po Kolegijos pašventinimo 
pareigos, nes jų pajėgos bu- Lietuvių Kolegijos įsteigimas, iškilmių atidaroma pilna Ko
vo karo išblaškytos įvairino-'nurodė naujo darbo kelius legija Thompson’e, Conn, jei- 
se kraštuose. Tačiau, pasibai-1*1' *4 dvasių, kurioje turi būti gu tik rasis užtenkamai mo- 
gus karui ir visuomeniniam auklėjami tikybos ir tautos kinių skaičius. Naujai Kole- 
gyvenimui susitvarkius, toji gynėjai. Gilus tikėjimas, ryš- gijai vieta yra graži, daili, pa 
Federacija, matydama Tėvųįki tautos meilė ir pačių savęs togi; tarp sodnų ir miškelio 
Marijonų stiprėjančias jėgas, pasiaukojimas artimo gerovei augštų medžių ji bus pasken- 
pradėjo savo kongresuose reik! turi būti naujos auklėjiiTto į- dusi gamtos grožybėse, 
šti vilties, kad Tėvai Marijo- baigos obalsiai. Jis nustatė Šiandien Lietuvius katali- 
nai imtųsi šitų sunkų kūry-jlos kolegijos mokslo eigų, a- kus apima didis džiaugsmas, 
bąs darbų į savo rankas. 1 tatinkamų visiems šios šalies kad po tiek triūso ir po tiek

i reikalavimams. Jis parinko ir rūpesčių, pagalios susilaukė 
Ir Tėvai Marijonai pradėjo lnokytojuB) paskirdamas kuni- lietuvybės išlaikymo ir tauty-

įslengvo ir atsargiai ruoštis 
prie šito svarbaus darbo. Vi
sų pirma jie nusipirko netoli 
nuo Chicagos miesto, 18 an
gliškų mailių atstume, 220 a- 
krų žemės ūki ir pavadiso 
jį Marian llills. Sutvarkę ū 
kį jie pastatė pirmutinius au- 
gštosios mokyklos rūmus.
Taip tai įsikūrė pirmutinė Lie: 
tuvių Bernaičių Kolegijos u-! 
žuoniazga. Vardas naujai mok 
slo įstaigai duotas Marian 
Hills College, Hinsdale, III. 

j Rudenyj 1925 metais pasireiš- 
kė naujos mokyklos gyvavi 

į mas. Pradžioje manyta, kad 
toksai sunkus ir milžiniškas 
darbas .sparčiai nesivystys. A- 
pvaizda parėdė, kad viskas 
vyktų Dievo garbei. Susirado 
ir kandidatų kilniam idealui 
vienuoliniame gyvenime ir pa 
statytieji namai buvo pilni.
Pirmiausia reikėjo prisiauklė- ..«»
U mokytoj,!, fcftlė t,l kolrgi-iteug0’ kad 1”,VQ reikalinKa I
■ vystymosi darbe tostu to- įsiK>" dides™ ir e.rdvesni ko’ i 

legijos rūmai. Kadangi di- į
JOS

liau. Ir pirmieji

ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS.
Rašo KOTRINA SRIUBIENi.

(Tąsa)
Raguvoje, nors dabar nėra aukštes- ' 

'nės mokyklos, vis tik yra nemažas būrelis 
inteligentų, su kuriais ir susipažinau. Iš 
jų paminėsiu pp. Marcinkevičių, Strašc- 
vičių, Žalgų ir kitus. Taip pat reikia neuž
miršti ir mano mirusio brolio Seimoš,' ku
rio neturtinga našlė įstengė pamokyti 
savo visus keturius vaikus; su jais teko 
man praleisti kiek laiko. Taip pat susipa
žinau ir su simpatiškomis p. Riškos duk- 
retėmis ir jo šeima.' ,

f Traupis.
Po kelių dienų nuvažiavau į savo 

gimtųjų parapijų — Traupį. Bažnyčia te
bestovi ta pati, kurių ir buvau palikusi 
prieš 21 metus. Ji jau pasenusi ir gerokai 
nukentėjusi nuo didžiojo karo audros. 
Kaip man buvo malonu priimti joje pir
mųjų po tiek metų Lietuvoje šv. Komu
nijų! Ten susipažinau su vietiniais kuni
gais — klebonu ir vi kąru, pas kuriuos 
tenka dažnai viešėti. Daugiausia jų pas

skras knygutes privalėtų pasirūpinti-Lietuvių' nierik°je isikur« savo ko 
Darbininkų Sąjunga arba A. L. R. K. Federa-' Ie«iW' Prieš 25 ar daugiaū ak
cija. ' tų, tai mums šiandien nereikė

tų susirūpinti rytojum, nes tu 
rėtumėni čia gimusios ir 
auklėtos

igų Dr. J. Navickų naujos ko
legijos direktorium. Tai kole
gijai liko pavesta įgyvendinti 
pirmųjų mūsų darbuotojų sva 

Ijonė — sukurti moralinę je
igu, kuri nors dalinai išlaikV- 
j tų tautos dvasių čia musų į- 
šeivi joje.

Lietuvių Bernaičių kolegija 
i augo ir plėtojosi. Šių metų 
, vasarų sukako penki kolegi
jos oficialaus gyvenimo metai, 

į Per tą laiką baigė kolegijos 
.mokslą 26 jaunuoliai, kurie 
i šiandien lanko įvairius šios 
salies ir užsienio universite 
tus. J ų tarpe esama ir univer
sitetus jau baigusių Daktaro 
laipsniais. Šitie gražūs davi
niai teikia skaisčios vilties
laimingesniam
išeivijoje.

rytojui mūsų

bes saugojimo Žibinto mūsų" 
išeivijoje.

Dideli nuopelnai priklauso 
Tėvams Marijonams, kurie di
deliu pasišventimu dirbo ir ne 
liauja' dirbę lietuvių išeivijai. 
Jie ne tik stiprina mumyse 
tikybą ir tautybę, bet ir pri
rengia visuomenės vadus, ku
rie vairuotų mūsų tautiniai 
kultūrinį gyvenimą ir apsau
gotų nuo ištautėjimo lietuvių 
išeivijos likimą.

Džiaugsmu prisipildo mūsų 
visų širdys, pažvelgus ryto- 
jun, kurs žada tiek daug švie
suomenės, pasiaukavusios dir
bti ir gyventi Dievo garbei 
ir Tėvynės gerovei.

Taigi ir mes dėkime pastan 
gus ir visu kuom remkime 
Tėvus Marijonus prakilnioje

Per pastaruosius penkerius šventoje jų pasiuntinybėje 
metus mokinių skaičius tiek hūsų išeivijos naudai.

Samata

jaunikaičiai
pasišventė likti Tėvų Marijo- džiunia kolegijos mokinių yra

.kilę iš Rytinių valstybių, to
dėl ir nutarta Rytuose įsigyti

Girdima, kad Lietuvos vyriausybėje į- 
vyksių gana žymių atmainų. Eina gandai, 
kad užsienių reikalų ministeriu vietoje dr.
Zauniaus busiąs paskirtas p. P. Klimas, pa
siuntinys Paryžiuje. Būsią pakeitimų ir pa 
siuntinvbėse. K. Bizauskas siunčiamas 
kvon, dr. šaulys — Berlynan, Sidzikauskas J 
greičiausia Paryžiun, ar Londonan. Būk tai 
gausiąs paskyrimų diplomatinėn tarnybon ir matinė 
p. J. \ ileišis, buvęs Kauno miesto burmistras, kurti jaunimui kultūrinę mok valdžios antspaudų. Tokiu tai rijos

PRANEŠIMAS.
nų kongregacijos nariais ir 
ruoštis į kolegijos profeso-

. . , kolegijai atatinkama vieta, ku (
' rių kun. J. J. Jakaitis surado i mokslas prasidės rugp.

į 1926 metų pavasaryj atvy- įr nUpirko. Tokiu tai būdu A- 1 »u Šv. Mišioms 9 vai.
. .1S ko Jo Ekscelencija antvysku- merikos Lietuvių Kolegija šia į Mokestis $5.00 mėnesiui, bet 

tautiniai naginiais , pįs jurgįg Matulevičius, vy- n<jįe turi jau du skyrių': Ma- iš priežasties bedarbės darome 
šviesuomenės, kuri1 1*1

Tėmykit!

Šv. Kazimiero Akademijoj 
8 d.

atžvilgiais šviesuomenes, kuri - riaugias Tėvų Marijonų Va- rįan Hills, Hinsdale, III. ir Ma ! palengvinimų: Kurie užsimo- 
sulaikytų jaunimų nuo visi o jjas jr j įq vyskupas Petras- nampolį, Thompson, Conn? i kės pirmų mėnesį už visus me- 
įstautejimo, vadautų to jauni- pran-iškus Būčys, j0 pavaduo §į0 mėnesio 8 dienų Jo Eks- j tus, tiems tereikės mokėt tik 

Petras- $4.00 mėnesiui — $40.00 nie- 
Marijonų tams. Teliko 7 dienos užsire-

A. L. R. K. Federacija pir- -prakilnų darbų, bet ir oficiali kongregacijos Generolas, iškii gistruot. Pasiskubinkit!
pradėjo rūpintis su- uiu būdu uždėjo savo augštos mįngai pašvęs Švč. Panos Ma- Seselės tikisi didelio skai- 

garbei naujų Lietuvių čiaus mokinių. Neapvilkite jų.

ir pa- - ------ J---- ’ rrancisKus rsucys, jo pavauuo g,0 mėnesio 8 dienų .j
s Mas- n‘° darbu°tę ir saugotų lietu- įtojas. Jo Ekscelencija antvvs- celeAcija vyskupas 
įauskas lvlską tivasi<b jkupis ne tik užgyrė pradėtų Pranciškus Būčys, M

tangomis Traupyje labai gražiai klesti 
Blaivybės Draugijos skyrius ir plinta 
blaivybė. Tai yra labai džiuginantis reiš
kinys.

Balaliai.
Lž kelių kilometrų nuo Traupio ran

dasi gimtinis mano kaimas — Balaliai. 
lai yra nemažas kaimas, dar neišsiskirs- 
tęs, j vienkiemius. Bet aš neberadau mū
sų šeimos gūžtelės — senosios savo bakū
žės, kur išvydau pasaulį ir išmokau pa
žinti Viešpatį. Kaip buvo liūMia, graudu, 
Lai nuo tos vietos, kur ji kadaise stovėjo, 
tegalėjau nusiskinti keletą žalių lapetių. 
Visos apylinkės, keliai, takeliai, po ku
riuos kadaise buvo vaikščiota, nuvo 5i««c 
tiek pamiršti, ir, vienas po kito, kylo, aiš
kėjo iš užmiršimo rūkų... Tame kame te
begyvena vienas brolis* ir sesutė. O ant 
kalnelio, šalia vieškelio, stovi pakrypę se
ni kryžiai ant kapų, kuriuose ilsisi bran
gūs senelių kaulai.

/ Kaunas.
24 birželio išvažiavau su brolėnaite į 

Kauną. Važiavome autobusu; kelionė tę- 
, sėsi 6 vai. su 1 vai. pertrauka Ukmergėje. 
I Pradžioj bvvo graži diena, bet j vakarų

apsiniaukė. Ėmė lyti. Pro autobuso lan- i 
gus bėgo lygūs Lietuvos laukai, toli ap- 
rubežiuoti tamsiomis giriomis. Izaokuose 
žmonės piovė dobilus; siauruose rėžiuose 
bangavo rugiai.

Privažiavome Kauną. Koks brangus 
ir artimas pasirodė man tas didžiausias 
Lietuvos miestas, nors su Amerikos mies
tais palyginus tik miestelis! Nuo aukšto 
Ukmergės plento, kuriuo įvažiavome į 
Kauną, matėsi keletos bažnyčių balti bok
štai, didesniųjų rūmų dailūs, pagrąžinti 
stogai ir ištisa jūra namų.

Apsistojusios viešbutyje ir apsitvar
kiusios, išėjome pasižvalgyti į miestą. 
Jau temo; gatvėse judėjimus buvo nema
žas: Kaunas dar neturi elektros tramva
jų, todėl juos nors iš dali s pavaduoja 
autobusai, gausiai knrsuojų gatvėmis. Bet 
kas ypač, nemaloniai žeidė mano ausis, tai 
buvo rusų ir lenkų kalbos. Žydai, matyt, 
irgi stengiasi kalbėti tik rusiškai. Bet 
man buvo labai malonu, kai į klausimus 
policininkai atsako lietuvių kalba, kai vnl- 
džios įstaigose viešpatauja tik lietuvių 

, kalba. Tai mane stipriai paveikė, girdė
jusių tiek metų viešai tik svetim< kalbų.

Vakare aplankėme vasaros teatrų 
Sodelis prie teatro pasirodė gana švarus. 
Išpuoštas rožėmis. Prieš gražius Vals
tybės Teatro Tumus, takelyje pamačiau 
nedidelį plotelį, užtvertų geležine tvorele 
ir papuoštų gėlėmis. Giminaitė man pa- 
aikškinų kad tai esanti kap. Gudyno žuvi
mo vieta. Jis žuvęs per atentatų prieš 
buvusį ministeri- pirmininkų A. Vokiema- 
i U. ’

Vasaros Teatre tų dienų ėjo Negrų 
Teatras. Man tai jau buvo nebenaujiena. 
Tik labai nemaloniai man atrodė didelis 
teatro vadovybės ne punktualumas ir tru
putį nemandagi publika.

Rytojaus dienų, t. y. birželio 25, pir
miausia apėjome keletą bažnyčių. Šv. Tre
jybės bažnyčia yra, matyti, gerokai sena, 
bet gana gražaus senoviško styliaus. Aš 
labai nustebau, kai po šv. Mišių kunigas 
su keletą susirinkusiųjų žmonių pradėjo, 
lenkiškai giedoti birželines pamaldas. Tai 
aiškino kad tai esanti kap. Gudyno žuvi- 
vin kaliais persekiojimus lenkų okupuoto 
Vilniaus krašto bažnyčiose.

Jėzuitų bažnyčia labai jauki, švari ir 
gražiai išpuošta. Prie bažnyčios yra ir jė-

zuitų vienuolynas, kuris išlaiko geriausiai 
Lietuvoje pastatytų (mokslo, atžvilgiu) 
berniukų gimnazijų. Tuojau už jėzuitų na
mų yra nedidelis, aukštas, senas, keisto 
styliaus frontonu rūmas. Eina padavimas, 
kad tai esanti iš gilios senovės išlikusi 
Perkūno šventykla.

Vytauto bažnyčia stovi visai netoli 
Nemuno. Tai yra neaukšta, ne labai dide
lė, sena bažnyčia. Neturtingai įrengtas 
jos vidus ir prietema daro jų nelabai jau
kių. Mes įėjome į jų kaip tik kan. Tumui, 
jos rektoriui, laikant šv. Mišias. Kan, 
Tumas, rašytojas Vaižgantas' yra ameri
kiečiams jau gerai pažįstamas. Bažnyčioje 
yra pakabinta lenta, kurioje įrašyta iš
trauka iš vysk. Valančiaus “Pastabų”. 
Toji ištrauka skelbia, kad tų bažnyčią pa
statęs Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas 1400 metais. Giliai susimųsčiuši aš 
dar sykį permečiau akimis tų brangų se
nų mūsų tautos paminklų. Vytauto baž
nyčia beveik kas met gerokai nukenčia 
nuo Nemuno potvynių. Taip ir šįmet prie 
pat jos sienų buvęs pakilęs vanduo, ir net 
bažnyčios grindys viduje buvę 'užlietos 
vandeniu. (Bus daugiau)
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LAB0R1DAY-PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE

BUS NEPAPRASTAS RUDE
NINIS IŠVAŽIAVIMAS.

Parmoję bus galima gaut 
nusipirkt įvairiausių valgomų 
daiktų: lašinių, kumpių, dešrų,

miltų, medaus, pieno, Sūrio. 
Taipgi gyvų paršiukų, veršiu
kų, kalakutų, žąsų, ančių, viš
tų ir t. t.

Du trokai gabens žmones 
nuo Clarendon Hills stoties 
į farmų veltui.

Iš Cbicagos yra pasirengę 
vykti trokais Mraųuette Par- 
kiečiai, Briglitonparkiečiai ir 
Town of Lakiečiai, VVest So
diečiai. Kiti važiuos automo
biliais ir traukiniais. ’

Visas pelnas skiriamas šiai 
mokslo įstaigai.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

SVEIKATĄ STIPRINTI 
DAR NEVĖLU.

DAINAVOS ŠALIS SENIAU IR DABAR.
Daugel mūsų tėvyne-1 bažnyčios nėra), tvirtina, kad 

je yra puikių ir gražių [dar 30 kilometrų gyvena vien 
vietų, daugel yra šalių, lietuviai. Toliau pradeda mai-, 
kur pragarsėjo senų tė- ,šytis jau gudų kaimai.

TEL. PROSPECT 7960—61

vėlių darbais, bet tarpe 
jų visų gražiausia ir 
garsiausia
šalis.

V. Krėvė.

Apie garsių Dainavos praei-

Dainuviai ir dabar yra la
bai narsūs. Merkinės ir Perlo- 

Dainavosi'jos miesteliai patys apsigynė 
nuo lenkų. Čia gyvuoja dideli 
šaulių ' būriai.

Ir religingi Dainavos gyven
įtį žino kuone kiekvienas lie- • Neturtingos 1 erlojos ir

. Į tuvis. V. Krėvė tomus prirašė
[apie garsiausių ir gražiausių
Lietuvos šalelę. Ir V. Teatras, 
“Šarūnų” vaidindamas, nuo-

Alytaus (Viln. p.) parapijos 
pasistatė gražias bažnyčias. O 
koki gražūs kryžiai jų kapuo
se! Čia dar kuone kiekvienas

lat mini Dainavos vardų. Dai- ^aimas turi savo kapines. T ai

kaip nuo saulės nurusti 
skaudžiai nenuplikti.

Pirmų sykį saulės spuidu

ir

nava yra pietrytinėje Lietu
vos dalyje, dažniau vadina
ma Dzūkija. Tačiau didelė 
jos dalis yra už Merkio len
kų okupuota.

Seniau, pasak padavimų ir 
pasakų, Dainavoje gyvenę 
“garsūs kunigaikščiai ir ka-

ir kryžių daugybė. Jų pilna 
ir kryžkelėse bei pakelėse. Tik 
gaila Varėnos, kur broliai nu
tautinti. Ir ištvirkimas Varė
noje labiau prasiplatinęs, nes 
ten buvo rusų karo poligonas. 
Be to Varėnos apylinkėse 
daug apgyvendinta rusų. Ta
čiau jie Lietuvai palankūs. Užraliai. Jie tarp savęs nesuti

kę ir Dievo negerbdavę, bu-ilnerk* vadina OkuPuota Ue’
Arfinitd -a a- - - - - vę vėliau priešų užpulti, išžu tuva sen^ vai a1,

tmasi ruduo, dienos trum- iįU08e reik maudytis trumpai. dyti Riti suaknienėję. ”
pesnės darosi, saulėtų .dienų 1 ]<aį jau (x}a parus, tai ga]įma.
rečiau pasitaikys. Rfldens dar 
ganotas ir šiurpus oras atneš

ilgiau kaitintis prieš saulės Tai pasakos. Iš tikrųjų yra

Dainavoje dabar nors ir į- 
vestas privalomas pradžios

žinoma, kad panemunių buvo :1 mokslas, tačiau mokyklų čia

itlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sųskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis. Pasinau- 
duok sumažintomis vasaros kai
nomis. Dar yra laiko pirkti an
glis žemomis kainomis.

Mus parduodame įvairios rųšie.s 
anglis — dėl llot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės, PennsyK 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913-19 S PAULINA ST.
Near 49th Street Chicago, Ilinois '

V. Gapszewicz, Pres. R. F. Gapszewiczs Sec. and Mgr.

spindulius. Taipgi neapsimoka! , ... T
įvairių ligų. Dabar dar neper- kaįtinUs priež saulę kuomet o- ;da"g P '!' 'T!
vėlu sustiprinti savo sveikatų da yra 6|apia. SaoI5s tyn6s 3™
taip, kad slogom ir epidemi- yra sveika tik tada kai oda v- 
jom siaučiant ligų perai mūsira gausa. Taigi labai negerai 
neįveiktų. Jei ūkininkas vasa-' daro tie, kurie 'vandenyje sū
rų nežiopso, tai žiemai atėjus šlampa ir kaitinasi prieš sau- 
nebadauja; jei žmogus vasaros | ię? potam vėl maudosi ir vėl 
metu prisikuopia gamtos tei- j kaitinasi; o tai yra gan pavo
kiamos sveikatos, tai žiemų ja. j jinga. Geriau yra jei žmogus 
isliks nesirgęs. i saulės tynęs ima pirm rnau-

Saulės spinduliai yra tikra į c,an6es. 
gyduolė daugeliui ligų; ypač 1 Žmogaus viso kūno oda rei- 
saulės spinduliais yra gydoma i kalauja netik vandens maudv- 
džiova, rachitas ir reumatiz- r'ės, bet ir oro. Labai yra

dar per maža. .Merkinė vis
liūdi uždarytosios vidurinės

,T. , „ . 7’ mokyklos ir tikisi jos susi-
... . laukti, nes į Alytų neturtingesŠios pilys saugojo I . - v j v ,m , niem (kurių čia daug), .sunkuVilnių ir Trakus nuo vakarti. , .T , .. v. . . . leisti mokytis.Istorija žino, kad Merkinė

Alytus, Merkinė, 
Liškiava.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

mas. Higienos delei saulės spin 
dūliai yra didžiai naudinga.
Kas saulės spinduliais naudo
jasi, saulės spinduliuose mau
dosi, to kraujas yra stip 
resnis, to ūpas yra linksmes
nis, jaučiasi sveikesnis ir lai
mingesnis. Ir išmintingi tėvai 
netiktai leidžia bet ir paragi
na savo vaikučius, kad jie žai
stų tyrame ore ir saulės spin
duliuose. Vaikučiai visada turi 
geresnį apetitų prie valgio, 
yra gabesni moksle, rečiau ser 
gi, yra jaudresni jei gauna už
tektinai tyro oro ir saulės, čiau serga. Taigi dabar dar 
Taigi, mieli lietuviai, nepavy- nevėlu savo kūnų užgrūdinti 
dėkite sau ir savo vaikučiams Į *r savo sveikatų stiprinta.

sveika prie kiekvienos progos 
dorai išvėdinti savo kūnų. 
Drapanos išlepina žmogaus o 
dų, o oras užgrudina. Mūsų 
plikas veidas ir plikos rankos 
nebijo nei vėjo,, nei šalčio, nei 
staigių oro atmainų. Av žino
te, kad Amerikos indėnai se
niau visai pliki vaikščiojo ir 
jie speigų nebojo, lygiai kaip 
mūsų plikas veidas šalčio ne
bijo? Kieno kūnas gauna daug

buvo kelis kartus sudeginta, 
Alytuje 1377 m. buvo mūšis 
su kryžiuočiais, kuriems pa
dėjo anglai. Priešų kariuome
nė priešakyje tada nešė šv. 
Jurgio vėliavų. Taip rašo vo
kiečių kronikos.

Visus lietuvius žavi garbin
ga Punios ^valdovo Margelio 
mirtis. Pasakingieji Dainavos 
kunigaikščiai buvo ir yra pa
triotizmo simboliai.

Dainuviai vieni sukūrė lie- 
dainas. Jose

oro, ir saulės, kieno oda yra

. tuvių kariškas 
minimi mūšiai, Šarūnas, Kęs
tutis ir Algirdas. Dainava se
novėje skendo dainų jūrose, 
nuo ko ir vardų gavo.

Ir dabar “ir už paukštelius 
čiulbuonėlius, už lakštingalė
les gražiau /ten dainuoja jau- 

i nos, sesulės, Dainavos šalies 
Nuvažia-

Dainavų reiktų labiau lan
kyti turistams, juo labiau, 
kad čia labai gražios vietos. 
Tiesa, šiemet Alytų aplankė 
daug vasarotojų ir džiaugiasi 
jo pušynais, Nemunu, gra
žiuoju Vilniaus pusės piliakal
niu, bet dar labiau džiaugsis 
aplankę Dainavos pademarkli- 
nijį, kur ežerėliai tarp kalne
lių blizga, kaip akutės, kur
sraunūs upeliai ir gražūs pušy• »•-
nai. Iš čia matos Okupuotos 
Vilnijos kalneliai ir girdis rau 
Jojančių brolių lietuviška dai
na.

(“R..”)

ATLIEKAME

tyro oro ir saulutės spindulių, 
nes už tas puikias gamtos do
vanas pinigų mokėti nerūk.

Bet nemanykite, brangūs 
skaitytojai, kad jei daktaras* 
kų išgiria, tai jau nereikalin
gas jokis atsargumas. Tik pai 
kas neturi saiko. Saulės spin
duliais, lygiai kai ir kitomis 
gamtos dovanomis, reik nau
dotis išmintingai. Saulės spin
duliai mažose dozose žmogų 
gaivina ir daug gero jam pa
daro; bet didelės saulės spin
dulių dozos tik skaudžiai nu
plikina. Palengva nuo saulės 
nurusti yra sveika, bet staiga 
nuo saulės nuplikti yra pavo
jinga. Galvos skaudėjimas, 
nemigas, inkstų liga ir kito
kios ligos vra pasekmė perstai 
gaus ir perilgo kaitirdmosi

užgrūdinta, tas rečiau gauna l , - x., , ? j skaisčios mergelesplaučių ligas ir slogomis re- , , ....° vęs pne demarkacijos linijos
tuoj užgirsi net už Merkio lie
tuviškai dainuojant, nors ant 
tilto stovi keli lenkų kareiviai. 
Perlojos klebonas kun. Cibuls
kis, kuris daug reikalų turi su 
okupuotais broliais (dažnai 

:pas ligonį į anų pusę tenka 
eiti, nes tten arti kunigo ir

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI. «

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

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybų arba

PRANEŠIMAS

prieš saulę. Taigi reik mokėti; agitatorius

Tebūna visiems žinoma, kad Juozas A. Kizgen 
(Jeweler) laikrodininkas, kurs turėjo savo krautuvę 
po nuhi. 3318 So. Halsted St. dabar Jau persikėlė 
naujon vieton po num. 3256 So. Halsted St. Juozas 
A. Kizgen visiems kostumeriams Ir draugams dėkuo- 
Ja už praeities parama Jo bizny. Todėl ir dabar tiki
mi. Jog Jo nepamtrž naujon vieton, kur visi bus sutikti 
su ‘•smile" Ir geru patarnavimu. Taipgi praneftame, 
kad Juozo A. Rlzgeno krautuvėje yra dideliauslos pa
sirinkimas žiedų, deimontų Ir visokios rųftiea laikro
dėlių tr tt. '

Taipgi taiso visokios rųfttes laikrodžius.

JUOZAS A. RIZGEN
3255 So. Halsted St-eet

Telefonas Boulevard 6561

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Oraugas” Pub. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefdtrais Roosevelt 7791

O1I1CAGO, tLL.

N



DRAUGAS Šeštadienis, Rūgs. 5 d., 1931

Rengia DIEVO APVEIZDOS PARAPIJA

Prasidės Sukatoj, Rugsejo-Sept. 5 d. ir tesis kasdien iki Rūgs. 13 d., o po to tik sekmadieniais
Čužauskas buvo vienas iš zimiero par. rėmėjas, p. Jonas linki gerb. klebonui kuosma-

Įvyks Parapijos Salėj ir Kieme, 19 St. ir Union 
Avė. Bus Gera Muzika, Gausybės Dovanų, Už
kandžių, Gėrimų ir Kitokių Gėrybių. Maloniai 
Visus Kviečiame Lankyti Šį Pąrengima.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

f

Prašau J Mano Kampelį
-------------- Rašo prot Kampininkas,------------------

Dabar, kai ant žemės žmo- jau, be kitų laisvamanių, yra 
gų bėdos viena po kitos ve- pakviestas net vienas varga- 
jasi ir jokio ratunko negali mistra.
sulaukti, sakau reikia nors Ant rytojaus, anksti, .susi- 
šventąr dienų, vi.-as bedas po krovę vaikus ir beskes viso- 
šluota pakisus, biskutėlį pasi- fcjos provizijos patraukėm

smarkiausių darbininkų. Jis Zaranka. Dieve duok, 'kad glausiu atostogų, 
daugiausiai tikietų pardavė. į greitai pasveiktų.

Komitetai
Negalima praleisti 

nėjus ir šios parapijos 
to. Vyrai tiek dirbo, kad kitas

X Visi jau žinom, kad Lab-,etai. i X Keturi geri lietuviai jau i , - ,, A ,
I ... ni. b .. . (danų Centras savam ūky sek-

leisti nepaini- nuoliai, Chicago Heights atra-Į ,. .. ....
.... . v , ... , madieny, rugsėjo b d., rengia

apijos konute- do pasaukimų į dvasiškų tuo-!-. .. . .
, o n x i * - ! išvažiavimų. Labd. centras ra-mų: S. (lauoas vyksta šį mė

nesį į seminarijų, Mundelein,
gina visas kuopos kuopuikiau

“SUDIEV GIRUŽĖ, SUDIEV 
ŽALIOJI.”

pro vizijos
piknikam Užsimokėjęs už vi
sus įžangos po 50c., ba kų tai 

praleisti, tik, štai, vienų va- reiškia, jei vaikai gaus pir- 
karų iš oro, kaip iš dangaus tuus prįzus, kol aš aprinkau 
keptas karvelis į burnų, įkrito gerų vietų luneiui valgyti, 
į ausį navyna, kuri nemažai mo&a tuo tarpu užregistravo 
patiekus suteikė. Esu, būsiu vaikus dainų kontestan. 
toks piknikas, kur kompozito-; yuvalgę )un<.,ų laukiall| pr0.
rius ir kanklininkas - v.ęnas Laukiam, laukiam, o

Zosės , kitas Ieties ,programo kaįp llar> (aip Įk.r
arėsimi apsimovę rodys ryl | Ka|ku,.iu piknikieriai>
laitų, koks nesenai buvo Ksa- L.- , • • , rįgulusiai vyrai, pradeda slabti
la ofise. Be to, būsi, vaikę, h. griuti [)o
dainavimo kontestas ir ktn-is,^ allto„,obi|io. Moterys ir- 
vaikas geriau išrėks, tuni'teks jgi svinluliaoja. 0 pr0gram9 
piniginės dovanos, kurioms pa ! -

linksminti. Man taip begalvo
jant, kur reikės Augusto 30

net nemigęs ėjo į dirbtuvę..--, , —----------—-,>iai prisirengti>
Sunkų aprašyti jų darbus, bet1 Lll., 0 P- Gaucas, J. Darnaus-;
parapijiečiai ir klebonas visus' kis ir P- Daukšas į Quigley - Hiusų 3 kuopa smarkiai
juos žino. įPrėp. seminarijų. rengiasi. Viskų “redi” turi.

j Komiteto štabų sudaro: J.1 Geriausių sėkmių visiems.
'.Baronus, F. Kapturauskas, A. X Šv. Kazipiiero par. mo-
lj. Sutkus, Alex. Jankauskas, kykla prasidės rūgs. 8 d. Tė-• parapijos svetainės ir visus, 

važiuoti,
nuvež, Visi ateikit prie svetai
nės. Visi kartu dainuodami 
trauksime į Labdarybės f«r-

Gauta trokai, kurie stovės 
sekmadienio rytų 9 vai. prie

'j. Butkus, J. Šiinulyrias, 1». vėliai, laiku atsiųskite savo i kurie norės troku 
Navardauskas, P. Dapkus, L. vaikelius į mokyklų.
Žigas, J. Butkus, J. Urboną- Į x šį nietų sesutė Pirc'ua 
vicia, B. Mačiulis. viršininkaus mūsų mokyklai.

Širdingas ačiū visiems pa
rapijiečiams, kurie prie to pi i- ir pasisekimo, 
sidėjo.

Garbė
viams.

VVaukegano lietu-

Stase.

Velijame jai daug sveikatos

Rap.

CICERO, III

skirta net 100 dol.
Linksmu veidu pažvelgęs i . , , ,v v

...... . visais beskes ištustinam, o pre
savo tris baibokus, sakau mo- ■ .... .
čiai:

— Moč, parink gerų dainų, 
mokinsiu vaikus dainuoti, o 
nedėlioj drošint piknikam Ge
ra proga duodama vaikam i 
nors ant šiušių užsidirbti, ba j 
irž keli,)'diena prasidės- m 
kykla.

Močiai netruko dainų pa
rinkti, bet aš du vakaru mu-

*
įSaulė nusileido, tamsa užėjo, 

visa* beskes ištustinam, o pro
gramų viŠ nėra. Žmonės pra
dėjo skirstytis, apslabę pa
mažėl atsigauti, o programų 
nėra.

— Moč, sakau, laikas namo 
traukti. Matai, jau dešimts 

Mūsų nodieją 
šuns ant uodegos nunešė. Gal 
kontestas buvo, gal be daina
vimo kam pirmus praizus iš-

CHICA6U HEIGHTS, ILL

mų.

3-čioji kuopa taipgi kviečia 
visus, turinčius automobilius 
atvažiuoti į tų labd. išvažia
vimų. Ūky bus paruošta viso
kio užkandžio, atgabenta ge

nimo; bus ir muzika, prie ku- 
1 rios galės visi pasilinksminti.

Vasara baigiasi, baigiasi vi- 
Isokie piknikai, visokie išva
žiavimai į miškus tyrųjį orų.'

Ateinantį sekmadienį Chica
gos lietuviai, skaitlingai suva
žiavę į Labd. Sųjungos Centro 
suruoštų išvažiavimų savam 
ūky, pasilinksminę, prisinešu 
tavę, parėmę kilnų labdarybės 
darbų vakare, grįždami namo, 
užtrauks atsisveikinimo su 
giria dainų: “Sudiev giružė, 
sudiev žalioji.’’

Labdaringos Sųjungo. ūkis 
randasi už 18 mylių ubo Chi
cagos. Važiuoti reikia nattjuo-

j u Joliet keliu — Road 4 iki 
įLemont. Nedavažiavus visai 
Leniont miestelio, prie gazoli- 
ino stoties reikia sukti po de
šinei ir važiuoti iki pasimatys 
Labdarių fanuos iškaba (sai- 
na).

Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
į ši labdarių išvažiavimų - 
paremti jų dedamas pastan
gas, kad sukėlus keletu šimtų 
dolerių būtiniems Labd. Są
jungos reikalams. Visų lietu
vių pareiga remti labdarybę, 
kuri rūpinasi vargšų, likimu 
kuri našlaičiams ašaras nu
šluosto, seneliams karčias gy
venimo dienas pasaldina.

Viva.

Žinutės.
nis šįmet piknikas, Vytauto 

X Šv. Kazimiero par. pikm- darže. Piknikas ruošta tikslu 
j kas, kuris įvyko rugp. 23 d.,'pagerbti visų piknikų darbi- 
jpar. darže, labai pasisekė. Gry ninkus, kurie šauniai darbavo 
no pelno liko $483.68. Nors sį.

Radio Stotis A J J.

X Rugpiučio 30 d. įvyko -— ------------------
šv Antano parapijos paskuti- SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

ėijauri su vaikais, mokinila- dalino- Oaila tik ižanSos

įčia ir nedidelė par., bedarbių 
taipgi daug, bet visgi iš pik
niko vaisių galima labai džiau 
gtis.

X Rugsėjo '6 d, prasidės 
į šios parapijos bazaras. Jis bus
kas sekmadienį per šį mėnesį laukdami. Turbūt, Rytai mūsų ““^ano^itadi®

SPECIALISTĄ 
Taigi nenusiminkit, nei eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
taip skaitlingas, bet visgi pu tyreli. Tikras specialistas, arba pro- 

. . , r r v. - fesorius, neklaus jūsų kas jums ken-
Sctlliai pavyko. liuvo Žinia Kia, ar jęUr skauda, bet pasakys pats 

kad klebonas, gerb. kun. Ii. " „J““,
Vaičunas, perskris orlaiviu į kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 

. . . dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-
plkniktĮ, bot visi nusivylė bb- tyrimo, suradymui žmogaus kenks-

X Nors šis piknikas nebūvi

NEPAPRASTAS NUPIG1NIMAS
Laivakorčių Kainu Cunard Linijos Laivais į

L I ETJ V Ą
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, 
kad 'kelionė j Lietuvą labai brangi. Cunard I.inijh padarė 
nepaprastą laivakorčių kainų nu piginimą kelionėms j ten 
ir atgal visais jų laivais. Nupiginimas įeina galiOn nuo 
rugpiučio 1 dienos il;i spalių 15 d. Štai jums proga, kokia 
gali daugiau nepasitaikyti. Nepraleisk _jos! Viertas šių 
didžiuliu laivu

MAURE! ANIA AQUITANIA BERENGARIA
išplaukia iš New. Yorko per Chorbourgą kiekvieną trečia
dienį. Keletą: kitų savailinių išplaukimų per Angliją ir 
Havrą.
Minimaliai kainuoja ...........................;............................ i. SlHl.dt*

'I Klaipėdą |r atgal ........................................................ .. .
EXPRESINIAIS LAIVAIS MINIMALĖS KAINOS

J Kauną .................................................................................... $172.00
1 ............................................................................... $157.00

LAIVAKORTĖS I TEN IR ATG-AL 
GALIOJA DVIEM METAM. 
Kelionėn išrengia vist Cunard 

Linijos agentai

mas juos dainuoti. Su' kiek Mums besiruošiant pro šalį

GUNARU LINE

vįs praėjo kita moteris vedina 
skaistėjo mano nodieja, ir kįlo dvieui mergaitėm ir keikda- 
upas dėl* to nedėlioj pikniko, dama:

Po kelių sunkių praktikų ~ Rup... tas paukštvana

vienu dainų kartojimu
— ir Labor day. Nuoširdžiai 
visus kviečiame atsilankyti 
bazaran. 1

X Susirgo didelis šv. Ka-

Scupp — Kaggi
klebonui dabai patiko, kad ir X-Kay ttoentgeno Aparatas ir vi- 

. . v_ . siškas bakteriologiškas egzaminavi-
ant toliau pasiliko viešėti pas mas kratijo atidengs man jūsų tik- 

.' . , ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
SaV O gimines. jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-

Parapi jonai

-I-I--- - - i“- ---I' -....... - - -
✓

gis. Rašė, skelbė, o, žiūrėk, 
kaip apgavo. Pamatysiu jį 
kur nors kokios loskos pra
šant, aš jam...

Paskutinių žodžių nenugir-

— —III.

c- "■11 iir močės veidas nušvito.
— Ot, mano pupeliukai, —

sako ji, — kaip jie dailiai dai
nuoja. Jei tik būtų kanklės, 
galėtų net per radio dainuoti,
kaip tie artistai. Jums, jums, j dau. Tamsumoj moteris dingo 
pupeliukai, nedėlioj teks• su dviem mergaitėm, 
aukščiausios kontesto dova- Vykom namo lig vietoj ais- 
nos. krimo būtumėm gabalų muilo

— Moč, sakau jai, nodieja nurijęs. Gaila buvo tik dviejų 
geras daiktas, ale nepamiršk ntukos su vaikais vakarų ir... 
kad kontesto džiodžiuni, girdė- įžangos.

. i—

LIETUVIAI AMERIKOJE

mUKGiS, »1.
Varduvių Diena.

►Šv. Baltramiejaus parapija 
šventė varduvių dienų rugp. 30 
d. Buvo iškilmingos pamaldos. 
Bažnyčioj altoriai buvo pa
puošti gražiomis gėlėmis, už 
tai padėka mūsų sesutėms 
Kazimierjctėms.

Šv. Mišiose dalyvavo daug 
žmonių. Gerb. klebonas kun. 
Čužauskas pasakė gražų pa
mokslų apie šios parapijos glo 
bėjų. Choras giedojo gražias 
šv. Mišias. Noriu pažymėti, 
kati mūsų choras yra vienas 
didžiausių. Atvykus čia varg. 
S. Žiliui, choras pasidarė labai 
stiprus. Be to, yra gerai išla
vintų balsų, kaip tai p. Žilie

nė, Kantančiutė, Kundroeiutė, 
Biutkutė, Juncus, Urbaitis, Ba 
jurtas ir kiti. Matyt, mūsų 

Igcrb. varg. nenuilstančiai dar
buojasi. Garbė jam.

9
Parapijos piknikas.

Rugp. 30 d. draugijų svetai- 
inėj ir darže įvyko piknikas. 
'Žmonių susirinko labai daug 
|buvo pilna svetainė ir daržas, 
į Diena buvo graži. Visos mo
terys smagiai darbavosi ii' 
prieš piknikų sulinko daug 
daiktų žmonių laimei.

Merg. Nekalto Pras. Pane
lės Šv. draugija irgi pasidar
bavo. Pirm. minėtos draugijos 
yra labai darbšti mergaitė S. 
Biutkiutė. Jų seka J. Austiniu 
tė ir kitos, kurios daug pagel
bėjo. Širdingai visoms ačiū.

Mūsų gerb. -klebonas kun.

CICERIEČIŲ DOME!
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS

UŽ PUSĘ KAINOS

ir radio stotis vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 

1 vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner- 
i vų. širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ilgą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA

Kadangi dabar yra daug 

vargstančių žmonių netu
rinčių darbo, o labai rei

kalingi taisyti dantis, tai 

atsižvelgiant į tai, bedar

biams ir jų vaikams tai
sysiu dantis Už PUSI;1 
KAINOS. Valandas tam 
tikslui skiriu Subatomis 
nuo 9 vai. iki 6 vai. va-I
kare.

SPECIALISTAS 
Inėjimas Kūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State ' Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \Vashtngton Si 
Roam 1502 Tel. Central 297 8

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: l’tarn., Ketv., Ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde I’ark 3395

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus,

Chicago, III. JI Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 * II Telef. Cicero 5927

_ ■■■■■v r-

D R. G U S S E N
4847 West 14th St., Cicero, III.

Telefonas: CICERO 1260
====ŽSBE======B==C=S=

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulkė, Paskola, įvairūn 

patarimai, visi rašto darbai, ir 11

JOHN B. BORDEN
(*John liagdztutlaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Ilandolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Rei>ub. 9600

A.A.OLIS
A D V O RATAS

11 SOUTH LA SAI.I.E STREET 
I Itoom 1701 Tel. Rnndolph 0331

Va:andos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
C241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
I Utarn., Ketv. ir subatoa vakare

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORIT! 

GERMAN LU)YD LAIVAIS; BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA: f •

GOLUMBUSSEPT.il EUROPA SEPT. 13
DRESOEN SEPT. 17 BREMEN SEPT. 23

ivainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki

Klaipėdai, dabar yra ......................... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai ............... 94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

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

Registruotas NOTARAS.

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

Tel. Yards 4669

GOLUMBUSSEPT.il


c
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SV. JURGIO IR NEKALTO PRASI 
DĖJIMO P ŠV PARAPIJOS

N B D fiĮL I O J E,

Rugsėjo-Sept. 13 d., 1931
VYTAUTO DARŽE
115-ta gatve tarp Crawford ir Cicero Avės..

Pradžia 1 vai. po pietų. Įžanga 25c.

Visus savo brolius ir seseris parapijonus ir parapijones šir
dingai kviečiame į šį pikniką. Kviečiame kaimynus ir visus Šv. 
Jurgio ir Nekalto Prasidėjimo P. Šv. parapiją prietelius ir 
rėmėjus. Būsite viešingai priimti. Turėsime užkandžiu, gėrimą, 
gerą muziką, linksmus šokius jaunimui. Lauksime skaitlingo 
atsilankymo RUGKlUO 13 D., VYTAUTO DARŽE.

KLEBONAI ir KOMITETAI.

SocrSSoc?
— ■■ • i rifa<

a. . iii į?-

šventam būti, reikalingi kaž 
koki nepaprasti darbai ir ma 
rinimaisi. Tuo tarpu šv. Tere 
sės gyvenime mes randame ap 
aršvt.ą paprastos, Dievą my
linčios, mergaitės gyvenimą. 
Taip gyventi, rodos, ne sun
ku būtų ir kiekvienam, kad 
tik gero noro atsirastą. Pas
kaičius šią knygą, aš manau, 
kad daugeliui atsiras to gero 

i noro eiti šventosios pėdomis.
Šv. Kūd'iketiė Jėzaus Tere

sė, pasirodo, kad ne tik mo
kėjo gražiai Dievą mylėti, ir 
išlikimai pildyti Jo vaiią, bet 
mokėjo taip pat ir kitiems ta 
tava brangu mokslą perduo 
ti. Ji, būdami vos dvidešim 
ties kelerių metą buvo jau no- 

pieijų vedėja ir mokytoja. Ji 
t? pamokymą dalį taip. pat 

všii ,ie knygoje yra surašiusi. 
Jos kalba yra labai Vaizdin 
ga, gyva ir lengva skaitą t i.

i Pradėjęs skaitą "1 regali pri.-i- 
į versti savęs pertraukti skni 
tymą.

Ilažant apie šią knygą, ne
galima nutylėti ir apie jos ver
tėją — p. J. Talmontą, kuris 
pasirūpino gražiai lietuviškai 
ją Išversti.

Būtą gera, kad ši knyga at
sirastų kiekvienoje katalikiš
koje šeimoje. Tuo labiau, kad 
jos ir kaina 8 litai ne per 
brangi, sulyginti su knygos' 
dydžiu ir gerumu.

Kun. A. Petrauskas

SUDEGĖ TEISMAS 
IR BYLOS

Rugp. 13 d., apie 1 vai. Ma-,
!žeikią 1 nuovados taikos teisė-! 
jo kameroje kilo gaisras. Su
degė visas inventorius kartu 
su bylomis ir kt. Priežastis 
aiškinama. “M. M.”

juui.

BROOKLYN LITHUANIAN 

OLYMPIC COMMITTEE.

Tbat the Litliuanian toports 
leaders of Greater New York 
are up to date and keeping 
in line with the pro^ressive 
trend of modom sportšdom, 
is elearly evideneed by tlie 
reeent aetion of a group of 
prohiinent athletic enthusiasts 
w b o assembled i n conferėnce 
in Brooklyn for the sole pul
pose of plannihg a prograin to 
conduet d liigli class athletic 
sho\v in Brooklyn sonieįime 
in the fall, the entire profits

of which sliall be turned over 
to the Brooklyn Litliuanian 
Olynipic Comniittee who will 
handle the popular athletes 
eoming froni Lithnania to par 
ticipate in the 1932 Olympiad 
at Los Angelos, California.

Included among those who 
liave taken the initiative of 
tiiis notable work are Gari 
Pozella, Litliuanian wrestling 
slar; BilĮy Lee (Vaskas) welf 

kno\vn New York City athletic 
director; Andy Kandratas 
Brooklyn wrestler; Jos. Gin- 
kus, fight manager;

__

Šv. P. Marijos Gimimo Bažnyčioj,Marąųette Park,' Šilavos atlaidai 
prasidės Rugsėjo 7 d. 7:30 vai. vak. su iškilmingais mišparais ir baig
sis Rugsėjo 15 d. vakare iškilmingais mišparais ir procesija. Per tas 
astuonias dienas rytais Suma ir pamokslas bus 9 vai. O vakarais miš
parai 7:30 . Tėvas J. Bružikas, Jėzuitas, ką tik atvažiavęs iš Lietuvos, 
sakys pamokslus per atlaidus. Visus kviečiu pasinaudoti Dievo malonė
mis ir pasiklausyti gražią ir pamokinančiu pamokslų.

Kun. A. P. Baltutis, klebonas.
——

APIE KNYGAS , Kas tik turi šiokį tokį pa
linkimą skaityti knygas, ypač 

. religiškai moksliškas, tai tas
Vasaros kaitros galima sn- Tarp indomių lietuvių kai- &ito veikalo turės neišst-

kyti pasibaigė. Dabar žmonės 
daugiau laiko praleidžia vi
duje ir plunkiau žiuri į kny
gą. Reikia pripažinti, kad lie
tuviai dabar mažai teindo- 
mauja knygomis. Tas nereiš
kia, kad lietuviai butų protiš-

jmianią dvasinio džiaugsmo 
šaltinį.

Veikalas gaunamas “Oran

boj knygų yra

JĖZUS KRISTUS
Pasaulio Išgelbėtojas ,, , •® d go knygvne ir pas “Drau-Parašė Vysk. P. Bučys, M.I.C. ,, . 1

• ’ go agentus.
Kaina apdaruose $3.00 be ap-______________

darų $2.00. 514 puslapių 
Šisai veikalas iš spaudos iš-

kai atbukę. Daugelis imtu ir .... . , . .Y . . ėjo siais metais, iais pat nie
skaitytų knygą, jei kaip nors
sužinotų apie jam patinkama 
knygą. Taip dedasi ne vien 
darbininkų tarp-, o ir tarp 
apšviestų mokslus išėjusius 
žmones. Todėl visi ameriko 
niški laikraščiai nuolatai raši
nėja apie knygas, ypač nau-

tais sukako 40 metų, kai to 
veikalo autorius vyskupas Bu
čys darbuojasi lietuvių rašlia
voje. Per tuos ilgus metus gar
bingas mūsų veikėjas pagami
no daug įvairių veikalų, bet 
svarbiausias jo veikalas yra

. ,paskutinis — Jėzus Kristus,
jai išleistas ir supažindina su ... ... . . ...•' 1 . Sis veikalas yra tarsi vainikas
įortiis savo skaitytojus. ... , , . .J visiems darbams, kuriuos P#

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbą 
einant. * Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa- 

[ duoti jiems skanų užkan
dį, — Green M iii Duoną,

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytą Duona

Dabar ir “Draugo” skaity
tojai nuolatai ras žinių apie į- 
vaiTias lietuvių kalboj esamas 
knygas.

t

Yra Amerikos lietuvių tar
pe šimtai lietuvių, kurie iš 
skaitymo knygų turi didžiau
sio sm&gumo. Tai tokių prašo 
me parašyti apie tai kokios 
knygos jiems daugiausia

atliko per 40 metų.

“Šventosios Kūdikėlio Jė-* r
zaus Teresės Sielos Istorija.”

Jos pačios parašyta. Lietu
viškai išvertė J. Talmontas. 
Išleido šv. Kazimiero draugi
ja. Kauno. 1931 m.

Jei norėčiau kaip reikiant 
įvertinti šią knygą, nemokė
čiau net parinkti atatinkamų 
žodžių bei išsireiškimu. Ji 
verta pagirti visais atžvii 
girtis: tiek dėl jos tarinio, tiek 
dėl jos Autorės (Rašytojos).

. tiek dėl gražios vertėjo kai 
Vyskupo Bučio raštai turi 

t,| ypatybę, kad juos., išdėto-: Uny(įoie pa„
iui Kilu- dalykai laba, a.Sk.o- j K.-„lilrelio JfiMn8 T,.re^ a,.ha 
ja, vaizdingojo, gyvoje v,--,,.,n.-:,.aip paprastn, megstm,,a
supranlauiojo kaltojo. Tu, yra v„,|inti „ar

<irt, Teresėlė, Vyresniųjų liereta žmogaus dovana.

Veikalas Jėzus Kristus pra-» piaina, aprašo savo gyvenimą, 
sideda pirmųjų tėvų laime, aiškiai nušviesdama, kaip jo
jos praradimu ir paskui iš- je veikė Dievo malonė, ir k>«

’džiaugsrrtb yra suteiktosios ir dėstoma gilios paslaptis seno- ri ai s keliais ji priėjo prie to-
kodėl. Tuos jų laiškus dėsime , j„ ir naujojo įstatymo ir ka- kio aukšto šventumo laipsnio,
į šį Skyrių. Italiku Bažnyčios mokslas. Daugelis kas mano, jog norint

abffiU
____
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Į Peoples Furniture Co.
1 Didžiausios, Saugiausios ir Parankiausios 
Ėž Lietuvių Krautuvės Įsigyti

Į Radio, Rakandus
1 IR VISOKIUS KITUS NAMŲ REIKMENIS

| Refrigeratoriai 

| Elektros Plovyklės 

| Siūti Mašinos 

į | Kaurai, Pečiai 

5 Ir Rekordai.

NiwProcessBa»ing
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Rtmkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Photie BouleVard 1048

Įsteigta 1893 metais
± -KW-

= Peoples Krautuvės taipgi užlaiko ir operuoja nuosavą
| PARLOR SETŲ DIRBTUVĘ
E Ima specialius užsakymus išpildyme pagal pirkėjo norą
= IR IŠDIRBYST£S KAINAS -
SS ... .3
E Lengvus išmokėjimai suteikiama visiem pagal norą ir £

išgalę.

į Pilnas užganėdinimas' visuomet yra užtikrintas. =

S «TT-«3 ASCHtM AVC cokDICHHOMD ST 2536-40 W 6J«I ST. i MAPiewOOO AV» g

| 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 Sf. “
a (’or. Riehmond Kt. Cor. Maplewood Avė.

HEMLOCK SdflO
S _______ IirimiitiiimmmiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimimiimrtiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiia

= TEL. LAFAYETTE 3171

— . — - ■■ -
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WEST SIDE ŽINIOS. ŽINELĖS IŠ DIEVO AP- 
VEIZDOS PARAP.

Baisus reginys, kad tokioj 
turtingoj šaly žmonės 
taip vargti ir alkį kęsti.

KARNIVALAS.

Gana svetimiems sunkiai Karnivalas 
turi uždirbtus pinigus nuošimčiais ,jo 

mokėti.

tęsis iki rugsė-
Tel. Yards 4442

X Jonas Barkauskas po su
dužimo automobiliaus apžiūrė
tas ligoninėje per Ex-Ray — 
kaulai nesulaužyti, bet tiktai 
kūnas sunkiai sutrenktas.

X Ryt Aušros Vartuose su
sirinkimai :

a) Kolegijos Rėmėju — tuo
jau po sumos; '

b) Šv. Kazimiero vyri} ir 
moterų draugijos — 1 vai.;

c) Labdarių 7 kp. išvažiavi
mas Labdarių farmoh;

d) Aušros Vartų vyrų ir 
moterį} draugijos Rūtos dar
že piknikas.

X Pirmadienyje Kolegijos 
Rėmėjų 19 sk. palydovai iš ry 
to ant AVestern Avė. Burling
ton gelžkelio stotyje iki 11 
valandos lauks norinčiųjų nu
važiuoti j Marijonų Kolegijos 
farmų, kurioje darbininkų 
dienoje būna didelis išvažiavi
mas visų kolegijos prietelių ir 
rėmėjų.

X Rugpiūčio 29 d. vak. sma
rkiai susirgo Brigita Čižaus- 
kienė, pas kurių buvo pašau
kta Dr. C. O’Britis. Jinai ap
žiūrėjus, pašaukė ambulansų 
ir išvežė į Mary Thompson li-

X Kazys Ivanauskas, pėr 
ilgų laikų- turėjęs mėsinyčių 
ant Union Avė., dabar persi
kėlė j savo namų, 726 W. 18 
gatvės. Namų pirko nuo A. 
Dargib.

X Pereitų antradienį po 
pietų tapo palaidota Esunįe- 
nė su kūdikiu ant rankos. Dvi 
savaiti atgal Esunai iš 18 ko- 
lonjios nusikraustė į Marųue- 
tte Parkų. Bet neteko jai ten 
ilgai gyventi. Mirė tapdama 
motina.

X Kitos laidotuvės buvo a- 
valynių taisytojo nuo Canal

Visa Brighton Parko lietu
vių kolonija, su savo dvasiš-

Namiškis.
Chicago Restaurant
WM. . PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeparte
3457 SO. HALSTED ST.

Victory

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO, HALSTED ST.

Tel. 2477

Brighton Park. — Atsieki-j P1 šakyje smarkiai dar-
mui kokio nors svarbaus tiks
lo reikalingas pasišventimas; 
kantrybė ir nenuilstantis dar
bas.

Iš gana svarbių tiksli} para-«
pijoje, yra mažinimas jos sko
lų.

Brighton Parke atsiekimui 
to tikslo, buvo varomas tas 
darbas nuo pat parapijos užde 
jimo.

Įvairios pramogos mažina 
parapijų skolas. Kadangi šį
met Nekalto Prasidėjimo pa
rapija rengiasi prie jubilie-

buojasi šiame svarbiame dar
be. Ir verta atsilankyti į kar- 
nivalų. Čia nubodumui nėra 
vietos.

Phone Republlc 10256 
MOORRN DRUG STORE 

G. Beinosius. R. Ph. 
Prese,riptions Fllled Accurately 

Ice Cream — Candy 
Powders, Creams and Tollet 

Artlcles .
2612 W. 71st STREET

Tel. Lafayette 9 832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVENUE

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WESTERN AND SOUTHERN 
LIPE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

Telefonas Yards 1829

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų

A. PETKUS
JEWELER

Diamouds, Watches and Jewelry 
Watch Repairing Our Specialty
4601 So. Hermitage Avė.

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

port avė. Laidotas po piet ų i jaus baigimo skolų mokėjimo,' 
į tautiškas kapines su dildo j tat, prie šios progos, parapijos 
mis. Velionis sirgo per ilgų lai darže dedasi nepaprasti daly
kų, bet nesistengė susiartinti kai.
su Bažnyčia.

X Ant Harrison ir Jeffer-
Karnivalas eina visu smar

kumu. Minios lankytojų atmin
son gatvių, kur yra nugriauti jubilijinių parapijos metų,
namai ir dideli tušti plotai, 
matosi visokių namukų, gal a- 
pie 40. Vieni gatavi, kiti da 
statomi. Vieni pastatyti iš ak
menų, surinktų nuo gafvės, ki
ti sukalti iš sudraskytų dėžių, 
prie kitų iš šalių kalama ble-

nori šį-tų laimėti. Visi jaučia
si patenkinti, nes tuo norima 
atsiekti užsibriežitųjį tikslų.

c

kos. Vadinas taisomasi žiemai, 
goninę. Ant rytojaus buvo nu-' Mačiau negrų, kurie seniems 
imta X-Ray ir pasirodė, kad automobiliams uždėję stogus
nugarkaulio kaulas jtrukęs. 
Bet tame pavojaus nėra, tik 
reikalinga tam priežiūros. Pen 
ktadienyje Dr. C. O’Britis pa
darė “tonsilų” operacijų ir 
dabar matyt kad ligonė eina 
geryi}.

' Linkime ligonei kuogreičiau- 
siai pasveikti priežiūroje Dr. 
Č. O’Britis (Mastauskienės), 
kurios ofisas randasi 2408 W. 
63rd St.

MOTERŲ SĄ-GOS 55 KP. 
NARIŲ DĖMESIUI.

Besiartinant Aušros parapi
jos 25 metų jubiliejui, o taip 
pat ir pačios kuopos 10 metų 
gyvavimui, šį sekmadienį, rug 
sėjo 6 d., 1 vai. po pietų, bus 
traukiamas kuopos paveikslas, 
p. Zalatoriaus studijoj. Visų 
narių prašoma gerai įsidėmė
ti ir būtinai atvykti pažymė
tu laiku. Taigi tenelieka nei 
vienos narė, kuri nebūtų ant 
kp. paveikslo.

Kp. Valdyba.

KAS 25 M. ATGAL GIEDO
JO WEST SIDE?

Kviečiami visi Aušros Var
tų parap. pirmutiniai choris
tai — giesmninkai, kurie gie
dojo, kuomet ši parapija susi
tvėrė, atsilankyti į parapijos 

-svetaijnę rugsėjo 11 d., .7:30 
vai. vakare. Norime, kad per 
jubiliejinį banketų, 20 d. rug
sėjo, tie patys dainininkai pa
dainuotų keletu dainelių.

Kviečia:
Klebonas, Vargonininkas, ir

Banketo Rengimo Komisija.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tagražina
Išvaizdų

Patenkinimas Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlaikom visokios rųšies pieno 

produktus: pienų, sūrį, sviestų ir 
t. t. Pristatom j namus ir į štęrus.

3251 S. Emerald Avenne

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everythlng In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

ir juose miega naktį. Kiti įsi 
dėję dumtraukius, mažus lan 
gelius, malkų prisinešę ugnį. 
kūrena, šildosi, rubus plauna
si ir prisirinkę atmatų valgo.

Klausiu vieno, kokios tau
tos tie žmonės. Sako visokių- 
meksikonai, italai, polakai, ne
grai, airišiai, lietuviai ir t. t.

«■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgįlėZ
■ Neslkankykite savęs akaus- * 

_ mals. Reumatizmu, Sausgėla, ■ 
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
B — raumenų sukimu: nes skau-g dėjimai naikina kūno gyvybę ® 

ir dažnai ant patalo paguldo. ■
B CAP8ICO COMFOUND mo- g
■ stls lengvai praSallna vlrSml-
g n ė ta ligas; mums Šiandie dau- ■ 

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 50c per _
■ paštų 55C arba dvi Už 11.OF.
g Knyga: “BALTINIS 8VEI- ■ 

KATOS” augalais gydyties, kai- ■
■ na 60 centų. _

Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.a a ■ ■

Naudokitės
Mūsų tautiečiai turėtų dabar naudotis pirkdami 

nuosavybes, lpirių prekės yra sumažėjusios bet trum
pame laike vėl kils aukštyn. Taip-gi turėtų naudotis 
pirkdami pirmus atsakančius morgičius vietoj, laikant 
savo pinigus bakse arba ant mažų nuošimčių vidur
miestyj.

Tautiečiai nepamirškite kad Jūs darote didelę klai
dų; Jūs duodate save išnaudoti laikydami savo pinigus 
vidurmiestyj iš kur, reikalui prisėjus, negausite nei vie
no cento paskolos ant savo nuosavybės, tiktai pasity
čiojimų.

Mes skoliname pinigus ant atsakančių nuosavybių, 
siunčiame pinigus į visus kraštus Europoje, telegramų 
ir per paštų; už padėtus pinigus ant taupymo mokame 
tretį nuošimtį (3%) ir duodame teisingų patarimą savo 
tautiečiams.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

^CFL 970 K. NEDELIOMIS NUO 1 
IKI 2 PO PIET LIETUVIŲ PROG

RAMAS DUODAMAS

SUDRIKO KRAUTUVES
SUMAŽINTOS KAINOS ANT 
ELEKTRIKINiy LEDAUNIŲ

Majestic Refrigirator $250.00 už $1 45.00 
Zerozone $150.00 vertės už • • • • $90*00 
Storr Refrigirator vertės $200 už $1 09.00 
Naujos žemos kainos ant General Motors

“FRIGIDAIRE” DABAR.
3 Šmoty naujas Parlor Setas vertės

$100.00 už ............................. $42.00
Naujas Žieminis Pečius Alcazar už $29.00 
Naujos Komodos vertės $40.00 už $“| 9.00 
Naujas Philco Radio ir Victrola Krū

voje už ................... ............. $59-00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417*21 S. HALSTED ST.

Phone Boulevard 4705 arba 8167

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop.
. Photographer

Wedding and family groups our 
Specialty

4852 80. ASHLAND AVENITK

Tel. Victory 7048£ \
Michael Messar

PHARMACIST 
Lietuviška Aptieka

3201 SOUTH HALSTED STREET

Vincent’s Barber 
Shop

Vincent Woitkiewlee, Sav.
Pirmos Klesos Barbernė 

2831 W. 40 Pi. arti Archer Ir 
Caltfornia

Tel. Canal 5629*

JULIUS SZLICKIS
General RepaiFlng and 

Contracting
2019 W. 22nd STREET

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų ir šeipjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 69th STREET

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th STREET

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. DONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla , 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS, Prop,
We Call And Deliveo-

2408 WEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS, Sav.
4426 So. Westem Avė.

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER SHOP 
Halr Bobbtng and Shingling for 

Tjtdles Our Specialty 
2203 West 22n<l Street >

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242-44 WEST 23 PLACE

Office Tel. Calumet 8399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Plano Movlng 

Local A Long Dlstance Removal
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
hilia Pocius and StcUa Juskie, Sav

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

46 56 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfleld Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, Prop. 

EXPERT VVORKMANSHIP 
CIeaner and. Dyer 

2543 WEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MAGKIEWIGH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičius
2342 So. Leavitt St

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints, Varnlsh, Glass. 

Electric&l Applicances, Etc.
2738 West 47th St.

Telephone Grovehlll 2362
WEST ENGLEWOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKING 
Atdara Dienų ir Naktį

624# SO. ASHLAND AVĖ.

Telephone Lafayette 1516

MAROZA'S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pinuos Klesos f»uon kepykla
4330-34 S. Califomia Avė.

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

Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi tatsom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNTA AVĖ.
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C H I C A G O J E Tel. Cicero 6786

NAUJOJ VIETOJ. kiausi ir atrodo žymiai pailsė-
jusi.

DR. P. ATKOČIŪNASI
DENTISTAS

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

DAKTARAI:
Tel. Ganai 6764 Kea. Republlc 6360 ; Telefonas Grovetyll 3261

Bridgeport. — Laikrodinin
kas p. Rizgenas jau perkėlė 
savo krautuvę į naują vietą 
po nuiu. 3255 So. Halsted st. 
Naujoji vieta tos rųšies krau
tuvėj buvo tinkamai ištaisyta 
ir dabar
išrodo.

pikniką rugsėjo 6 d. savo far- °*MUS Tul- Gr®2Tan’ °®17. Rea. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0617

Jau virš mėnuo laiko, kaip 
p-nia B. Balienė, žymaus Bri- 
dgeporto biznieriaus, Pianciš- 
kaus Balio žmona, leidžia va- 
kaeijas Excelsior Springs,

krautuvė' puikiai Mo. P-nia Balienė ten išvyko 
(daugiau sveikatos žvilgsniu, 

Prisirengė .rudens sezonui. ne^u at°st°gų.

P-nas J. Petrauskas, turįs 
didelę drabužių krautuvę po

R&p.

riuin. 3312 So. Halsted St. jau 
prisirengė rudens sezonui. P- 
nas Petrauskas sako, kad por

Parapijos piknikas.
Šv. Jurgio par. turės dar

moj. Bridgepdrte 5 kp. prie 
to pikniko uoliai ruošiasi. Pik-. 
nikierių trokas tą dieną išva-' 
žiuos į farmą apie 10 vai. ryto ! 
nuo kampo 33 ir Auburn Avė.

Ten bosiąs.

SVARBUS NORTH SIDE 
PRANEŠIMAS. '

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

2423 West Marųuette Ftoad 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
<Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS 
10 Iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak.

Labdarių piknikas nuosavoj
vieną pikniką, būtent rugsėjo farmoj rugsėjo 6 d. Ten vyks Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

vasarų turėjęs neprasta l.i.-113 J' V''“"t0 dar&'- ’*"* C,'ira«os

nj, rudeniui atėjus tikiši_ž»-!« P'kn,k* rcn*“ 6 kuoPa >'-** Pns.r ngus
(kartu su Nekalto Prasidėjimo važiuoti. P. M. Kareckos tro- niaus pagerėjimo. ! • . * .
(Panelės Šv. par. Reiškia ren- kas visus veš, katrie tik no- 
'gia išvien dvi didžiulės para- rėš važiuoti. Vietos bus, nes 
Ipijos ir pasekmės turės būt trokas didelis. Pasinaudokite 

proga: pamatysit gražią lab-

Rap.

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stulgias ir chroniškas ilgas 
vyrų, motery Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leevitt 8* Tel. Canal <221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avt 

Tel. Republic 7868

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos: z 

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

Seredomis nuo » — 12 vai. ryto 
-Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

P-lė M. L. Gurinskaitė, A. 
Rėmėjų dr-jos Centro rast., £eros 
grįžo iš Eleanor Camp on La
ke Geneva, Wis., kur atosto
gavo vieną savaitę laiko. Grį- Į 
žo vakacijomis pilnai pasiten-

darių farmą ir prisirinksit 
riešutų. «

ankščiau nuvažiuoti,

Paskutinis Labdarių 
piknikas.

Labdaringoji Sąjunga tuiės trokas išeis 10:15 ryto. Katrie 
. _ — 1 važiuosite, visi būkite 10 va-

GRABORIAL i landą prie bažnyčios. Nesivė-
1 luokite. Kviečiame visus.

Rengimo Komisija.

Kad

J.F.RADZIUS i
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS , 

CH1CAGOJE

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS i

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. I 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 515 arba 2 516 ,

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

IŠVAŽIAVIMAS SUVAR
GUSIŲ NAUDAI.

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

OFISAS
668 Weet 18 Street 1439 g. 49 CoUrt, Cict'PO, III. 
Telef, Canal 6174, ’
SKYRIUS: 32 38 So. Į TeJ- Cicero 5927
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS x
GBAB0RH&8•••

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM GOTOJ Afc
Turiu automobilius viso

kiems reikalams.. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138 A
Chieajęo. Fll

.-Vi

si ir pasitenkina jau dabar e- 
sančiais palankumais.

Ateinančiame sekmadieny 
ir pirmadienį (Labor J)ay) i valandos i — i & 7 — 8 vai. vak 
rengiamas “Beskių” piknikas. Nedėlioj pagal sutarti

VYNUOGĖS PRINOKO.

Moterys, ^parūpinusios dailiai. i°fiso Tel- VictorY 3687 
šią “baskų” užkandžiais, lai-! “įg ””
mes — gryna pinigu dovana. UKi Ji Ii I USRA
>------------------- (3133 8. HALSTED STREETI

Antras ofisKd ir Rezidencija

! 6504 S. ARTESIAN AVĖ.I
. -i , : u ir i ,Ofisc> Val- Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9Šiemet veik Visose Suv. \ ai j vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po

stijose jautėsi lvtaus stoka. ,?iet .L’1tar“ ir Subat- Nuo 3-9 vak.
" « v ■ šventadieniais pagal sutarimą.

Vienur tas daugiau buvo jau--------- —3-----------------——
. „. Tel. ltandorph 0993—0994ciama, kitur mažiau.

Lytaus stoka buvo jaučiama ( 
ir Califomijoj, kur vynrtogės Į 
auga didžiame skaičiuje. To-‘!

DR. EDGAR W. GRASS
G.viltf tik akis, ausis, nosį ir gerklę
39 So. State St, Chicago

Mentor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:3 U—4:30

O h N I I S T A f
Pb.one Bouleva.d 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

ArU 47 Street

Tel. Canal 6222

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po nuni. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- Į 
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 JSo. Al baily Avė., Į 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 67 93

DR. A. J. JAVOIŠ
z

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-8413
' i

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
[Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų J 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABOBIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ateinant} sekmadienį, rugsė- vynuogės šiemet prinoko j 
jo 6 d., bus smagus išvažiavi- ankščiau ir ja*jv dabar trau-Į 

imas. Rengia dvi draugijos bū- kiniai Pilni vynuogių. Nei vie-
tent Lietuvos Dukterų ir Mo- nais nietais taiP anksti vynu°- 
terų Draugija Apšvieta. Sės nebuvo prinokusios, kaip'

šiemet.
Išvažiavimo vieta pas p. vynuogių augintojai sako,

Kučinskų. Bus muzika šo- j;<J skubiai skina 
kiams, užkandžiai, dalinimas ges> kad kartai kaitnj ne_ | 
dovanų. sektų lytus. O tvtus vynuo- v

Visas pelnas * skiriamas (5ak genis pakenktų? jos nebūtų !‘ 
Forest prieglaudoj esantiems taip geros, kaip dabar.
lietuviams seneliams. Jiems--------- ---------- ■>---------
bus duodama pietus su pro
gramų 27 d. rugsėjo. Visus 
kviečiam dalyvauti.

Oak Forest prieglaudoj lie
tuvių randasi apie 90, ar 
daugiau. Kiek teko sužinoti, 
jie labai laukia kad juos kas ' 
aplankytų nors porą kartų me
tuose.

Taigi, mes tikimės, kad lie
tuvių publika parems ta labda 
ringą darbą skaitlingai daly
vaudama šiame išvažiavime.

Visus širdingai kviečiame, i

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRJŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

I

DR. G.L BLOŽIS
DENTISTA9 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas^Leavitt 8t)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893/
Rezidencijos Tek Drezet 9191

' DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS; 1—8 po piel, 7-8 vak. 
Nedėliotum ir šv uitadiemais 10-12

Tek Canal 0267 Res. Prospect 565,

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avt 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Kez. Tel. Midvvay 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergale vakare

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tek Stewart 8191

DR. H.UARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nes. Pilone 
£.UKiewuuu 66*1 
»»euLv»urin 3U0U

Office 1'iiou* 
Weulwortli 8004

UR. A. R. McCRADIE
ululiuJAD Ii vxllltbxtc.aa

6558 SO. HALSTED STRHET
Vai. 2-« ir i-9 tai. vakare

OFISAI:
4901 -— 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Bivd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 24o0-2451

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 VVest 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomie
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 Arctier Avenue
Vai.: 11 ryto iki i pu pietų 

Z iki 4 tr 6 iki 8 v ...

Nedėllomis nuo lu iki 12 ryto

Telefonai dieną ir nakų 
Virginia 0034

boulevard 7689
Re*. Hemlock 7*91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Utį I vakare

DR. CHARLES SEGAL'
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. AŠHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

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

pietų: 7—8:30 vaJtare 
Nedėllomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIŪŪNISj M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tela. Cicero 1260

DR. GUSSEN, Palengvins akių įtempimą kuris 
, esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteiniVuo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 

i cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
Abiejų draugijų komitetas. , tę ir tolimą regystę.

Į Prirengiu teisingai akinius visuose 4847 W. 14 ST. 
, atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
I inas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

. Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. i

! Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
]^ajn Kare. NedėUpniis pagal sutartį.

„. , J Z, >r zm ' " KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM-zinoma, kad Geo. M. Chernau- tą laiką su nauju išradimu 1 
skas yra,nupirkęs naują plo- į?^n%tttSTs\X ’

NAUJAS PIKNIKAMS 
DARŽAS.

Justice Park, III.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

tą — 2(X) akerių — žemės nau 
jam savo daržui, kuris jau bus 
ateinančiam sezonui gatavas. • —

Dabartiniu laiku prirengta
platforma šokiams ir kitokie DR. G. SERNER 
parankuniai mažesniems iš
važiavimams.

Visiems (kol kas), kaip tai:'
draugi jojus ir pavieniams nuo-’
niojama veltui. Visko, ko rei- . . . . Ikia, tai tik paskambinti Roo
sevelt 8710 ir pranešti dieną 
kokios norite. • ,

Parapijos, kliubtų, draugi-1 
jos prašomi. Patarnavimas ma 
lonus, mandagus. •

Dabartiniu laiku, kada dr- 
jos netur užėmę vietos, tai 
pats Geo. M.’Chernauskas ren 
igia išvažiavimus. Sėkmės ge
ros. Publika skaitlingai lanko-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 10—4; nuo *—* 

Nedėllomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

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

2417 WE8T 69tb STREET

X-Ray

LIETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėllomis ir Seredomis susitarus

Cicero, III.

Vai,

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, et c.

DR. A. W. JACOBS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235
Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TA8

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 Ir 4-1 vak. 

SeredoJ 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6668 SO. WESTERN AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A V R. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuu 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlock 8700 

’ Rez. Tek Prospect 0610

DR. B. AKUN
GYDYTOJAS 1N 'CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną 7 240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

ltez. 10244 LONGVVOOD DR1VE 
Tel. Beverly o»70

Tel. Central 7079 Vai.: 1-4 vai. vak. ir
Rez., Longbeach 9453 Pagal sutartį

DR. B. G. LAMBRAKlS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vh'iUKrs Untvenitetn P<>r 5 .Melus 
Ofisas 1447-40 PIILsflcId Bldg., 55 C. MasliJiiglon St., Chicago, I1L

y

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
, Specialistė Motery h* Valkų Ligų

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

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyd£ Park 3395

t

Ofiso Ir Re«. Tel. Boul. 5911 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 4:10-8:30 vai. vak. Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

• „k ... ... - ■ - ------ .... . . „jt’Lii ■-L-., • - J"
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MAS
L, MARQUETTE PARK

Darže, 115 ir Cicero av.

PRADŽIA 11 VAL. RYTO. ĮŽANGA TIKTAI 25c.
Šis Rudeninis Piknikas Bus Tikrai Įvairus. Bus Ristynės Lietuvio Su Latviu, Len

ko Su Vokiečiu. Imsis Dzūkas J. BANCEVlCIUS Su Vokiečiu "BIG BULL.” U- 
nivetsal Gym. Savininkas BAGDONAS Su Lenku GALOWSKIU Ir Kiti. Visus 
Nuoširdžiaf Kviečiame j ^lusų Linksmą RUDENINĮ IŠVAŽIAVIMĄ.

KLEBONAS ir KOMITETAI.
-----e-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -------
—-y

. C H I C AG O J E
KATALIKAI IR MOKYKLA čia Dievo garbei ir žmonių 

labui.
Kun. A. Briška,

i Visos šios dr-jos narės ir šiaip 13 d., 1 vai. po pietų. Visi na- 
juu visi kiti, kaip vietiniai riai būtinai turite dalyvauti,

Katalikių Bažnyčios įstaty
mai yra vadinami kanonais. 
Kanonas 1374 nurodo, kad ka
talikų tėvų vaikai lankytų iš
imtinai katalikiškas mokyk
las, Amerikoje — parapijines 
mokyklas.

Nek. Pras. P. Šv. Par. kleb.

LIETUVOS VYČIŲ KUOPŲ 
DĖMESIUI.

taip ir visos Cliicagos lietu
viai maloniai prašomi atsilan
kyti. Bus visokių pamargini- 
mų, žaismių, užkandžių ir tt. 
Laukiame skaitlingo atsilan
kymo.

Valdyba ir Komisija.

nes turime daug svarbių rei- 
kah) aptarti. Nepamirškite 13 
d. rugsėjo. Visus kviečiu at
eiti.

J. K. Butkus, rašt.

gramas, kuriame išgirsite re
produkcijos būdu mūsų žy
miausius ir geriausius daini
ninkus, kaip Kiprą. Petrauską, 
Juoząf Babravičių, kupletistą 
Dolskį ir kitus. Taipgi bus 
rinktina muzika geriausios 
Lietuvos ir Amerikos orkes
trų. Šie programai yra duoda
mi lėšomis Jos. F. Budriko

Mėnesinis L. Vyčių Cliiea- 
Siamė Bažnyčios įstatyme gos Apskrities susirinkimas,

Bridgeport. — Simano Dau 
kanto draugijos mėnesinis siv 
sirinkimas įvyks sekmadieny, krautuvės, 3417' S. HalstedBrighton Park. — Moterų

Sąjungos 20 kp. turės savo'rugsėjo 6 dieną, 12 vai., CĮii- St., kuri užlaiko didžiausį pa- 
itorfiosusirinkimą sekmadieni rugsė-1 cagos Lietuvių Auditorijos

aiškiai pareikšta, kad katali- vietoj antro trečiadienio (se- |jo 6 d. 2 vai. po pietų parapi-[ svetainėj, 3133 So. Halsted -st. 
kų vaikai katalikiškose mo- cond. wednesday) kaip pap-jjos salėj. Visos narės prašo- Nariai malonėkite būtinai 
kyklose be pasaulinio auklėji- rastai būna, šį mėnesį nuke- n)Os atsilankyti ir naujų atsi-
mo apturi dar ir religinį auk- liamas į ketvirtą trečiad. Tai- j vesti.
Įėjimą, kas žmogui yra svar- gi Apskrities susirinkimas į- i Valdyba,
biausia ir brangiausia. vyks rugsėjo (Sept.) 23 d., 8

Katalikų Bažnyčia žmoni- va^- va^-» Mykolo parapi- Town of Lake. — Draugija
jai siekia tik vieno tikslo — J08 «alėj> Nortli Side. Visos 
mirus amžinojo išganymo. Gi kuopos prašomos iš anksto iš- 
to išganymo negalima atsiekti rinkti atstovus, nes Apskri- 
be Katalikų Bažnyčios ir be ties atstovai į L. V. Seimą . (ų j pirm. namą, 8853 Hous- 
8v. tikėjimo tiesų pažinimo, darys pranešimą apie buv. > ĮOn Avė.
Su šv. tikėjimo tiesomis vai- 8eim<> darbus ir nutarimus. Be . v. ..
kus atatinkamiausia supažin- to, susirinkiman turi atvykti ,no ’ a unm VaziU°h 1 
dina katalikiška mokykla. Te- sporto ir meno — dainos, d ra-, e Par Jietimą'
nai vaikai kasdien palengva mos - sekcijų atstovai ir pa. 'Paėmėm ir turim išpildyti, 
it laipsniškai įpratinami my- daryti pranešimą kas, bus vei- 
lėti Dievą ir artymą, pildyti kiama žiemos sezone.
Dievo ir Bažnyčios įsakymus. Apskr. Valdyba.

aii išmokti šv.;--------------------

Sald. Širdies Jėzaus nariai ir 
narės prašomi susirinkti ne- 
dėlioj, 6 rugsėjo, 3 vai. po pic-

Vaikai negai
tikėjimo tiesų, jei jie tik kokį! ATMINIMAS A. A. DŽIA-

/ Draugija Nekalto Prasidėji
mo P. Š. moterų ir mergaičių, 
ant Town of Lake, visus kvię-

pusvalandį savaitėje būtų mo
kinami tų tiesų. Juk jie neap
turėtų ir reikalingo pasauli-' 
nio švietimo, jei kas savaitė

KONO KRIAUČIŪNO,

Šienąet sukanka 13 metų, 
kaip mirė džiakonas M. Kriau- 

tik vienai valandai mokyklą^ čiunas, buvusis šv. Jurgio par. 
lankytų. Kaip to, taip kito j klebonas. Jo gerbėjai pasirū-: 
švietimo turi būt mokinami! pino, kad tose sukaktuvėse 
kasdien. Tik tada sulaukiama butų atlaikyta šv. Mišios, i 

Taigi rugsėjo 7 ir 8 d. 8 vai.reikalingų sėkmių.
Reikia suprasti, jog katali

kiška mokykla katalikų tėvų 
vaikams iš pačios prigimtiems 
yra artimiausia. Nes tai nuo
sava mokykla. Visų gerų ka
talikų išlaikoma tik dėlto, kad 
katalikų vaikai joje būtų ka
talikiškai auklėjami.

Štai baigias vaikams atos
togos ir artimiausiomis dieno
mis vaikai gryž į mokyklas. 
Lietuviai katalikai tėvai turi 
atsiminti Bažnyčios kanoną

ryte šv. Jurgio par. bažnyčioj 
įvyks šv. Mišios už a. a. džia- 
koną. Visi velionės gerbėjai 
kviečiami atsilankyti.

atvykti, nes yra svarbus susi
rinkimas ir randasi naujų 
reikalų svarstymui, taipgi ap
simokėkite savo mokesčius.

P. K., nut. rašt.

Town of Lake. — Draugija 
Šv. Agotos Moterų ir Mergai
čių laikys mėnesinį -susirinki
mą rugsėjo 6 d., 2 vai. po pie
tų, Šv. Kryžiaus parapijos 
'svetainėj.

Prašome narių skaitlingai 
susirinkti. Kurie esate pasili
kę su mėnesinėmis ir pomirti

sirinkimą rolių, pianų, rakan
dų, karpetų, rekordų ir t. t. 
Dabar Budriko krautuvėje 
eina rudeninis išpardavimas 
galutinai nupigintomis Raino
mis. Verta kiekvienam pasi- 
nauduoti.

Rap.
-- ------------------—-------------

Reikia pasiskolinti $1,000 ar 
$1,500 ant antrų morgičių. Ga
lintieji tą paskolą suteikti at
sišaukti adresu:

7004 So. Fafrfield Avė.
Tel. Prospect 6698

BOLŠEVIKŲ TARTOKUO- 
SE SIAUČIA ŠILTINĖ

RYGA, rūgs. 4. — Iš šiau
rinės Rusijos gauta žinių, kad 
bolševikų tartokuose ir Archa
ngelsko ir kituose uostuose, 
kur į laivus kraujami sienojai, 
darbininkų tarpe siaučia šilti
nė.

Latvių ir Estų uostuose im- 
Jlasi priemonių, kad ši limpa
moji liga nebūtų atkelta į Pa- 
baltę.

4. — Gubernatoriaus arbitra- 
1 rijos komisija, išsprendė ma- 
• žiausią užmokesnių normą ke- 
lių dirbimo darbininkams ir 
šiam darbui skirta 11 milionų 
dolerių.

Iš tos sumos Chicago apy
linkėms tenka 3,500,000 dole
rių.

AUTOMOBILIAI

ISRENDAVIMUI
Išsirenduoja flatas iš 5 kamb. 

antras augštis karštu vande
nėmis mokestimįs, malonėkite nįu gildomas. Renda nebrangi.
užsimokėti. Ateidami atsives-

čia atsilankyti į pikniką 6 d. kitę nors po vieną naują narį.
rugsėjo, į Marąuette parką. 
Piknikus prasidės 1 vai. po 
pietų. Bus žaidimų, .muzika, 
dainų ir t. t. Visus atsilankiu
sius stengsimės patenkinti.

Komisija.

Valdyba.
LIETUVIŲ VALANDA.

3247 So. Emerald' Avė.
Tel. Victory 0728

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
HARDWARE Įvairumų Storas — 

. . Įst. 10 metų, imsiu mainus. 5945
_ . . Fullerton, Berk. 0413.
Rytoj, t. y. sekmadieny, rug-------- --------- -------------------

sėjo '6 d., iš radio stoties vVC kamp. Storas, % bloko Į mok. pigiai. 

FL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 6258 Unlon Av"_____________

11 MILIONŲ DOLERIŲ 
KELIŲ DIRBIMUI

SPRINGFIBLD, III., rūgs.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. I.afayette 
1329.

Darome ‘'signs" ir komercljinius .pie- 
I šinius dėl visokių biznių. Taip-gi duo
dame piešimo pamokas pradiniams.

P. K. KAČERAUSKAS
Chicagos Lietuvių Auditorijoje
3133 So. Halsted St.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
j Įstaiga Chicagoj
1 Pirmiau, negu jus mainysite savą 
karą ant naujo, gaukite musų pasiu- 

, lymus.
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

□ž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

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

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 Wešt 22 Street 
BENNIE P. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cicero 6372

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
A. ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufiiojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

bus gražus lietuvių radio pro-Marąuette Park^ — šiuomį 
pranešu Šv. Kazimiero Kari. 
dr-jos nariams, jog iš priežas
ties Gimimo Paneilės Šv. pa
rapijos pikniko, mūsų susirin
kimas neįvyks rugsėjo 6 d. 
bet įvyks sekmadieny, rugsėjo

PAIEŠKAU gaspadinės — 
merginos ar našlės apie 40

REAL ESTATE

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančbšn 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 išmokti pagal 
naują. būdą mokinimo musų 

P-nas J.K.rukaa, vienas iš j metų amžiaus. Turi būt blaiva X,Pr±Č£

Sav. pigiai, 2 apt. plytų namas. 
6-6, atskiros šild., 2 karų gar. 4337 
No. Sawyer avė.

bUGRĮŽO IŠ V AKACIJŲ.

Peoples Furniture kompanijos | įr mokėt nors truputį angliš- 
direktorių, buvo išvykęs į kai. Prašau rašyti man su pa

aiškinimu apie savo galėjimą 
namų ruošos darbus atlikti.

ANTANAS STULPINAS

dviem savaitėm Khinelander, 
Wis. Ten ant farmų smagiai 
laiką praleido ir sugrįžo rug- 

(įstatymą), kad jų vaikai Pa' įsgjo 4 Džiaugiasi, kad vis-
tektų į katalikiškas nuosavas 
mokyklas. Lankydami katali
kiškas mokyklas vaikai išaugs 
gerais katalikais.

kas buvo gerai.
400 Rush St. , Chicago, III.

pasekmės bus užtikrintos.
J. P. Olekas, mokytojas 

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

3106 So. Halsted Street
Chicago, III.

KVIETIMAS.

Brighton Park. — Šiuomi 
širdingai kviečiu Brighton 
Parko ir kitų kolonijų lietu
vius atsilankyti į mūsų para
pijas karnivalą, kurį pradėjo
me. rugp. 28 d. ir baigsime 
rugsėjo 10 d. Tikslas kilnus ir 
gražus — baigti parapijos sko
las mokėti.

Tadgi, šiuomi ir pradėjome 
jubiliejinį parapijos karnivalą 
— apvainikuoti užsibrėžtą tik- 
,slą. •

Ant šios vietos, 44 gatvės ir1 
California Avė., kur dabar kas 
vakaras renkasi minios į kar
nivalą, neužilgo deginsime pa
rapijos paskolos poperas. O 
ateityje čia stosis graži bažny-

PRANEŠIMAI
I .--------------------
West Side. — Aušros Var

tų moterų ir merginų dr-ja 
rengia piknikėlį Darbo Dia
noj, rugsėjo 7 d. parapijos dar 
že. Pradžia 3 vai. po pietų.

EUROPEANSTYLEBAKERYSHOP
0MB BOULIVARD SOI S

Duoną su šiuo leibeliu valgo 
kunigai, daktarai ir kiti, kurie 
nori sočiai ir sveikai pavalgy
ti. Kas valgo šią duoną, ne
turi vidurių skaudėjimų. Kas 
turi sugedusius vidurius, pa
taiso šią duoną valgydami.

Reikalaukite tos duonos sa-/f . “
vo bučernėse ir grocernėse.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 
aptiekus šioje apleilnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speclallzuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptiekoą iki Jis nebūna TRI8 ŠYKIUS PATIKRINTA8 
ir Tiksliausiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

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

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST-

Chicago, Illinois

Už $750 eųųity |3,000 6 kamb.
plytų bung. vertės 38,500. 2 karų
gar. 6115 So. Komensky avė., Hem- 
Iock 5631.

Namas, 6 kamb. viršuje, 6 kamb. j 
beizm., 5 kamb. atike, vieta 2 karam, i 
greit reik parduoti 34300. — 4337 
So. Mozart. I

3458 N. Kilpatrick, 6 dideli kamb. |
lotas 51x125, vieta didelei šeimai. 
32,600 eųuity už 3800.

Pigiai — vištų fartna, geras > 
kamb. namas su beizm., 2 H ak- Ke
ro juodžemio, tinka daržui, krali- 
kams, arti Ballard k., gera tranap 
Tel. Dės Plalnes 3067 W. arba ra
šyti Chas. J. Ruby, Dės Plalnes, III.

110 ak. farma, pigiai už cash. 
Parduosim greit. Rašyk F. Zeltelber- 
ger, Rosaommon, Mlch.

Į pietus nuo Hinsdale, 5 ak. tinka 
ančių ir kitų paukščių farmal, elek
tra prieinama, už 2 blokų visi page
rinimai. 34,500, sav. Box 16, Iroųuois 
N. Y.

Galvijų ar pieno farma, Bonner 
Co., Idaho, 70 išd. geri namai, miš
kas, vanduo, dykos vietos. John Am- 
blie, Priesti Rlver, Idaho.

155 ak. prie upės, miško Ir iš
dirbtos, namat, upelis, žuvies, me
džioklės, arti Hollan, Lake Mlchl- 
gan. 35,000, Isaac Kouw, Holland, 
Mich.

4

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už 35 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

% ’\ Z

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

Telef. Republic 6896

lblLWICZ£-(O-
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
*2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZAGHAREWIGZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, Sau
kit ____GREhjM vallkv 

PRODUCTS 
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

0, GRICIUS
OENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

Lietniška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

, VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFBE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėse 

LieAuvtat, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WtASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5488

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos2422 WEST 69th STREET
Tel. Victory 1245DOUGLAS ELECTRIC CO.

JO8EPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros retkmenos Ir fikščle-

riai. Įvedame elektrą Į namus Ir 
dlrbtuvėa
»1M S. Halsted Bt. 2 Augštis

I


