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Vidurinę Ameriką Palietė Baisi Vėsula
BRITŲ HONDURASE ŽUVO VIRS 

400 ŽMONIŲ
Ministeris Briand Puola 

Franci jos Priešus

ISPANIJOS VYRIAUSYBE UŽGROBĖ 
KATALIKŲ LAIKRAŠČIO SPAUSTUVĘ

ŽUVĘ VIRŠ 400 ŽMONIŲ BRIAND AKĖJA FRANCI- 
JOS PRIEŠUS

AJIAMI, Fla., rūgs. 12. —'
Per radio čia gauta žinių, kad GENEVA, rūgs. 12. — T. 
uraganas (vėsula) apgriovė Sąjungos suvažiavime vakar 
Britų Honduraso sostinę Be- |kalhėjo Francuos užsienių, mi- 
lize. Žuvę virš 400 žmonių. į nisteris Briand’. Karčiais žo- 
Žuvusių skaičiuje yra 8 ameri-Jdžiais jis puolė Francijos prie- 
kiečiai kunigai. Keletas šim- šus.

PRIEMONE SUSEKTI METALE ĮTRŪKIMUS

i, I

CHICAGOJE

tų žmonių sužeista.
Uraganas Belize miestų pa-

Kai-kurių Amerikos naujų karo laivų plieno sienose 
sušekti įtrūkimai ir suaižėjimat. Tad karo* laivyno labora
torijoj išgalvota nauja priemonė susekti įtrūkimus geležy 
ir pliene. Tam tikslui panaudojamas radiumas, kurio spin 
dūliai kiaurai pereina per menkiausią plyšelį. Čia atvaiz

NERA KAS PIRKTŲ 
SAVASTIS

Del nemokėtų mokesčių 
Cook apskrity parduodamos 
nekilnojamos savastys. Nėra 
pirkėjų.

Už 1929 metus nemokėta a- 
pie 60 milionai dolerių mokes
čių. Parduodant gal bus suri
nkta kiek daugiau vien'o mi- 
liono dolerių.

SAUGOJA UŽDARYTĄ 
BANKĄ IR NAMUS

Policija saugoja uždarytų i- 
talų vedamų bankų, 1201 W. 
Taylor gat., ir išnykusio su 
žmona bankos prezidento M. 
Ariani namus, Oak Parke. Nu
girsta grųsinimų.

Kol-Kas Nepramatomas 
Vėsesnis Oras

Ne viena Chicago ir apyli
nkės pergyvena nepaprastus 
rugsėjy karščius. Karščiai tu
ri sužnybę vidurines ir kaž
kurias rytų valstybes. Kai-kur 
temperatūra vakar buvo paki
lusi virš 100 laipsnių.

Iš federalinio oro biuro pra

neša, kad kol-kas nepramato
mas vėsesnis oras. Rytoj pra- 
matoma debesiuota diena, bet 
visvien šilta.

Anot oro biuro, gal tik sek
madienio vakare galės įvykti 
bent kokia atmaina.

Vakar Chicago j aukščiausia 
temperatūra buvo 91 1.

PLANUOJAMA PALENGVINTI NEKIL
NOJAMŲ SAVASČIŲ SAVININKAMS

Nei žodžiu jis nepalietė Ita- duojama, kaip tas darbas atliekamas. Prie vienos metalo 
Irina anrT,Q«xrr«n ^oaVniuri ' pusės priglaudžiamas radiumas, gi iš kitos pusės foto- Savo ražu Ariani kol-kas į/™ Stažuojama. Jei radiumo spinduliai pasirodo fotografijoj,lniekur nesurandamas.

lietęs 2.-30 po piet ir siautęs1 klavimosi paliaubas. Bet pa- j-ejškjn metale yra plyšiai.
, visų valandų.

J. Am. Valstybių vyriausy
bė pasiuntė karo laivus ir rei
kalingų pagelbų. Pakilo dar
ban R. Kryžius.

NUO URAGANO DAUG 
NUKENTEJO VIDURINE 

AMERIKA

AVASHINjGTON, rūgs. 11. 
— 'Uraganas (vėtros rūšis) 
šiandie baisiai skaudžiai pa
lietė Vidurinę Ameriką, Por- 
toriko, San Domingo ir išda- 
lįes Haiti.

Labiausia nukentėjo Britų 
Hondūras, Vidurinėj Ameri
koj, kur žuvę virš 200 žmonių. 
Tik vienam mieste Belize žu
vę apie 160 žmonių.

Portorike žuvę tik keletas 
žmonių. Bet medžiaginiai nuo
stoliai labai dideli.

Vienas uraganas pakilo Ka-

reiškė, kad Francija taipat e-k 
santi priešinga tarptautinės 
nusiginklavimo konferencijos 
atidėliojimui.

Lz
i

VERA CRUZ VALSTIJOS . ROMOJE KATALIKŲ KLIU- 
STUDENTAI PROTES- I BAl GRĄŽINTI PARA-

MAJORAS PRIEŠ “TAXI” 
ŠOKIUS

UŽGROBĖ LAIKRAŠČIO 
SPAUSTUVĘ

TUOJA PRIEŠ GUBER
NATORIŲ

i * .
#. -> x * - e- PIJŲKUNIGAMS

MEXICO MIESTAS, rūgs. 
11. — Laikraštis “EI Univer- 

MADRIDAS, rūgs. 12. — sal” paskelbė protestų prieš 
Ispanijos vyriausybė sulaikė Vera Cruz valstijos guberna- 
katalikų laikraščio “EI Sigio torių Tejeda ir kitus valdini- 
Futuro” leidimų ir užgrobė nkus už jų vedamus Katalikų 
pačių spaustuvę.

Chicago majoras Cermak 
pradėjo darbuotis išnaikinti 

■ ROMA, rūgs. 10. Einant taip vadinamus “taxi” šokius, 
sutarimu tarp Romos policijos kur (Įaug visokių piktadary- 
prefektūros ir Katalikų Baž-Ibil) ima pra(lži?.
nyčios kardinolo vikaro, visi

Girdi, tas atliekama ramy
bės palaikymui, kadangi laik

Bažnyčios persekiojimus.
Protestų pasirašo skaitlinga 

studentų grupė.

gegužės mėnesiu vyriausybės 
uždaryti katalikų kliubai gra
žinti parapijų kunigams, kai- uždarytlJ Bain bankų tur- 
po bažnytiniams direktoriams?^ gelbės likviduoti depozito- 
Kai-kuriose parapijose PW<riai. Su tuomi sutiko audito- 
policijos komisionieriai įteikė rįug yejSOn. Depozitorių at-

GELBES LIKVIDUOTI

raštis nepalankiavęs naujat Studentai nurodo, kad ka- kliubų raktus kunigams. ^stovams bus žinoma kiekvle-
tvarkai, perdaug kritikavęs ko- talikų persekiojimai yra pra- 
nstitucijos projektų, kurs stei- gaištingas žygis, kadangi tiki- 
giamųjam susirinkime svarsto- ntieji žmonės daromi nelaimi

ngais, kada jiems varžomos jų 
religinės pareigos. Religija, 

(pareiškia studentai, yra virš- 
prigimta paslaptis, ir neatski
riama žmogaus gyvenimo da- 

_  lis. Iš religijos, kaipo iš ko-

mas.

BRITANIJOS DARBAS 
PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

LONDONAS, rūgs. 12
ribejos jūroj, šalę Hondūras Britanijos organizuotas dar- kios versmės, teka reikalinga Amerikog Valstybių, 
respublikos, ir smogė j šiaur- bas jšjudo kovoti MaicDonaldo kiekvienam žmogui dorovė, 
vakarus tiesiog ant Britų Ro- vyriausybę už mokesčių didi- KuJ p^vuoja dorovė, tenai ir 
ndūras. • nimo ir bedarbiams pašelpos Pa<Gai valstybei gerai ir lai-

Romos vikarijatas kliubams nos bankos padėtis, 
paskelbė naujas taisykles, pa
remtas padarytu Šventojo So-
sto su Italijos vyriausybe su-j Rugpiū{io 28 d staiga įra. 
si atkyiuu. [puolė Jonas Laurinaitis, 16

Kolumbo Vyčių išlaikomos metų, 4625 So. Marshfield a- 
trys įstaigos pasilieka uždary- ve.
tos. Laukiama nurodymų iš J.

AUTOMOBILIŲ AUKA

Cook apskrities nekilnoja
mų savasčių savininkams, ku
rie velka sunkių mokesčių na
štų, yra vilties.

Gubernatoriaus Emmersono 
komisija išsprendė būtinai ma
žinti mokesčius už nekilnoja
mas savastis. Tų sumažinimų 
padengti sumanoma iškelti mo 
kesčius už visus įsigijamus ir

LIETUVOJE
STEIGS NAUJAS ŽIEMOS
ŽEMES ŪKIO MOKYKLAS

Naujias žiemos žemės ūkio 
mokyklas žemės ūkio rūmai 
šiemet nusistatę įsteigti Tau
ragėj, Šaulėnuos (Šiaulių ap 
skr.) ir Jurbarke, Vilkijoj }-■ 
steigti negalėjo, nes nesurado 
tinkamo mokyklai buto.

Tuo būdu šiemet Lietuvoj 
veiks 10 žemės ūkio rūmų iš
laikomų tokių mokyklų ir dvi 
privačios Biržų apskrity, ku- 

Įrios gauna ž. ū. ministerijos 
'pašalpas. “R.”

įgytus pertekliaus daiktus Ir 
už pajamas.

Komisija apskaičiuoja, kad 
tuo būdu į metus nekilnojamų 
savasčių savininkams būtų su
mažinta apie 90 milionų dole
rių mokesčių.

Tečiaus komisija kol-kas ne
paduoda nurodymų, kokiu bū
du sumažinti išlaidas ir išven
gti nereikalingų eikvojimų.

BRITANIJOJ DIDINAMI 
MOKESČIAI

Užvakar to vaikino lavonas 
rastas apskrities lavoninėje 1 
Sako, jis troko suvažinėtas.

Kitas pakilo Atlantiko van
denyne ir nuūžė Portoriko 
šiauriniu pakraščiu tiesiog į 
San Domingo, iš ten į Haiti ir 
pagaliau Karibejos jūron. i

Kol-kas negauta smulkme
nų iš ten ir iš kitur.

mažinimo sumanymus.

ITALIJA PRANEŠĖ APIE 
SAVO APSIGINKLAVIMĄ

mingai klojasi. Tad perseklo 
ti Bažnyčių yra ne tik žemas, 
bet ir nedoras darbas.

VOKIETIJA AMERIKOJ 
PERKA KVIEČIŲ UŽ DVOKIANČIAS 

BOMBAS

MAIŠTAI BOLIVIJOS 
KARIUOMENĖJE

LA PAZ, Bolivija, rūgs. 12. 
— Sukėlė maištus 1-asis šaulių 
pulkas. Kareiviai nužudė vie
nų savo leitenantų. Prieš mai
štininkus pastatyta ištikimoji, 
karinorrienė. Keli maištininkų 
vadai jau kalėjime.*

GENEVA, rūgs. 11. — T. 
Į Sąjungos, sekretarijatui Itali
jos vyriausybė pranešė apie 
savo apsiginklavimo padėtį.

NĖRA VILTIES RASTI 
LAKŪNU

WASHINGTON, rūgs. 12. 
— Vokietija stf Amerika jau 
sutarė dėl kviečių pirkimo. 
Vokietija perka 7,500,000 bu
šelių kviečių.

Jackson Park teatre vakare 
suplaišintos kelios dvokiančių 
dujų bombos. Policija tuojaus 
suėmė du įtariamuoju.

BAIGIAMA RUOŠTI AUTO
BUSŲ STOTIS

Šiomis dienomis Vilkavišky 
baigiama ruošti autobusų sto
tis Gedimino gatvėj. Naujai 
išgrįsta, gražiai aptverta ir 
turėdama gerų šulinį, autobu
sų stotis gali būti pavyzdžiu 
kaimyniniams miestams. ‘R.’

ŠIMONYS

SEATTLE, Wash., rūgs. 12.
— Spėjama, kad skridusiu iš

, • ., Japonijos į čia du amerikie-
Veikiančioje kanuomeneje . , , * , , .

T. ... , . nEnAnA r\ ciu lakunu, Moyle ir Allen,Italija turi 250,000 vyrų. Or- v -L . . ’
, . . , v .y, bus žuvusiu kur Ramiojo van-laiyių 1,501. Karo išlaidų sų- į
mala virS 300 railiom, doleri,.P101”086- ®et ieSkoP- 

mas nenutraukiamas.

SUSIVAIDE BAPTISTAI

JONESBORO, Ark., rūgs. 
11. — Susivaldė vietos bapti
stai. Įsimaišė miestelio majo
ras. Gubernatorius pagaliau 
prisiuntė kariuomenę, kuri y-

HAGA, Olandija, rūgs. 11.
— Praneša, susirgęs tarptau
tinio teismo teisėjas Kellogg 
ir gryžtųs namo — į Ameriką, ra pegelboje policijai.

EŽERAN {KRITĘS 
METEORAS

NEENAH, Wis., rūgs. 11. 
— Daug žmonių matę, kaip 
užvakar Winnebago ežeran di
deliu trenksmu įkritęs didelis 
meteoras.

2 ŽUVO, 14 SUŽEISTA NUŽUDYTAS VALGYKLOS 
SAVININKAS

ROCHESTER, N. Y., rūgs. 
12. — Kodako dirbtuvėse įvy
ko sprogimas. 2 asmeniu žu
vo ir 14 sužeista.

Chicagos barzdskutyklų sa
vininkų susirinkime galutinai 
išspręsta už plaukų kirpimų 
imti 75 centus, gi už barzdų 
skutimų — 35 centus.

Calumet City gaisras sunai
kino penkis namus.

Nežinomu du galvažudžiu 
nužudė valgyklos savininkų R. 
Cope, 63 m., 1116 W. 38 gat.

UŽ DAUGPATYSTĘ

Už daugpatystę kriminali
niam teismui pavestas James 
Coulty, 23 m.

. Ties namais, 6703 Green- 
view avė., suplaišinta bomba.

Nuo kurio laiko čia imtasi 
gaminti t. y. cukrinis alus, nuo 
kurio galima greitai apsyai- 
gti ir gerokai pasirgti. Kai su 
“cukrinės” vartojimu susida
ro pavojus įkliūti, tai su to
kiu alučiu tikras malonumas. 
Ir pigu ir smagu... “D.”

LONDONAS, nigs. 11. — 
Britanijos vyriausybė parla
mentui pasiūlė iškelti naujus 
ir padidinti senus mokesčius. 
Tie ir kiti mokesčiai palies 
visus gyventojus.

Bedarbiams mokamų valsty
binę pašelpų vyriausybė siūlo 
sumažinti 10 nuošimčių ir po
draug padidinti premijas šiam 
apsidraudimui. Sakosi tuo bū
du valstybės iždui būsiu su-« 
taupyta apie 129 milionai do
lerių į metus.

Siūloma padidinti mokes
čius : alui, tabokai, gazolinai 
ir teatrų tijpetams. Be to, pa- 
didinti mokesčių normų už pa
jamas.

Siūloma sumažinti algas vi
siems valstybės tarnautojams 
pradėjus kabineto nariais, mo
kytojams, policijai ir civilinės 
tarnybos tarnautojams.

e 4 i
Prie Šaukėnų miestelio, pa

lei vieškelį Šaukėnai—Kelmė, 
buvo užsidegęs Senų valdiš
kas miškas, Gaisras buvo apė
męs apie 4 ha miško ploto. i 

“R.”

CHICAGO IR APYLIN-' 
KĖS. — Saulėta; ir toliaus 
tęsias nepaprasta šiluma.

Kaip teko patirti, kilęs su
manymas įsteigti Klaipėdoj 
ankštąjį komercijos insštutų 
arba politechnikumų. Tokia į- 
staigai, ypač tam Lietuvos uo
ste, seniai jau reikalinga.

“R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 392 
Italijos 100 lirų 5.2.T 
Belgijos 100 belgų 13.96 
Šveicarijos 100 fr. 19.48 
Vokietijos 100 mark. 23.70,
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >«.•>. P»-

Mt Metų — |8.50, Trims Mėnesiams — |2.00, Vienam 
Mėnesiui -— 76c. Europoj* — Metams |7.00, Pusei Me
tę — (N.Kopija .Ošo.* ✓ 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negreita*, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam
Ufcetat pašto lenkių.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 į 
vai. po piet

užginčijo jam daromus primetimus bflk jis ir
dabar esąs “Geležinio Vilko” vadas. Jisai 
aiškiausia pabrėžė, kad po to kai Voldemaras 
išėjo iš valdžios, “Geležinio Vilko7’ vadovybę 
valdžia į savo rankas pasiėmė. Kol kas to 
nieks neužglttčijo. Nors buvo žinių, kad “dvi
kojai vilkai” p. Smetonos buvo nuginkluoti,', 
bet tai galėjo būti padaryta dėl “svieto a- 
kių”. Gal tai buvo tik jų peforganizavimas p. 
Smetonos naudai. Ir kadangi tai yra slapta or 
ganizacija, kurios paslaptis išdavę net mirti
mi yra baudžiami, tat sunku yra pasakyti, ar 
“Smetonininkai”, perėmę “(lel. Vii.” iš p.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. AL M. Račkiu
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

VALGYK, KAD SVEI
KAS BŪTUM.

maistu, kurs teiktų jam ener
gijos ir ambicijos. Energiją 
duodanti valgiai yra šie: juo
da, rupi duona, kruopos, ry-

Šeštadienis, Rūgs. 12 d., 1931

Daug mūsą brolių lietuvių riausioji komisija, prireikus, 
Amerikoje sirguliuoja, o kū- teikia reikalingų nurodymų, 
nui neduoda tinkamo maisto. J Ne visur vienu laiku bus 
Taigi, brolau lietuvi, jei nori minimos šios sukaktuvės. Ne
sveikas būti ir ilgai gyventi, misijos gali pasirinkti pato- 
pažvelg ar tinkamai niaitin- giausius ir atitinkamiausi n 
ies. •! laikus. Iškilmių pradžia bus

---------------- j vasario 22 d., gi pabaiga —
lapkričio 24 d. Taigi, kuone 
ištisus metus bus progos pa
gerbti didžiojo šios šakes pa-
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Padykę žmonės valgo tik tą,
Voldemaro valdžios, ją palaiko, ar tie. Vienas'kas jų gomoriui yra skanu, o žiai, bulvės ir kitokie krakmo- 
dalykas tik yra aiškus, kad Lietuvoje vis dėl ne tą, kas yra reikalinga jųdiniai valgiai; taipgi riebalai;
to veikia kokia nors slapta pajėga, auri palai
ko neteisėtą p. Smetonos Valdžią. Pats orga
nizacijos vardas ne taip jau yra svarbu.

PASTABELES.

sveikatai. Smaguriautojų kū-(kaip tai sviestas, aliejus, grie- 
nas yra labiau išlepęs, jie yra tinė ir riebi mėsa teikia kū 
silpnesni, greičiau suserga ir
striukiau gyvena. Varginges
nės klasės žmonės “prasčiau” 
valgo, o yra sveikesni už po

nui daug energijos.
Proteinai žmogaus kūnui 

duoda jėgos. Savyje turi daug 
proteinų sekanti valgiai; pie
nas, kiaušiniai, mėsa, žuvis, 
suris, pupos, žirniai ir riesu-

Dro Račkaus atsakymai 
į paklausimus.

Atsakymas F. J. — Taip, , ... .
. , v .. » . .. tnoto, karvedžio ir prezidentekokliušas yra limąjanti liga., A . .. , .. . ! Jurgio VVashingtono atmini-ir privalote saugoti savo vai-
kuinus kad nesusieitų su ser-,
gančiais vaikais. Kokliušų siri Vadinasi, J. Amerikos Val
gę greičiau pasiduoda džiovos jstybėse 1932 metai bus Jurgio 
ligai. , z, Wasliingtono metai.

Atsakymas A. S. — Karpos —---------------------------------------
ant veido yra didžiausia reto- TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS
nybė. Ar tamsta esi tikra, kad 
ant tamstos veido yra kaipos 
o ne kitkas. Nepatariu tams
tai jas svilinti nes tai yra gan

DIENOS KLAUSIMAI
“GMLEtINIS VILKAS'7 TEBEVEIKIA?

Belgų laikraštisLa libre Belgiųue” da- nus; mat gauna maistingus e 
vė keletą straipsnių apie artimus fašistų ir'lementus iš paprastlio maisto.
masonų ryšius Italijoje. Masonai nekenčia'Taigi ne saldumynuose ir ne‘taj. bulvės kruopos, o ypač
Katalikų Bažnyčios, prieš ją visomis, priemo-'skanėstuose glūdi sveikata. , ' vi’žos tl?ri’ savyje &įek‘tiek Ra. Kai tamstos veidą 
nėmis kovoja. Jie rankas trynė iš džiaugs-j Mąisto užduotis yra žmogų1 proteinų. Ribotas kiekis pro- kys biaurūs randai, ar kas 

Mussolini pradėjo stiprinti, tai yra kad jis tų- teinu žmogų stiprina, bet per i kitas atsitiks, tai tada labai

RUGSĖJO IR SPALIŲ 
MĖNESIUOSE.

1) Rugsėjo 11 d.
pavojinga. Veidas tai ne ran- Keturių dešimtų 

sudar !

nio, kada fašistų vadas
i Bridgeville, Pa.
J. Vaitkevičius,

ligi 13 d. 
Pamaldos 

Laiko Tėvas
M. I. C.

I Prof. Voldemaro ir jo šalininkų byla tę-
hėsi per dvyliką dienų. Ji užsibaigė. Vaitke
viėius ir Pupalaigis, kurie kėsinosi nužudyti
pulk. Rusteiką, dabar vidaus reikalų ministe-
įį, gavo po kelioliką metų sunkiųjų darbų ka
įėjimo, dvylika “voldemarininkų nuteisti po į ..jnetus kalėjimo, o pats prof. Voldemaras visai 

įteisintas.
Sekant šios garsios bylos aprašymą, išro- 
kad prof. Voldemaras gaus sunkoką baus- 

, Daugelis liudininkų, net tie, kuriems 
lėlės bausmės uždėta, liūdijo, jog jie viską 

irę su prof. Voldemaro žinia, gaudavę iš jo 
trukcijas.

Del ko prof. Voldemaras išteisintas, Ue- 
cu yra įspėti. Reikia žinoti, kad p. Vol- 

jmaras nesenai buvo Lietuvos diktatorium 
Vyriausia tautininkų partijos vadu. Be to,

Igus metus jisai artimai draugavo su p. Sme- iedros~ “X. R.” 
(tona, dabartiniu valstybės (nerinktu) prezl- i 
lentų. Kada katalikiškos partijos valdė Lic- 
Ivą, jiedu abudu buvo valdžios opozicijoj ir 
Ležtai kritikuodavo visus valdžios darbus. O 

1926 m., gruodžio 17 d. įvyko perversmas, 
p. Smetenai pasiūlyta prezidentyste, p. 

letona sutiko tik su ta sąlyga, jei p. Volde- 
iras bus pakviestas ministeriu pirmininku, 
ligi dėl tų ryšių, kokie artimoje praeityje 
ro tūrp tų dviejų tautininkų šulų, p. Voi- 

is neišdrįsta bausti. Varnas varnui a- 
sakoma, nekerta. O pagalios, gal n p.

“tonos sąžinėje atsiliepė balsas, kuris šau- 
tiebausti Voldemaro, nes ir pats Smetona, 

ipo žmogus neteisėtai užimąs prezidento 
lėtą, gal didesnės už Voldemarą bausmės yra 

k&
“Voldetnarininkų’’ byloje vienas gana 

WbUe dalykas paaiškėjo. Prof. Voldemaras

persekioti katalikų veikimą, vėliau ir visai tų drūtas, kad būtų atsparu 
jį uždraudė. Pasirodo, kad fašistus prie to prįeg iigas, kad būtų judrus
šlykštaus darbo kun?tė masonai, duodami 
jiems netik moralę, bet ir medžiaginę para
mą. Masonai fašizmą parėmę gausią 5,0<iP,- 
000 lyrų suma. Tas pats laikraštis drąsiai
tvirtina, kad masonerija palaikė fašizmo įsi-Į gytį sriubą, pienišką maistą, 
galėjimą ir palaiko ji nuolat jau devyni me-aaržoves — šakniavaisius

ir turėtų ambiciją siekti savo 
tikslo. Kiekvienas normalu-, 
vyras, kiekviena moteris ir 
augantis vaikas privalo va1

daug proteinų sveikatą ardoj gailėsis. Verčiau eik pas dak- 
Taigi patartina žmogui neva! 
gyti mėsos ar žuvies daugiau
kai 4 uncijas į dieną.

tarą.
Atsakymas J. Ž. — Jei tum

ią liemuo kamuoja, tai pri-

2) Rugsėjo
Misijos Gary,

1 •? <1. prusi<i<‘jci
Ind., kurios

terūks ligi rugsėjo 20 d. Laiko 
Tėvas A. Petrauskas, M. 1. C.

Mincialiniai elementai, bū-i valai rimtai gydytis,, nes yra į Rugsėjo 13 d. (sekmadienyje)
tent kalci jumas, fosforas ir ge pavojus gauti “gastric ulcer” 
ležis randasi piene, daržovėse,! (žaizda pilve). Soda bicarbo-

*r,javuose ir vaisiuose. Be šių nate tik rūgštis skilvyje šune
nų lapus, šviežius fruktus ir keturių rūšių maisto vaikai j įraĮįEUO ja, bet ligos nepagy-
j įvairius valgius pagamintus negaĮį tobulai augti, žmonės I do. 

Tie vai

ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS.
Rašo KOTRINA SRIUBIENĖ.

(Tąsa)
Priešu bažnyčią yra nemaža miesto 

ištė. Pasakoja, kad rusai norėję toj aik- 
Sj pastatyti cerkvę. Bet grafas Pszidec- 

nenorėdamas, kad cerkvė užsotų jam 
[inį iš rūmų į bažnyčią, per vieną nak- 
iškasė aikštėje šulinį iy įrengi* pompą

dui vandens patiekti. Toje aikštėje du 
baigiamas statyti 10-ties metų. nepri-

bus pasakyti Misijonieriaus 
ryte ir per sumą prirengiamie
ji ir paaiškinamieji pamokslai, 
o vakare prasidės Misijų pa 
mokslai su palaiminimu Šven
čiausiuoju Sakramentu. Mi
sijos baigsis iškilmingomis pa 
maldomis ir palaiminimu 3b. 
Sakramentu rugsėjo 20 d.

“N. R.” apie “surefonnavinią” teolc J-tįg javų miltų. Be to <įar reik negali sveiki būti 
jos filosofijos fakulteto Lietuvos universitete beveik kasdien vartoti riebu gefbsti virškinimą, geibs- 
rašo, kad fakultetas netekęs penkių katedrų,' |ų ir retkarčiais" kiaušinių. tį Širdies veikimą, gelbsti a įsa 
*8 profesorių, kitos katedros susiaurintos. Vi- Saldumo ir mėsos reik valgyti vimo organams, padeda krau-
siškai išbrauktos psichologijos, sociologijos, labai mažai, nes mėsa ir eu- cirkuliaciiai Dadeda kūne Tuno-tinės Amprikos Vntetv-i o/ n -i i , ,
tikybų istorijos Lietuvoje katedros. Vietoj k rus jei perdaug vartojama i • •„ „J ln išvnlv, ui n- + • • t • Rugsėjo 25 d. pia.-id . a. v. J . . . J Krus, jei peruaug \artojama, susidariusių nuodų išvalymui, bes ateinančiais metais (19321 ;sviinnno-H Pranciškaus
lietuvių, vokiečių, prancūzų ir klasinės iUera- sveikatai kenkia. , ; Taigi labai svarba yra ki,k-'minės savo pirmojo preziden-1 acern' DI Laiko Tė-
taros palikta tik visuotinė, literatūros kata- Moksliškai kalbaat, Wekvi« J vienam valgyti daug pieno, to Jurgio Vasbingtono 20Cįv° A patrauška“' M. I. C

WASHINGTONI GIMIMO 
SUKAKTUVĖS.

dra su vienu profesorium. Susiaurintos isto
rijos, pedagogikos ir kai kurios dar kitos La 

prideda;

nas žmogus privalo valgyti daržovių, rūpią duoną ir obuo (metų gimimo sukaktuves. Vi- 
I maistą kuriame randasi ener-lius bei kitokius vaikius iš ku- 
gija, proteinas, mineraliniai J ių mūsų kūnas gauna reikn- 

“Ši reforma katalikų visuomenę smarkiai elementai ir vitaminai. Šiokios dingus mineralinius elementus, 
sujaudino”. Kaip jau buvo rašyta, Katalikų^maiste ypatybės yra reikalin-.Kažkodėl lietuviai mažai pie 
Veikimo Centras ėmė rūpintis įsteigimu Ka-igos palaikymui niuniyse svei-ino suvartoja, tur būt, nesu 
talikų Universiteto. “Tai nauja faze mūsų katą, stiprumą, judrumą, ge pranta, kad piene randasi vie
visuomeninio gyvenimo” —tas pats žurnalas'vug dantie ir atsparumą prieš nas iš svarbiausių elementų1 sai prezidentas Hoover. ! sijos ir Keturių dešimtų va- 
prideda. ; ligas. kalcijumaš. Galvos skaude ji i Komisija darbuojasi, kad landų Pamaldos New Britain,

------------- ! Žmogus dirbantis fizinį dar mas, supuvę dantys, sąnarių Šios sukaktuvės būtų minimos Conn. Laiko Tėvas A. Petrau-
“Der cliristliche Pilger”, karp praneša bą būtent darbininkai, atie-(gėla, silpnos akys ir įvairios visose atskiriose valstybėse,’skas, M. I. C.

Gerbiamųjų Klebonų, kurie

soj Saly įvyks nepaprastos iš- « Brpddyn N. J. šv. Kū'- 
,įjlu-s ' dikelio .Jėzaus Teresės Nove-
' Šias' iškilmes ..utorizavo i “»■ kuri bai«sis 3 d-

; Laiko Tėvas J. Vaitkevičius, 
M. I. C.

patsai kongresus 1924 metais.
Sudaryta atatinkama komisi-j' 
ja, kurios pirmininku yra pat-! 5.) Spalių 11 d. ligi 20 Mi-

“N. R.”, rašo, jog per anglų gydytojų są- tai, judrūs vaikai ir kįekvie- ligos pradeda žmogų kainuoti, visuose miestuose, miesteliuo- 
jungos visuotinį suvažiavimą, Anglijos 6kol nag kurs vartoja raumenis kuomet jo kūnui pritrūksta se ir sodybose. Visur sudaro-
jos ir Airijos katalikė gydytojai buvo padarę darbe, privalo maitintis tokiu kalcijumo. 
katalikų gydytojų atskirą posėdį. Jame jie 
nutarę smarkiau dirbti

mos nuosavos komisijos ir vy-
norėtų Tėvus Marijonus kvies
ti pas save su Misijomis, pra

kaitu su katalikų mą į gydytojus stoti kat. gyd. sąjungon šaky- teisių ir pilietinės laisvės varžymą, prieš B“ž-iSome tuo reikalu kreiPtiiž ar'
dvasiškija Katalikų. Akcijos darbą, rengiant darni: “Mes kviečiame kiekvieną kataliką 
populerias paskaitas apie mediciniškai teolo- gydytoją aktingai dalyvauti visuomemnisuiic 
giškUs klausimus. Posėdyje buvę pabrėžta, veikime ir ginti krikščioniškąją dorovę, rer 
kad šiandien yra labai žvarbu,- kad katalikai giant viešuose susirinkimuose apie morališkas 
gydytojai ir visuomeniškame veikime pasi- ir sociališkas problemas paskaitas. Mes k ne
reikštų kaip katalikai. Jie išleido arsišauki- čianie Jus griežčiau kovoti prieš pilietiškų

i nvčią, kuri vra tikė jimo ir doroves saugoto-!
.................... V . ij ja ir gynėja, teisių ir veikimo varžymą ir į

iuurnuma

i ytdf
Kada mūsų gydytojai panašų žyį p.i::a

ha į pačius Misijonieiius pa
gal nurodytus adresus, arba 
stačiai į Chicago, 111. 2334 
Oakley Avė.

Tėvų Marijonų Provincijos 
* Vyresnybė.

rius, kuris turi apie 400 narių. Jų rūpesčiu 
yra užlaikoma arbatinė. Dar yra “Pavasa
rio” sąjungos kuopa, “Zitos” draugija ir 
Angelo Sar^ęo kuopa. Maloniai praleidusi 
Rokiškyje trejetą dienų atsisveikinau su 
vaišingais rokiškiečiais.

Troškūnai.

žiūrėti darželio, kuriame yra palaidoti ke- Būdama Lietuvoje pastebėjau, kad tie 
Ii jaunuoliai žuvę nepriklausomybės kovų tik miesteliuose, hėt ir kainuose urganizuo 
metu Troškūnų miestelyje nuo lenkų par- to jaunimo yra veikiama. Pavyzdžiui ma- 
tizanų rankos. Darželis gražiai prižiūri- no tėviškės kaime Bateliuose liepos mėn. 
Inas, prisėtas gražių gėlių, kaipo padėkom 26 d. vietos pavasarininkai klier. Vaclovo 
ženklas už žuvusių paaukotą tėvynei gyvy Kartočiaus vadovaujami surengė vakarą 

r bę. Mačiau ir tą sieną, prie kurios jie Imvo ir gegužinę. Vaidino dramą “Nuodėnlin-
Troškūnai yra visai netoli 18 km. nuo sušaudyti ir kurioje ir dabar yra šūvių žy- 

Raguvoe. Ten nuvažiavau autobusu. Ture- ' n‘ės ir lenta su sušaudytųjų pavardėm,-, 
jau aplankyti ponios Sakalienės sesutę •»„ 1 Užėjome dar į kapines, kurios dalia r
nią Bučienę. Susipažinau su visa jų šeinte. 
Ir čia Lietuvoje jie gyvena patyzdingo’. 
Abu p. Bučiai daug dirba labdarybei. Be

yra baigiamos tvarkyti ir tverti nauja 
mūro tvora. Tai vis Tėvo Kazimiero -mo-

gos vestuvės.” Vakaras pavyko labai ge
rai, atsimenant tas sąlygas kokiose teko 
tirbti. Kiek buvo darbo iš paprasto klo
jimo paruošti tinkamą vaidinti ir žiūrėti 
(mtalpą. Artistai gerai mokėjo savo roles.

LAIMINGAS VAIKAS.

lusomybei paminėti paminklas aukšto /^°> nutikau mano senesniuosius pažįsta- 
pavydalu. Paminklas yra didelis ir U1UK P- Bernadišius, Patamsius ir Mitašiū- 

kngus, bet nevaizduoja nieko daugiau šeimynas. Su p. Bučiene apsilankėme 
stulpą ir jis man priminė stulpus ant 1** bČA’ą Kazimierą, Troškūnų šv. Pranciš 

lų kapų. Juk tai tiesa, rokiškiečiai ir '.baus vienuolyno perdėtinį ir parapi.įos
kleboną, gyvenusį

pelnas.- Jo rupesniu yra atstatytas, pi r Tvarka buvo pavyzdinga. Jaunimas sma- 
miau rusų buvęs panaikintas vienuolynas giai pasilinksmino. '

Olandijos mieste Amsterdame daliui 
yra 750,000 gyventojų. Kis skaičius buvo 
pasiektas 1930 metų vasario 13 d. Būtent, 
dar prieš metus miesto valdybos buvo nu
tarta, kad tasai vaikas, kurs gims kaip tik 
750,000-tuoju, gaus daug dovanų ir bus iš
kilmingai paminėtas miesto piliečių tarpe 
IJįO laiminguoju vaiku pasirodė esąs vie
no bedarbio sūnus. Jis savo tėvų šeimynoj 
yra aštuntas vaikas. Antrą dieną vaikui 
gimus, kai liko ofieiališkai nustatyta, kas

turėjot Jūs numatyti!
Alfcip Roklškid miestas i'r apylinkė la- 
gražAs; bet trūksta upės ar ežero, nes 
tie tik puoštų miestą bet būtų ir nnu-

Teko girdėti iš klieriko J. Varno, kad 
ižiai veikiančių organizacijų geriau- 
Ivuoja L. K. Moterų draugijos sky

kurį laiką Amerikoj. 
Jis ir dabar gražiai atsiliepia apie Anteri 
ką. Apžiūrėjome bažnyčią ir šventoriuje 
pastatytą šv. Antano dalijančio vargšams 
duoną jo 500-ių metų mirties sukaktuvių 
progn atovylą. Bažnyčia labai didelf ir 
graži, dabar remoatnojama.

Grįždamos iš vienuolyno ufoukeme pa- Putinusių ir kitų.

ir sutvarkyti visi trobesiai. Vienuose vie
nuolyno namuose yra valsčiaus valdyba ir 
pradžios mokykla.

Troškūnuose dar buvau antrą sykį 
' rugpiūčio mėn. 2 d. Pareinkulio atlai.bai

se. Diena buvo labai graži. Buvo atėjusios 
maldininkų procesijos iš kitų parapijų. 
Labdarybės šv. Vincento Pauliečio draugi
ja rehgė loteriją senelių prieglaudos nau
dai. lioterija pavyko, člia daug buvo pasi- 

' darbuota Tėvo Kazimiero, ponų Bučių, p.

yra seniai lauktas 75O,(XK)-tasis Amsteitte- 
Šiuo ir I,aigiu «vo kelionė, į,pū,IKi„. , u,(, pi|ie,^ j l>edarbi<> tevo ,,ut, atsju n,iv.

sto valdybos narys, pasveikino ir perda ė 
dovanas naujagimiui: taupomosios kasos 
indėlio knygelę, 200 litų grynais pinigas), 
sidabrinę taurę su parašu; “Jonui Naidai, 
750,000-tajam amsterdamiečiul”. Po to, 
laimingasis tėvas gavo begalės kitų dov i 
nų iš įvairių bendrovių: vežimėlį, pieno

Jie buvo labai malonūs. Ir tie trys viešė 
jimo Lietuvoj mėnesiai praėjo lyg trys sa
vaitės. Jau prieš kelis metus buvau pasi- 
rengusi atlankyti Lietuvą, bet “Dratlgo” 
va,jaus kontestas pagreitino mano svajonę, 
kuomet laimėjau pirmą dovaną, kelionę į 
Lietuvą. Tad ačiū tariu visiems, kurie n.a-
ne parėmė savo pritarimu tame darbe. Su
die. Iki pasimatymo Chicagoje.

(Pabaiga)

| visiems metams, cukraus, kakao, vyno, 
i rūbų. Viena firma jau dabar pažadėjo 
' duosianti vietą Jonui, kai jis užaugs.
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Paskolos ir Saugus Investantas
J. NAMON FINANCE C0„

Not. Ine..

S k o 1 i n a pinigus ant pirmu 
mortgičių ant 6% palūkanų ir 1 ir 
vienu trečdaliu nuoš. komiso ir 
daugiau ant 5 metų. Taipgi neįei
ki? mokėti už padarynių paskolos 
raštu ir apžiūrėjimo namo. Tams
toms svarbu yra žinoti kodėl mes 
mažą komisą rokuojame, o tas dėl
to, kad mūsą teisingais patarimais 
ir patarnayimu mes įsigijome žmo
nių pasitikėjimą. Todėl mes turi
me daug kostumerių laukiančių pi
rkti iš mūs pirmus mortgičius, tat, 
kad mes daugiau išduodame pasko
lų, tuo daugiau parduodame niort- 
gičių, tokiu tai būdu mums apsi 
moka mažinti komisą, o tas visiems 
išeina ant naudos.

JULIUS NAMON 
Morgičių bank’e- 
rius ir savininkas 
šios Finansinės 

kompanijos.
Nežiūrint kaip būtų didelė paskola, pas mus visados 

yra pinigų, kada tik būna reikalinga. Patartina ir lie
tuviams, kurių mortgičiai baigiasi arba baigsis už 5 ar 
(i mėnesių kreipkis pas mus dabar ir užsisakyk kad vė
liau nereikėtų rūpintis. Nuošimtis už paskolą pirmų 
mortgičių prasideda rokuotis tik nuo to laiko kada jums 
bus išmokėti pinigai.

Tš tų kurie reikalaujate mažos paskolos nuo $50.00 
iki $300.00 mes neimame jokio komiso, vien tiktai lega- 
lišką mėnesinį nuošimtį ant neišmokėtos sumos. Jūs ga
lite gauti pinigų taksi} užmokėjimui, assesmentams, nuo
šimčių mokėjimui, dalis mortgičio apmokėjimui, patai
symui namo arba kitokiems reikalams. Mūsų mandagus 
patarnavimas Jums patiks. Paskolos iki $309.00 yra po 
valstijos priežiūra.

Atminkit Lietuviai, kad j šią įstaigą kreipiasi dėl pa
skolų, investavimą pinigų netik namų savininkai ir biz
nieriai, liet ir profesionalai kaipo daktarai, advokatai 
ir kiti. Del to kad šio biznio vedėjas yra gerai žinomas 
J. NAMON, ekspertas nejudėjimo turto ir turi patyri
mą per daugel metų daug rūšių, biznio. Patarimai ir 
informacijos suteikiamos kiekvienam veltui.

Kurie daba? neturit reikalo kreiptis pas mus pasilai- 
kykit antrašą. Atėjus reikalui gal bus jum naudinga.

J. Namon Finance Co.
Not Ine.

6755 S. Western Avė. Chicago, III.

K. Barauskas.'

Katalikų Akcijos Entuziazmas
Daug kartų buvo rašyta ar 

pie katalikų veikimą, bet nors 
kažin kiek apie jį .rašytum, 
nebus perdaug, než tai yra 
labai aktualus dalykas.

Katalikų veikimas yra or
ganizuotas katalikų jėgų su
telkimas patvirtinti, išplatinti 
ir įvykdyti bei apginti kata
likų mokslo tiesas atskirų žmo 
nių, šeimynos ir socialiniame 
gyvenime. Tai yra organizuo
tas pasauliečių katalikų, tar
naujančių Bažnyčiai, apašta
lavimas krikščioniškai atnau
jinti visuomenę.

I. Katalikų veikimas yra pa
sauliečių apaštalavimas. Kaip 
toks jis reikalauja: a) nuola
tinės tikėjimo dvasios, kuri 
duoda akstiną gelbėti žmonių 
sielas, ir intencijos grynumo, 
kuris pašalina visokius pašali
nius motyvus ir savinaudą; 
b) gilaus pasitikėjimo laimėji
mu, kuris padeda apsisaugoti 
nuo nusiminimo, nuodijančio 
kiekvieną gerą pasiryžimą, bū
tent, to pasitikėjimo, kuris 
priduoda patvarumą darbe, 
nors ir nebūty matyti didelių 
darl>o vaisių; c) pasiduJoojimo 
dvasios, nes Viešpats Jėzus ir 
Apaštalai rodo savo pavyzd
žiu, kaip kiekvienas darbas 
negali būti naudingas, jei ja
me nejaučiama kryžiaus naš
tos ir kentėjimų.

II. Katalikų veikimas yra 
sargyba. Kaip toks reikalau

ja: a) nuolat budėti ir įnešti 
naujos iniciatyvos dvasią; b) 
disciplinos ir sutarimo, nes 
glūdi laimėjimo paslaptis; c) 
moralinio ir mokslinio pasi
ruošimo, kad nepridarius klai
dų, kurios dažniausiai gali pa
sitaikyti ar dėl nežinojimo, ar 
dėl neatsargumo, ar dėl kitos 
kurios žmogaus būde glūdin
čios priežasties.

XX amžius yra katalikų ak
cijos amžius. Pasaulis nuolat 
eina dechristianizacijos link
me: šiurpulingas moterystės 

laužymas, ištvirkavimas jau
nuomenės tarpe, abortų prak
tika, maltuzianizmas, mamo- 
nizmas, nesuderinimas savo 
žodžių su darbais; sąžinės pri
sitaikymas prie kūniškų geis
mų; būdo susilpnėjimas, kad 
viską stengiasi pateisinti, o 
neatsimena, jog būdas yra pa
stovus bei išdavus laisvos va
lios nusiteikimas vaduotis vi
same gyvenimo plote protin
gais motyvais arba principais; 
viešo gyveninio sumasonėji- 
nnas, — vis tai šio baisaus fa
kto liudininkai! Be to, šian
dien reiškiasi ne vien didelės 
priešų pastangos kovoje su 
Kristaus karalyste, ne vien di
dėja masonų ofenzyva, bet ir 
krikščionių katalikų tarpe rei
škiasi didelė apatija, nustoji- 
tnas pirmųjų krikščionių ugni
ngos meilės, netekimas drąsos 
ir joasiaukojimo be jokio ego-

naus 
vą

istinio išskaičiavimo, o ypač 
didelė aukos baimė, kuri ne 
vieną pastumia pražūtingais 
keliais.

padeda nugalėti viską. Ir jo
kios jėgos negalėtų ir neturė-

nas rašytojas apie krikščionis: 
“Pažiūrėkite į anuos žmones, 
kurie iškilmingose pamaldose, 
prie šimtų žvakių šviesos, ska
mbant malonioms meliodijoms,

NESUNAIKINK SAVO DOKUMENTU!

O R A U G A S

NAUJAS KLEBONAS

Labai daug imigrantų seka | tikimą. Jaunas ateivis, prašy- 
pavyzdį pasakose aprašytų damas pirmų popierų, buvo 
didvyrių, kurie, kaip tik nuo paklaustas parodyti identiti- Popieros”, jei bus pamesto) 
laivo pamatė Amerikos kran- kavinio kortelę. Jis pats nu-iaroa netyčiomis sunaikint'> 
tus, norėdami užmiršti savo ėmė fotografiją nuo tos kor- Sal*nia gauti antras kopijas i.
visą praeitį, į jūres įmetė savo : teles, nes ta fotografija jam 
bagažą, poperas ir net visus Į nepatiko. Paveikslas buvo gri- 
drabužius, kad tik iš naujo į noriaus paveikslas, kuomet jis 
pradėjus gyvenimą Naujame dabar pilnai “suamerikonizuo- 
Pasaulyje. Yra net pasakų, tas”. Ta kortelė nebuvo pri- 
kad imigrantai nuo laivo nu- imta. Nes galėjo priklausyti 
šokę į vandenį ir plaukte pri-' kam kitam.
plaukę prie žemės pradėjo nau'k Foreign Language Informa- 
ją gyvenimą. Jiems nereikėjo Lion Service daugeliui ateiviu 
pilno imigracijos išegzamina- j pagelbėjo surasti savo atvė
rimo ir jų neklausta, ar turi įžiavilllo laiRj#> bet tie ąteiviai 
tinkamas vizas. Ne! Galų galejturi turSti kokių nors irodun;
tie didvyriai tapo Amerikos (,ių faktų Suprantama, kad 
piliečiais, nepaisant kaip atva-'iekas negali pagelbėtį atei. 
žia\o į J. A. \alstybes. viams, jeigu jie.negali atsimin

ti atvažiavimo metų, mėnesio,Bet tos dienos praėjo. Nau
ji laikai! Imigracijos įstaty
mai reikalauja, kad ateiviai 
turi atvažiuoti į paskirtus į-

tus peržiūrėti. Kaikurie 
jai atvykę Įleidžiami nuolati
niam apsigyvenimui, kiti tik 
laikinai. Kol ateivis įgija pilie 

turi rodyti
Gerb. kun. Anicetas Linkus; buvęs šv. Kryžiaus par 

vikaras, šiomis dienomis J. E. Kardinolo paskirtas klebonu tybę, jis nuolat 
į šv. Petro ir Povilo par., West Pullman. Kun. Linkus yra tinkamiems valdininkams, kad 
uolus katalikų visuomenės veikėjas, didelis mūsų jaunimo legaliai įleistas nuolatiniam 
prietelis ir taip pat nuolatinis mūsų spaudos bendradarbis, apsigyvenimui. Visuose tuose 
rašytojas. Linkime jam naujoje vietoje kuogeriausio pasisė- atsitikimuose pats (ateivis, o 
kimo. ' ne valdžios valdininkai turi

įrodyti viską. To įrodymui, at
kreipti dėmesį į šv. Eucharis- eįvįs turi žinoti, kada atvažia- 
tiją tiktai ji uždegs ir at- vo> arų kokio laivo, jeigu at
naujins žmogaus dvasią. įvažiavo iš Kanados arba Mek-

Mes jaučiame didelį nepa- rikos, tai kokioj vietoj buvo ri savo identifikavimo korte- 
Katalikų akcija be meilės I sitenkinimą, kai mūsų, katali- imigracijos valdininkų išegza- les, kurios pilnai Naturaliza-

kų, teisės imamos varžyti, bet minuotas
mes neimame drąsiai į visuo
menę ir neišgirstame didelio

Tūkstančiai ateivių šioje ša
lyje negali įgyti pilietybės to-

Vokietijos veikėjo vyskupo dėl, kad negali atsiminti ka- 
Kettelerio žodžių, kuriuos jis da atvažiavo arba laivo var- 
energingai pasakė viename ka-, dą, kuris juos čionai atvežė, 
talikų suvažiavime Maince: Daugumoj atsitikimų, jie turė

Jei kova neišvengiama, rei- jo europiškus pasportns ir lai- (nes visos pirmos popieros ! ka lai? kreiptis j valdybą arba 
kia gerai kovoti. Dėl to pir- vų kompanijos jiems įteikė ti-'neša numerą) .dieną, kada iš- n rita torius

Visiems Svarbus Dalykas

ir pasiaukojimo neįmanoma.
Tik sekdami Kristų — Kara
lių ir įsigyvendami jo dvasioj 
įstengsime užsidegti akcijos 
dvasia, kuri naikina aukos 
baimę ir pastumia prie dide
lių žygdarbių.

i Be eucharistijos neįmano
mas visuomenės naujinimas, 
negalimas Kristaus karalystės1 mo-i eilė«> turime £erai paimti krus konvertus tiems paspor- 
žemėje plėtimas. Eucharistija kelius» kuriais eidami laimėtu- tams laikyti. Bet jie kaip 

1 me šių laikų kovą dėl teisės nors tuos pasportus pametė, 
ir tiesos. Kiekvienas laikotar- Atvažiavimo certifikatas y- 

tų mus nuo jos atitraukti. Aš Pis nuo kito skiriasi’ bet dideli ra reikalingas, kuomet atei- 
noriu jums šiame straipsnely I Pr^ne^Pai niekuomet nesikei- vis prašo pirmų arba antrų
pakartoti, ką yra pasakęs vie-1('a‘ kas ^ar nePazista sa* poperų. Negalima išgauti to- 

vo laikotarpio skirtingi} pažy- kio certifikato, jeigu ateivis 
mių, o tik blaškosi, kovoda- negali įrodyti kokiame uoste, 
mas dėl didžiųjų principų, to kada ir ant kokio laivo atva- 
smūgai dažnai nueina pro ša- žiavo.
lį.” Todėl pažinkime savo jai- i. ..

prie auksu spindinčio'alto' ^Pi. reikia Nuo 1929 m. .nugracųos b,n
•n» koiu priima .avo Die-' Eucharistijos ir aukos dva- tok.ems nuolat.mam aps.- 

ius Kojų priima savo ^oie- gyvenimui įleistiems ateiviams
; siela palaimos pripildyta,'8108, ^ai sie dalykai bus tin- _ . • t;nk„nin:

karnai sutvarkyti — galėsime <kive numeruotą iširdis sujaudinta, ką tik kvė
puojama, visa žemiška yra pa- Pasjdžiaugti tvirta katalikų a 
šalinta ir palikta, susijungia- j kcijos sargyba
ma su savo Dievu, Dievas jei- j 
na į kūną ir kraują; ir kas

išpildytą identifikavimo kor-;
telę, kuri parodo, kad ateivis i
legaliai gyvena šioje šalyje.' 

Kada mflaų tarpe boa tvir- B|,( v-, ;lnugybs ateivil! p„.
metė arba sunaikino šitą kor
telę. Ir vėj bėda. Daugumas • 
nežino, kiek svarbos ta korte
lė reiškia ir kad jie turi pasi

ta katalikų akcijos sargyba, 
tada meą, katalikai, suprasi
me, kad Bažnyčia negali pa

kęsti, jog valstybės valdžia

tada galėtų padaryti bent ko
kį nusidėjimą ar galėtų apie 
tai bent pamąstyti? Tai yra 
negalima, nes tokiame žmogu
je, kuris ieško stiprumo šv. 
Eucharistijoje, negali įsigy
venti blogumas, o tik dory
bės, nes: “Kas valgo mano 
kūną ir gerią mano kraują, 
tas pasilieka, manyje ir aš ja
me.”

Gražiu krikščionies visuo
menininko pavyzdžiu mums 
gali būti Vokietijos kulturka- 
mpfo nugalėtojas WindhorR- 
tas ir Anglijos katalikų teisių 
gynėjas O’Conelli, kurie kas 
rytas stiprinosi eucharistine 
duona ir ugdė savyje aukos 
meilę. Ypač šiais dvasios su- į 
menkėjimo laikais turime itin I

pminty po kojenos Seimas ir |[ort(,|ę |ahaį saugioj
jos teises, suteiktas Dievo au
toriteto.

Kada tai suprasime, tada nė 
laiko vargai negalės atbaidy
ti nuo katalikų akcijos nė-vie
no, kuriame dar tebėra gyvas 
tikėjimas, judrus tautos gyve
nimo, laiko dvasios stebėji
mas, ir toks asmuo tars: ko- 
Vošiu visais teisingais ir tei
sėtais būdais su nekrikščioni
ška civilizacija. “R.”

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

vietoj. Imkime tik vieną atsi-

duotos ir kur išduotos. Ir tas 
pats su antroms popieronr 
(Certifieate of Naturaiiza
tion) “Pirmos” ir “Antro

Naturalizacijos Biuro, bet yr: 
sunki procedūra, jeigu ateivi 
negali pristatyti pilnų infon 
cijų apie jų išdavinių. Tolit. 
reikia užmokėti $1(1 už kep 
jas pirmų popierų arba už \; 
t u ra 1 i zac i jos Ce r t i f i k a t ą.

F. L. I. S.

oi

MIRĖ 117 METŲ MOTEP

klienos ir iš kur atvyko. Bet I 
liepos 1 d., 1929 m., įstatymas Į 
kaikuriems ateiviams gelbsti.

Tryškių valse. Atonių ka 
me š. m. rugpiūčio mėn. l t < 
mirė Ivanavičienė Rozali 
sulaukusi, giminių apskaičir. 
vimu, šimtą septynioliką m 
tų amžiaus. Velionė buvo r 
tekėjusį tik vieną kartą ir p 
gimdžiusi devynis vaikus, 1

važiavimo uostus, kur federalė ' Tag įstatvmas leidžia atei- rių mirė’ ketv‘”os 1' ;
valdžia laiko savo valdiniu- vianis> kurie atvyko prie§ bir.i^ltes f^vena Mergaičių va-
kus, kurie turi tuos iniigran-!v r q i moi » • • ika^ jau turi didelius sūnūs *’ įvunv iuii mus inngitui , zebo 3 3 ? 1921 m., uzsiregis-1 , ,, . y

T"i*iu j • • .« (lllKIPllS. J.-Z. a.'.jiuLi- truot! tiabar> ir taip legalizuo 
ti buvimą J. A. Valstybėse, j 
Turi užmokėti $20 ir pristaty
ti visokių įrodymų savo rezi
dencijos šioje šalyje, nuo bir
želio 2 d., 1921 m.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Saugok Seną, Pasportą.

pasportas,Senas 
kortelė.

bagažo
laiškas nuo konsulo 

kartais nustato, atvažiavimo 
dieną. Saugiai laikyk tokias 
popieras, jų nesunaikink. Nau
jai atvykę lai tinkamai prižiū-

icijos Biuro pripažintos.
Tas pagelbės pirmoms po- 

pieroms. Netik žmogus turi 
atsargiai prižiūrėki “Declara- 
tion of Intention”, bet kokio
je nors knygutėje tegul užsi
rašo pirmų popierų numerą

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

Kun. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

JLDimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

Nėra pasaulyje žmogaus, kuriam nerūpėtų saugumas 
jo uždirbtų pinigų, ir tas turi visiems rūpėti.

Todėl dėkite pinigus į vieną iš stipriausių bankų -r-

METROPOLITAN STATE BANK,.kuris yra garbin
gi?,]!} bankų skaičiuje, “ROLL OF HONOR” bank.

. Jūsų pinigai padėti METROPOLITAN STATE
BANK, yra pilniausiai apsaugoti ir užtikrinti. 

METROPOLITAN STATE BANKAS turėdamas di
delį atsargos kapitalą, pinigus IŠMOKA ANT KIEK
VIENO PAREIKALAVIMO BE JOKIŲ DUOTŲ 
PRANEŠIMŲ.

T,odėl taupykite savo pinigus mūsų banke ir gausite 
už juos 3%- ir pilną saugumą.

t

Kitų bankų knygutes atneškit mums. Mes patys jūsų 
pinigus perkelsime į savo batiką.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

CHICAGO ~f

Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vnknro.



4 DRAUGAS
Šeštadienis, Rugs. 12 d., 1931

-

MILŽINIŠKAS JUBILIEJINIS 
UŽBAIGIMO SKOLŲ MOKĖJIMO

NEKALTO PRASIDĖJIMO SV. P. PARAP. BRIGHTON PARKE 

PARAPIJOS DARŽE, 44th St. ir So. Califomia Avė.

KARNIVALAS
Granai Prasidėjo RUGPIOČIO 28 d., 1931 ir Sėkmingai Tebesitęsia.

Visus kviečiame ir toliau remti KARNIVALĄ. KLEBONAS ir KOMITETAI.
sss

Prašau J Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas

Sename mūsų krajuje, kaip čiku”. Mokytojai bešnekant 
gazietos porija, skundžiamasi • j su cigonkom apie savo ščestj, 
kad jau perdaug esama švie- atėję vaikai pasakė, kad mo
šos, perdaug Šviesunijos. Jau kytojai reikia mokyklon eiti. 
-nekalbant apie kitus, priklo- Mokytoja išėjo, o tigonkos li- 
dui imsim čia kad ir Panevė- ko. Po 5 niinutų grįžusi pana 
Žuko mokytoją, V. P., ba žino- ' mokytoja pastebėjo, kad ci
te, mokytojai tai šviesos kūrė-Į gonkos labai sudiktėjusios. Ji 
jai, šviesunijos auklėtojai. j paprašius jas išeiti, nes dabar Į

Taigi, pas tą paną mokyto-: neturinti laiko, 
ją sykį atvyko dvi čigonikos i Vakare pana mokytoja pa- - 
ir pasisiūlė jai paburti. Moky-i jutus, kad dingęs jos gramo-1 
toja paprašius liekarstų, kad į fonas su visais rekordais, gin- 
ją kavalieriai mylėtų ir žade-! tariniai karoliai, dresės ir ki
jo už tai gerai atlyginti. Či-; tokie daiktai. Tada tik supra- 
gonka, neturėdama su savim |tus, delko čigonkos buvo la- 
“lipčiko”, pažadėjo kitą die-|bai sudiktėjusios. Žinoma, vį- 
ną atnešti, o tuo tarpu pasi- j sas tas biznis buvo praneštas 
siūlė paburti jai iš “juodosios , policijai, kuri “burtininkę”

C H I C A G O J E
SUGRĮŽO P. K. SRIUBIENĖ. vakare, rugs. 19 d., p. Stasui- 

------------ tienės namuose, 1413 S. 48th
Rūdinėlis jau čia. Atostogos Ct. 

pasibaigė. Veikėjai bei veikė- Kaip žinome, p. K. Sriubie- 
jos grįsta, kiti net aplankę nė yra M. S. C. Apskrities 
tėvynę Lietuvą. Jų tarpe ran- vice-pirtn. Malonu būtų, kad 
dasi ir mūsų mylima veikėja ir kitų kp. sų-tės dalyvautų 
są-tė p. K. Sriubienė, kuri pe- atstovaudamos Apskritį, 
įeitą antradienį sugrįžo iš Lie-, Są-tė.
tuvos žymiai sustiprėjus, link-

NET1K0 KUN. MARTIN- 
KAUS.

smutė, kupina gražių įspūdžių, 
kuriais prašysime su mumis 
pasidalinti jos priimtuvių va

Brangus jis buvo ir draugi
joms. Gerb. kun. Martinkaus 
pasigenda vietinis parap. cho
ras, kurio buvo dvasios va
du, kuriam taip daug naudin 
gų, gražių patarimų davė. Šv 
Vardo (Holy Name) dr-ja. 
kuriai pirmininkavo, vado\a 
Vo ir kitos. Kiekvieną para 
pijoj parengimą nuoširdžiai 
rėmė, dalyvavo, bankietams, 
sumaningai vadovavo. Žodžiu, 
visur su visais buvo.

Kadangi mūsų buvęs gerb 
kun. A. C. Martinkus jau kle 
bonas, tad linkime \jam visc 
kogeriausio, sėkmingiausio.

Vieta, tiesa, mažutė, bet

karėly. Vakarėlį rengia są-tės, j Bridgeport. — Jau mėnuo 
dalyvaujant jos draugėm bei j laiko, kaip bridgeportiečiai 
pažįstamom. j neteko gerb. kun. A, Martin-

Puotelė įvyks šeštadienio 'kaus, kurį J. E. Kardinolas; ištikiamas mažuose
_____________________________ jMundelein paskyrė klebonu dalykuose pastatysiu tave ant
y. užpirko šv. Mišias sekaniie- '6v. Kaz. parap. Chicago $ei į daugelio • Vietinis,
ji asmenys: Ališauskai, Lau- ghts, 111. Tikrų žinių nebuvo;

gė viską, kas tik piknikui re 
kia.

per “fordžiulajų”. Tai tikrai 
geras laikas ir patogi proga 

Oras tebėra šiltas, kaip išvažiuoti už miesto. Ta pat.

CICERIEČIŲ DOME!
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS

UŽ PUSĘ KAINOS

knygos”. Bet čigonė ir tą 
“juodąją knygą” buvo “pa
likus” namie, tačiau burti, 
sakė, ji galinti ir dabar, o re
zultatus pasakys kai ateis su 
“lipčiku.”

Po atliktų ceremonijų, po 
širdingo mokytojos čigonkai 
pareikšto prašymo ščėsties su 
kavalieriais, čigonkos išėjo ir 
po kelių dienų sugrįžo su “lip

suėmė, o teismas kalėjimai! 
trims mėnesiams pasodino. Gi 
mokytoja ir toliau mokytojau
ja ir vis svajoja apie “lipči- 
ką”, kad ją kavalieriai mylė
tų.

Taigi, pašenavoti mano kam 
pelio lankytojai, verta iš visų 
plaučių atsidusti ir tikrai pa
vydėti Lietuvai tokios ir tam 
panašios “šviesunijos”.

raičiai, Valiai, Ališauskienė .ligi šio mėnesio pradžios; už i PASKUTINIS PRIMINIMA S

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio Stotis AJJ.

X Gerbiamas klebonas kun. 
H. J. Vaičiūnas jau sugrįžo 
iš atostogų linksmas ir svei
kas. Parapijoj rado viską tvar 
koje. Širdingai dėkoja visiems 
parapijonams, vyrų ir moterų 
draugijoms, biznieriams, auko 
tojams, jaunimui, parapijos 
komitetui ir bulvariškiams už 
pasidarbavimą ir paramą savo 
parapijai.

WEST PULLMAN, ILL
Linksma naujiena.

West Pullmano šv. Petro ir
’ovilo parapija susilaukė nau 
> ir darbštaus klebono, Įm
int gerb. kun. A. Linkaus. 
aujas- klebonas mūsų bažny- 
oje laikė pirmas pamaldas 
igsėjo 6 d. Per abejas mišias 
nonių buvo pilna bažnyea. 
’isų ūpas pakilus ir džiaugs 
lui nesimato galo.
Pilniausiai tikime, kad su 

auju klebonu, West Pnllmane 
rasidės ir naujas veikimas. 
Sveikinam gerb. kun. A. I.in 

ų ir velijam kuogeriausio pa
sėkimo naujoje vietoje.

! Rap.

KENOSHA, W!S.
Šv. Petro parapija.

X 6 rugs. Šv. Petro parapi
ja turėjo pikniką, kurin suva- 
žiii\.. iš visų kraštų didžiausia 
žmonių daugybė. Mat, šią die-

Uom., Birutės dr-ja, Bukaičiai, 
Gustai ir Karašauskai. Šitos 
Mišios bus laikomos per visą 
sekančią savaitę. Gėlės tą pa
čią dieną suvysta ir dulkėmis 
išeina, gi šv. Mišios tai di
džiausia užuojauta nabašnin- 
kui, kadangi aukotojai atiduo
da jį nepapraston Aukščiau

tad spaudoje buvo tyla. Vis 
laukėme sugrįžtant.

Gerb. kun. Martinkus vos 
tris metus darbavosi šioje pa
rapijoje ir tame trumpame 
laike, savo ramiu, maloniu bū
du įsigijo visų sympatiją ir 
didelę pagarbą. Jo taip grei
tas it netikėtas išėjimas suda-

Bridgeport. — Atsiminkime 
bridgeportiečiai, kad sekma
dieny, rugsėjo 13 d. Vytauto 
Parke įvyks musų parapijos 
piknikas. Rengėjai jau priren-

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 PUSE 
KAINOS. Valandas tam 
tikslui skiriu Suimtomis 
nuo 9 vai. iki G vai. va
kare.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

DR. GUSSEN
4847 West 14th St.,

Telefonas: CICERO 1260
Cicero, III.

i siojo globon, kursai teikia 
.žmogui amžinosios laimės pil-:liūdesį, nes jam visi buvo vie- 
!numą danguje. :nodai geri. į

----------  . . Iną sutraukė šitokią žmonių 
minią laimėjimas automobilio.

6 vai. po pietų ant estrados 
iškėlė sviestui sukti statinę, 
išrinko iš žmonių tarpo du 
žmonių laimei prižiūrėti ir 
vieną mergytę laimykiui 
traukti. Dešimtasis traukimas 
nulėmė laimykį, kurs pateko 
vienam italui iš Kenosha, tū
lam Mike Giundiel, tui - ju- 

įsiam 1592 Nr.
Po traukimo burtų žmonės 

Į dar ilgai linksminos prie gra
žios muzikos, kurią suruošė p. 
P. Stankus.

Piknikas atnešė ne maža pel 
no parapijai, neatsižvelgiant 
blogų laikų.

X Penktadieny vietinis kle
bonas kun. Al. Bublys išva
žiuoja į Chicago vienuolynan, 
kur ant rytojaus, t. y. Šven
čiausios Panelės Marijos Var
do dienoje sudės amžinuosius 
įžadus Marijonų Kongregaci 
joje.

Šitai jam taip svarbiai va
landai paminėti, klebonas 
kviečia visus parapijiečius ir 
pažįstamus pasidžiaugti su 
juomi parapijinėje salėje va
kare sekmadieny, t. y. 13 d. 
rūgs., kur, be mažos užkandos 
bus dar ir n.uzika, o, rasit, ir 
choras padainuos keletą daine- 
lių. | "

X Jau buvo minėta, jog 
Kenosha labai nuliūdo, nusto
jus savo gerojo parapijiečio 
u. a. Romualdo Pociaus, kurj 
užmušė automobilius, važiuo
jant jam į Rockford, III, 
Per laidotuves vietoje išnyks
tančiųjų gėlių, sudėjo ant jojo 

("karsto nenykstančias gėles, t.

Telefonas Yards 1829

Dr. G. Serner
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 regėjimą
PagTažlna 

’ Išvaizdą
Patenkinimas

V.

SPECIALISTAS 
rė parapijonų tarpe didelį , Taigi nenusiminkit, ©et eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 

' dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 
i tyrimo, suradymui žmogaus kenks- 
, mingumų.
I Mano Radi© — scopo — Raggi 
' X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 
1 siškas bakteriologiškas egzaminavi- 
I mas kraujo atidengs man jūsų tik- 
i ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, .tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, ( inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 

į jeigu turit kokią užsisenėjusią, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurĮ tie 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit beatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Kūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po plet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

plet

LACHAWICZ IR SUNUŠ
' PAGBABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Gabus Kakalį Vabalas Ganto 
Pasitikėjimą

Štai kodėl tūkstančiai mūsą taupytojų turi 
nepajudinamą pasitikėjimą šio banko tvir
tybe.

Kuomet jūs dirbate, kad sutaupyti savo pi
nigus, tai jūs turite pasirinkti saugią vietą 
pasidėti savo taupinius.

Stiprvlnė ir saugumas šio tvirto banko yra jū
sų patarnavimui ir-gabiam pasitikėtinam at
likimui jūsų bankinių reikalų. Mes mielai pri
imsime jūsų biznį, pilnai užtikrinsime jūsų 
sąskaitą ir ji Irtis saugi visuose laikuose.

Pradėk taupymo sąskaitą šiandie. Mokama 
3 nnoš.

Central^J&^Bank
ATRUST COMPANY 

UlOVfcrt 35* Street 
A Su* Bank ♦ • • • ACkaringHomeBaak

Valstijinls Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

ADVOKATAI

: JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
1.05 VZ. Adams St. Rm. 2117

Teleplione Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton Si 
Kocun 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4< po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir subątos 
— 6 iki 9 vai.

3146 Archer Avė Tel. Lafayette 7337

Namų Tei. Hyde Park 8196

A. A. OLIS
A I) V O K A T A g

11 SOPTH LA SALI.E STREET 
Koom 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo '9 ryto iki 6 vai. vak. 
8241 So. Haluied St Tel. Vlctory 0642 į

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Uta-rn., Ketv. ir Subatos vakare

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NOKTU 

GERMAN LI/)YD LAIVAIS; BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais. e

IŠPLAUKIA:

ORESDEN SEPT. 17 
EUROPA SEPT. 29

BREMEN SEPT. 23 
BREMEN OCT. 9

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra .........................  $105 00
Kitais laivais iki Klaipėdai..................94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksimų dykai.

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

Registruotas NOTARAS.

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

Tel. Yards 4609
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Rengia DIEVO APVEIZDOS PARAPIJA

Prasidėjo Snbatoj, Rugs.-Sept. 5 d. ir tęsias kasdien iki Rip. 13 d., o po to tik sekmadieniais

Eina Parapijos Salėj ir Kieme, 19 St. ir Union 
Avė. Yra Gera Muzika, Gausybės Dovany, Už
kandžių, Gėrimų ir Kitokių Gėrybių. Maloniai 
Visus Kviečiame Lankyti Šį Parengimą.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

ATTENTION! GOLF GAMĖS FOR TO DAY

if’V LkJ C

Rugsėjo (Sept.) 17 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj L. 
V. Ch. Apskričio iniciatyva 
rengiama “sočiai” pagerbi
mui senosios ir naujosios L. 
V. Centro Valdybos, taip pat

Providence vs North Side 
Brigliton Park vs Marąaettt 
Time: 2 P. M.
Place: Golfniore
79tli and Cicero Avės.

KETTER'(KETURAKIS; DE 
FEATS DUFFY 

DEVONCH.

LIETUVIU METINIAI 
SVARBESNIEJI GOLFO

TUĘNAMENTAI. \

BASEBALL.

Ali my fair readers, all 
not liarmonious in lite league 
for niethinks tbere lias been 
ąi.estionable belmvior. The 
supposed black sbeep in our 
midst is Providence.

I tbp investigntion of a protest 
Įfiled by tlie lattbr against 

is j I’rovidence.

wbo lia-

Krank lvetter (Keturakis), 
18 year old West Side Lith
uanian lieavyweight defeated 
Duffy Devonch, Central A. A. 
U. Champion the otber niglit, 
at Emil Denmarks Stadium. 
In winnyig over Devonch, Ket 
ter revenge tjie defeat of A-

visų Cbicagos kuopų atstovų, ■ Lithuanian niiddle west cltam- 
dalyvavusių Vyčių Seime, i pions in 1929-30 season.

Brooklyn, N. Y. Visi Vyčių j jokn Viscount well knoweu 
veikėjai — veteranai, visos j lonner K ofl L Council 13 At-
flucagos Apskričio kuopos sir: j,letic Lirector and manager'dam Smitli, Rockford Lithua- 

of the cliampionsbip team lias man heavvweiglit. lvetter Imsare< dingai kviečiami suvažiuoti.
Y e vforthy readers 

ve an interest in s]_ 
urged to attend tliis Champion 
sbip encounter. We guarantee 
tliat the boys are on edge and

North Side claims Council 4 anxious to win first place. You 
•did not play baseball /aet e-Įcaji give the royal razz to the 
nough when the two t-ams visitors and encourage the 
mct so iliat nine innings could liome team, or vice versa. The 
be "inisbed in the alloted tune. advantage is with S. Chicago 
Provid.mee was leading ta the since it is playing on its 
eighth inning. In the first liome grounds. 
half of the ninth, the IStn
Streeters are accused of pla-i 
ying bridge and pinocble in 
the baseball diamond in order 
to stall for time. The inning
romained unfinished so tbe1 ---------------
score, wbicli favored North Si- Sherman Park, 52 and Ruei 
de in the ninth, was disregar- ne Avė., 12 P. M.
ded and the eighth inning was į ----------------------
made tlie concluding one the OFFICIAL STANDING 
jįpme.gąjng thereby to Provį-

Bus užkandėlis, programas ir 
ant galo pasilinksminimas.

Pagerbdami savo organiza
cijos viršininkus, priduosime 
jiems energijos uoliau darbuo- 
tis K of L gerovei.

Apskr. Valdyba.

already begun organizing a [bis eyes on the next Golden 
team tliat lie claims will gi ve G love tournament and we 
Cicero lašt year cbamps andjknow tliat be vili be able to 
every team u run for the< title. take the place of Justin Si-

,Application for addniission rutis, New York Lithuanian 
to the league has already been heavyweight, who is making

Time: 3 P. M.
Place: Bessemer Park 
89tb & S; Chicago Avės.

PROVIDENCE VS GARY

dence. North Side is now pro-i 
testing and protesting. The Į Marąuette 
big moguls deniand more tl an So. Chicago 
verbai evidence beforė tbey i Providence 
will take a band to’ give ere- North Side 
dence to the protest. S&ysįGary 
Pres. Savickas in a private in- 
terview given for the press, i 
“I want the evidence to be i 
black and blue, beg pardon, j 
green on white”. The North 
Side manager has tlierefore 
become a defective or deteeti-

K OF L INTERCOUNCIL
TENNIS TOURNAMENT 

SEPT. 26 — 27.

rooin 63 & Spalding avė. (near 
Kedzie avė.).

The scores of the South 
Chicago, Marąuette K of L 
Chicago District Baseball 
championship game wiiiek 
will be played tomorrow af- 
ternoon, will be annouuced 
and the championship team 
presented,

Bring your friends and' 
ineet the crowd. Dance to se- j 
ven piece radio orchestra, at 
the newly decorated ballroom

The 'largest and fastesi j 
growin^/<council i n the Chica
go District Invites you to 
attend.

Marąuette Council 112.

sent to the conuuissioners of 
tlie league. For further Infor
mation regarding council 13 
meeting on friday eve Sept. 
18. Please Jtlie folloulng, per- 
sons, M. Morris, A. Gerčius, S. 
Jurgaitė, Bartkaitė, Lauraitis, 
Karcauskas, Martinkus or call 
John Viscount Lafayette 2333.

A. o. L.

good lias a professional. Tins 
West Side youngster lias a 
making of a real Champion. 
So now you, Chicago Lithua- 
nians, will liave a chancc to 
rave about a real fighter. Nov.r 
a boost, come out to see bis 
if you want to give tlie boy 
next fight, the date of \vbich

Kinsmans Golfo lvliube, 143 
St., arti Bell Road, ryt prasi
dės'golfo turnamentas. Lošimo 
pradžia 8 vai. ryto ir 2 vai. 
po pietų.

4
FORE! Lietuvių tautiniai 

svarbesnieji golfo turnamen- 
tai įsteigti ir vedami Lietu
vių Golfo Kliubo, vienintelės 
lietuvių golfininkų organiza
cijos. Tie turnamentai yra tau 
tiniai todėl, kad pirmutiniai 
lietuvių pradėti lošti ir yra di
dieji visoj mūsų tautoj. Juo
se dalyvauja vieni tik lietu
viai golfininkai. Metiniai to
dėl, kad rengiami kas metas, 
jei nepasitaiko neprielankių 
aplinkybių. Kompeticija susi
daro iš visų geresniųjų mū-

\vill appear in tlie sporting 
section of ‘ ” Draugas ’ ’.

(See Tuesday issue for com- 
plete sport news).

sų tautos golfininkų, žinoma, 
turi progų ir mažiau patyrę 
lošėjai. Visus Situs turnamen- 
tus puošia emblematiškos si
dabrinės trofijos su čempionų 
vardais ir data. Teikiama 
daug gražių prizų atsižymė
jusiems lošime. Turnamentai 
vedami tiksliai ir pagal U. S. 
G. A. taisykles.

GOLFAS yra gražus, nau
dingas, populerus ir visų mė
giamas sportas, todėl butų 
geistina, kad lietuviai daugiau 
įdomautų golfu ir skaitlingai 
lankytų kompeticijas. Visi lie
tuviai priimami į šiuos turna- 
mentus, tad imkite dalyvumę- 
sekančiame sekmadieny.

KINSMANS KLIUBE, tų 
pačią dienų, kompeticijai užsi
baigus įvyks golfininkų vaka
rienė, o laike vakarienės bus 
įteikta trofijos ir prizai išlo- 
šėjams. Tad jei nori čempiono 
titulą arba išlošti gražų pri
zų, dalyvauk šiuose lietuvių 
golfo turnamentuose per dvi 
dienas.

(Tusu ant 7 pusi.)

K OF L COUNCIL 13 
' REORGANIZE.

Town of Lake. — The well
The first annual Knight of knowen Lithuanian Communi 

Lithuania Intercouncil Tennis įy knowen as Town of Lake.
boasted at one time a K of L 
Council tliat wa.M always 
first in all Chicago District 
affairs, misunderstandings 
and lack of proper leadership 
— was their undoing and tlie

ve, and has promised to pro- Tournament will be beld Sa-
duce tlie damaging testimony. turdav aftcrnoon, Sept. 26,

_ . , and Sun., Sept. 27, at Gage
Once again Providence is t , ... , ,I Park, 55 and \\ estern Avė.

assused of liaving overstepped
tlie bounds of baseball pro-1 Kour teains liave already of- 
priety. In tlie game against ficially entered: Council 16 —
So. Chicago tlie 18th Streeters Bridgeport; Council 36 — J council ceased to exist.
are charged witli using an ii-1 Brigliton, and Council 112 — 
legal player. The far South Marąuette with two teains. 
team i* now protesting and j iĮų|e Lntree fee ;s tWo dol- 
protesting. To solve tliis arnu- jkrs įo jm, pajj ky tlie coun- 
ment it was decided at tbe lašt j (.jjs en(erjng their team, eacli 
sporte meeting to look tlitou- 8]la|i consiet o'f four pla-
gli tlie records to deterinine vers, (two singlcs and one 
whether tlie individual in tj0ULIe).

Send all registerations to 
Antbony Miškinis 6410 Se.
\Vhipple St. or call Republic 
4631.

ąuestion is a K of L member. 
The coniinittee is now trying 
to locate the records. Success, 
and nuye power to the in\es- 
tigating committee; 1 hope 
tliev will at least find the re 
cords' if nothing else.

MARQUETTE VS SOUTH 
CHICAGO.

MARQUETTE K OF L ATri 
LETES TO CELEBRATE 

LOBE OR WIN.

The Marąuette Knights of

The leaders of Lithuanian 
youtbs activities at tbe pre- 
sęnt time wisli to officially a- 
nnounce tliat K of L Counci.' 
13 is ready to take a nev lease 
on life, so on Friday Evt 
Sept. 18, at 8:15 P. M?at llob 
Cross Parislt hall a meeting' 
will be lieki, all former mem- 
bers are asked to attend and 
bring your friends.

To enter Basketball leagve.

Tlie fellows froni tbis nei 
borhood bave decided to entei 
in tbe K of L Basketball Lea
gue for tbis Corning season 
and will all attend tbe K of L 
Council 13 meeting to strnigh-j 
ten up their memberships and 
dues to be readv to štai t \vhen

rl1ie lending teams meet n-j Lithuanian Council 112 invite 
gain to inorrovv. If Marąuette! all K of L members of the 
wins, it lias tlie baseball cham! Chicago District to come out the league opens, and nmke 
pionsliip būt if it loses, ano and celebrate tomorrow night another trv for the Champion- 
tlier game witli So. Chicago| at their first fall dance given ship tliis year. Council 13 we- 
ma/ be necessary, pending at Palacv of Pleasure Bali irę K of L champions and also

GREEN MILL DUON
SURAIKYTA

A

Tai gardžiausia ladta 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 Mill Duonų, 

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi bfit paga
minta. ., ‘

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltą
■ - **

Suraikytą Duoną
/

—^2

/m

»ė»\

V")

NewProcess
V

Company
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Rcmkite Lietuvių Į^laiijas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

įsteigta 1893 metais

Kllllilllllllll1llllllllllllllllllillimillllll!!llllllllllllllllllllllll(IIIIIIHIIIIIIIIIIIillllllll«g

1PEOPLES FURNITURE |
! KRAUTUVĖSE | i i1 DIDI PINIGŲ SUČPDYMAI ANT |

Pečių, Kaldrų, Bla- 
nketų, M atrašų ir 
Visų Kitų Namam

Reikmenų
ŠILDOMI PEČIAI 

Naujausio^ Mados, pilnai parceluo-
ti„ dėl kitokio kuro Verti iki $50,

*28.00po
^Icazar^

K ALDUOS, DLANKETAI - 
Milžiniškas pasirinkimas, veik už 

pusę kainos, pilnos mieros, gra
žios kaldros po .... $ 1.85
Geriausių vilnų, dubeltavi blanke- 

tai, 79x82 dydžio, sveria virš
4’/2
po

svaru, vertos $19,
*6.95 1

I (iEIII MAIHASAI 
Parsiduoda Pusdykiai

Baltos vato? mat rasai su tvirtu ir gra
žiu viršum, bile dydžio, po .95

Felt mat rasai, verti iki $16, dabar tik
*7.96

Prisirenokite Prie Saito Oro Dabar, Atlankykite 
PEOPLES IA DALTEVES Šia Savaitei'

—- "better 
ervthinG For The homes

zz
i

S 4177-.i AMCHCM «Vl RICMMONO ST 2S36-4O W 6*^37 4 MAFtSMW3» AM

| 4177-83 Archer Ave.^ 2536-40 W. 63 St.
'= Cor. Richnioiid St. Cor. Maplewood Are.
niiiiiiiuiiiiiiiitiiiimiiiiiiuimiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiHiiHuia
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GREIČIAU ĮSIGYKITE.

, TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

Lai jūsų anglių aruodas esti jusi) 
taupumo sąskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos j 
jums reikalingas anglis.

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Hot AVater ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poealiontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street Chicago, Illinois

V. GAPSZEVVICZ, Pres. R. F. GAPSZEVVICZ, Sec. and Mgr.

Tik ką išėjo iš spaudos kny
gutė vardu ‘Šv. Mišių Auka’. 
Didis sielų ganytojas Lietuvo
je prel. J. Maciejauskas taip 
apie ją rašo kun. Juozui Juse-

nėms. 
augę’’

Ją galima gauti “Dr- drikas be sustojimo leidžia du
2334 So. ’Oakley avė.

RADIO VALANDA.

Ryt, t. y. sekmadieny, rug-
sėjo 13 d. iš radio stoties VVCj' 

vičiui. “Šv. Mišių Auka” yra IPL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
labai gera knygutė skaityti, bus geras ir gražus radio pro-j 
Kaip tik tuo metu reikia ją gramas, kuriame da sy-j 
paplatinti. kį išgirsime gražų progra-1

! Kitas kunigas ir didelis pną. Išgirsime keletą numerių'
[ patriotas iš Vilnijos, Kalesny-[rinktinos, smagio s muzikos, 

kų par. klebonas kun. M. Ru- jšis programas, kaip ir visa- ! 
Į dzis taip rašo kun. J. Jusevi- dos, yra duodamas lėšomis J. 
•čiui: ‘‘Ačiū už keletą knygų- Budriko krautuvės, 3417 So. 
įčių “Šv. Mišių Auka”. Jei aš Halsted St. Chicago, III.
turėčiau pinigų, atspausdin
čiau jų keletą tūkstančių ir 
duočiau kiekvienam parapijo
nui skaityti.”

Taigi greitu laiku įsigykite 
tą knygutę, perskaitykite ir 
siųskite į Lietuvą savo gimi-

C H I C A G O J E
KĄ MERGAIČIŲ SODALICI 

JA VEIKIA?
šis — Tas.

X Marijona (Dumbliauskiū- 
tė) Januška, buvusi sodalietė, 
su vyru grįžo iš Kankakee, 
III., kur praleido savaites

North. Side. — Nors nedaug 
kas apie mus girdėt, vi s vien 
mes, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios Sodalicija,!, . x’ kurios jvvko 29 rugpincio. 
nesnaudžiam. Turėjome viso- 1

“lioneymoon” po vestuvių,

syk į savaitę, gražius lietuvių 
radio programus savo lėšomis 
ir už tai yra pilnai užsitarna
vęs visų lietuvių paramos ra
dio ir rakandų biznyje.

Jau dvieji metai, kaip p. Bu

, Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CAI.IFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

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

I’hone Republic 102 56 
MODEKN Dltl'G STOIti:

O. Benoslus, K. I’h. 
Presc.rtptlons Fllled Accuratcly 

Ice Croam — Canily 
Powders, ('renius and Tollet 

Arttcles
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long Distance Removal

3244 S. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

kių įvairumų, o dabar po 
“bunco”, kuris puikiai pavy
ko trečiadienį, rūgs. 9, Šv. My 
kolo parapijos svetainėje, ruo 
šiamės prie pirmo šio y sezono 

Į pasilinksminimo vakaro, į ku
rį kviečiame ne tik visą jau

X Sekmadienį, 13 d 
įvyks sodaliečių mėnesinė Ko
munija, prie kurios eisime in 
corpore. Prašoma mergaičių 
nepraleisti šios pareigos. Ii’ 
tėveliai paraginkite ir primin
kite dukrelėms šią mėnesinę

larns. Tame reikale yra išleis
ti atsišaukimai.

Dabar yra blogi laikai, bet 
nuo aukavimo negalima atsi
sakinėti. Maža auka iš menko 
uždarbio ar iš menko turto 
Dievo akyse turi didesnę ver
tę, negu turtuolio stambi au-/
ka. Pakėlęs akis, jis matė. 

[kaip turtingieji dėjo savo do 
vanas į iždo skrynią. Pamatė

ruSs-!taip pat, kaip viena visai ne

miną iš mūsų ir kitų kolonijų Komuniją; 
bet širdingai prašome vyrės-j Mėnesinis sus-mas įvyks 

sekantį pirmadienį, 8 vai. v ak. 
Visos atsilankykite, nes bus 
paskutinis pasitarimas apie 
mūsų, visų laukiantį, pasilink
sminimo vakarą.

X Naujas nares mes visados 
kviečiame ir visados priima-1 
mos mūsų lietuvaičių tarpe. 
Tadgi nepatingėkite ir jūs, 
sodalietės jas pakviesti ir dar- 
buotis Dievui ir tėvynei. Visos 
sukibkime ranka rankon, nes 
vienybėje stiprybė.

Radasta.

Įiniuosius atsilankyti ir pasi
džiaugti gražiu lietuvių jau
nimu, taipgi ir patiems pasi- 

| linksminti.

Atsilankusiems bus įvairu
mų bet perdaug nepasakysiu 
kas tenai bus. Bet kas bus, 
tai jau bus, atsilankę nesigai
lėsite.
, Šie “Treasure Hunt” ir 
“Confetti” šokiai įvyks sek- 

įmadienio vakare, 20 rūgs., 
parap. 'svetainėje. Grieš gerai 
žinomas Jack Gracious su sa
vo 'orkestrą. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 50 centų. 
Tikimės daug svečių. Mes so- 
dalietės, nuoširdžiai priimsime 

Į ir parodysime “good tiiue”.
Į Sudiev, pasimatysime šo
kiuose.

Metinės Sukaktuvės

BARBORA
MASILIUNIENĖ

Mirė rugsėjo 14, 1930, o po 
gedulingų pamaldų Aušros 
Vartų par. bažnyčioj palaidota 
rugsėjo 17 d. šv. Kazimiero
kapinėse.

Paliko liūdinčius vyrą Anta
ną, 2 sūnų Antaną ir Jurgi, 5 
dukteris Agniešką Dudienę, Ci
ną Tyrolt, Marijoną Keturakle- 
nę. Viktoriją Ir Virginiją, broli 
ir dvi seserį.

Paminėjimui (metinių mirties 
sukaktuvių a. a. Barboros už
prašėme šv. Mišias panedėly, 
rugsėjo 14, 1981, 8 vai. ryte
Aušros Vartų par. bažnyčioj:

Visus gimines, draugus ir pa- 
žjstamus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti J tas pamaldas ir 

^pasimelsti, kad per Gailestin
gojo Dievo malonę užSvlent,ų
velionei amžinoji šviesa.

Nuiludusl:
Masilfnnų šeimyna.

AUKOS TIKĖJIMO PRA
PLATINIMUI.

I*
NEWYOKK« t

noMMs HuiASiuiTW4r«r Švedui
Informacijos ir laivakortės gau
namos pas savo agentą, arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avė. 

Chicago, III.

*■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgelšZ
■ Neslkankykite savęs skaus- * 

g mals. Reumatizmu, Sausgėle, ■
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■

■ — raumenų sukimu: nes skau- _ g dėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant pata:o paguldo. I 

“ CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
I stis lengvai prašalina viršml- _ 
B nėta ligas; mums Šiandie dau-

gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
" vones pasveikę. Kaina 50c per g

paStą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: ••ŠALTINIS SVEI- "

KATOS” augalais gydyties. kai- ■ 
na 50 centų. g

; dustin Kulis Z
! 32 59 SO. HALSTED ST. ■

Chicago, III. ■!«■■■■■■■■■■■

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir' Taisome
4146 ARCHER AVENUE

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WE.STF.RN AND SOI THF.RN 
LIFE F.NSl IIANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

PETKUS
JEWELER

Diamonds, Watches and Jewelry 
Watch Repairing Our Specialty

4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlaikom visokios rųšies pieno 

produktus: pieną, sūrį, sviestą i.r 
t. t. Pristatom į namus ir } Storus.

3251 S. Emerald Avenue

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MURE1KA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 VVest 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superinthndent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

turtinga našlė įmetė du smul
kiu pinigėliu, ir tarė Tikrai, 
sakau jums, šita neturtinga 
našlė įmetė daugiau už visus. 

!Nes visi tie dėjo dovanų Die
vui iš to, kas jiems atlieka, 
šita-gi iš savo neturto; ji įdėjo 
visą savo išlaikymą', kokį tu
rėjo.” (Luko XXI, 1-4). " 

Kaikurie šiam reikalui neįs
tengs aukuoti. Todėl daugiau 
turintieji dabar privalo šiam 
reikalui būti duosnesni.

Tikėjimo Platininio reikalai 
yra tiesioginėj šv. Tėvo prie
žiūroj.

Ateinantį sekmadienį rugsė
jo lo d. Chicagos vyskupijos 
bažnyčiose įvyks kolekta Ti
kėjimo ’ Praplatinimo reika-

4

BARBORA
JANUSEVIČIENĖ

mirė rūgs. 9, 1931 m. 4:45
vai. v. 43 metų amžiaus. Kilo iš 
Lietuvos. ChlcagoJ išgyveno 10 
metų.

Paliko dideliame nuiiudlmo 
vyrą Feliksą, sūnų Antaną, 
dukterį Marcelę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2052 W. 28 
St. Laidotuvės Jvyks SubatoJ 
rugsėjo 12. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėta i Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po patnald,ų bus nulydė
ta 1 šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažlalamuo 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Vyras, Rimus, Duktė 

Ir Giminės.
Laidotuvėlns patarnauja grab. 

Hursen, Tel. Calumet 4030

A. A.

STANISLAVA
GURECKAITĖ

(Po patėviu Beržanskaitė)

mirė rugsėjo 10. 1931 m. 1:30 
vai. ryto. 1*1 metų amžiaus. A. 
a. Stanislava gimė Melroae 
Parke, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, patėvj Joną Ber- 
žanskl, 2 broliu Kazimierą ir 
Joną, tetą — krikšto motiną 
Kazlrnietrą Žvirblienę, tetas An
taniną Karečkienę, Domicėlę 
Gcdžienę ir Anastaziją Stepo
naitienę, dėdės ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2334 So. 
Hoyne avė. Laidotuvės Jvyks 
panedėly, rugsėjo 14 d. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėta j Auš
ros Vartų par. bažnyčią, kurioj 
{vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir paž)s.ainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:

Motina, Patėvis, Broliai, 
Tėtos ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Radžius, Tel. U anai 6174

W C F L 970 kiloc.
GRAŽUS LIETUVIŲ PROGRAMAS

Nedėlioję Neo 1 iki 2 vai. po pietį
Dalyvauja: Vanagaitis, Olšauskas ir kiti.

Budrike Rudeninis Išpardavimas
Naujos radios kaip ant paveikslo

po...... ............. 59.00
Nauja l’bilco radio ir viktroia

p"......... ........... 79.00
Nauji 3 Šmotų Parlor Setai

p°.............. *45.00
Nauji 9x12 karpetai

po.................. r *22.00
Didelis Pasirinkimas 

1)Ų, PEČIŲ, LOVŲ, PARLOR 
SETŲ.

Jos. F. Budrikę Ine.
3417-21 S. HALSTED ST.

Phone Boulevard 4705 arba 8167

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
w4ddlng and farolly groups our 

Specialty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Tel. Canal 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repairing and i 

Oontractlng
2019 W. 22nd STREET

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everythlng In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. IIONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. TIONORE 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 Republlc 4930

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

2408 VYEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227
KAZ HEAT INTENSIFIER 

COMPANY
A. KAZLAUSKAS. Sav.

4426 So. VVestem Avė.

Tai. Victory 7048

Michael Messar
PHARMACIST 

Lietuviška Aptleka 
8201 SOUTH HALSTED STREET

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir šeipjau
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 69th STREET

Phone Roosevelt 2953
> A. AITUTIS
FIRST CLA8S BARBER SHOP 
Halr Bobblng and Shlngllng for 

leidies Our Speclarlty 
2203 West 22nd Street

Pilone Lafayette 5009
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47tli Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
lulia Pocius and Stclla Juskle, Sav.

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

46 56 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GF.RVII.IS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and Dyer 

2543 WEST 7lst ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičius

2342 So. Leavitt St.

r
I’hone I-afayette 1237

VINGENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints, Varnish, Glass 

Electrlcal Appltcances, Etc.
2738 VVest 47th St.

Telephone Grovehlll 2362
VVEST ENGLEVVOOD. 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 4 

HOME COOKING 
Atdara Dieną Ir Naktį

0249 SO. ASHLAND AVĖ.

Telephone lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS. Sav. 

Pirmos Klesos Duonkepykla
4330-34 S. Callfomla Avė.

Vincent’s Barber 
Shop

Vlncent Woltklewlc«. Sav. 
Pirmos Klesos Barbernė 

2831 W. 40 PI. arti Archer Ir 
Callfomla

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barbar 

Shop
1818 W. 4‘6th STREET

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242 44 WEST 23 PLACE

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

X Šiandien Aušros Vartuo- I

corpore prie 6v. Komunijom.
X Ryt. 1 vai. po pietų p. 

Zalatoriaus studijoj bus trau-

Tel. Cicero 67 56

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350 Telefonas Grovehlll 3262

se a. a. Barboros Januševieie- kiamas paveikslas parapijos s^a rpaį įr »į sykį, ypatingai 
nės laidotuvės su trejomis šv.Į Sidabrinio Jubilėjaus Komisi- Inįnįnt brangias sukaktuves,

ŽINGSNIS PIRMYN.

jos. Taip nutarta pereitam kuopa tikisi, kad, kaip visi I Brighton Park. — Milžiniš- 
visuotinam susirinkime. Taigi vietiniai westsidiečiai, taip kas Nekalto Prasidėjimo pa- 
visų draugijų atstovai būtinai kitų kuopų sųjungietės skait-. rupijos karnivalas yra varo- 
turi susirinkti paskirtu laiKU. jjngai susirinks sykiu pas;-Imas dideliu pasisekimu pir- 

Paveikslas bus įdėtas ruošia- džiaugti sukaktuvėmis. myn. Minios žmonių kas Va
rnon jubilėjaus knygon Darbšti banketo komisija iš ikaras renkasi, kad kų nors lai-
programan. g Balčiūnienės, S. Sakalienės, * niėjus, pasimačius su draugais':

ir pažįstamais ir tinkamai 
atvirame ore, prie geros muzi- Į 
kos, praleidus paskutinius gra 
žius vasaros vakarus.

DR. A. R AČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stulgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Mišionris 9 vai. ryto
X Ryt Aušros Vartuose šie 

susirinkimai:
a) Blaivininkų tuojau po su

mos;
b) Aušros Vartų vyrų ir 

moterų draugijos 1 vai.,
e) pavakary parapijos Rū-l Pakartojame, visi komisijos Mazeliauskienės, E. Karia 

tos darže vyksta jubiliejaus j nariai būtinai turi susirinkti vičienės, J. Balsevieienės, ža- 
rtaudai bazarėlis, kuriame bus paskirtu laiku. da paruošti tikrai gražu pro-
p. V. Neffo aukoti oleandrai. - Valdyba. gramų.

X Pirmadienyje parapijos--------------- j Sųjungietės visuomet melo-
ir jubiliejaus komiteto ir visų

. . , . ., • . Karnivalo lankytojai ne vien
X Sųjungietės, besiruo.da- niai patarnauja savo choru lietuviai, bet daug ir svetim-

komisijos darbuotojų paskuti-į mos minėti parapijos L«) me- kitų draugijų bei parapijos tau£įŲ iggįr(ję triukšmą, pa
uis susirinkimas 8 vai. vaka-tų jubiliejų, sykiu* rengiasi K parengimuose, tat nepamirški- niaįp e]ej.įr0!. nu^vįesĮa parj.a

prie savo 10 metų gyvavimo nie ir iu nes ranka ranka •». v. . »• • . .i o jų, nes... laimu i 9 neiškenčia ir, žingeidumo Irau
X Ry.t Aušros Vaituose' sukaktuvių.

Tikėjimo platinimo draugijos1 Sukaktuvės bus minimos. 
paskutinė diena vajaus ir nau-1 spalių (October) 18 d., Aušros! 
jų narių priėmimo. Vartų parap

X Šv. Vardo dr-jos visi na-

mazgoja.
Ta pati.

riai rytoj, 7:30 vai. eina in

Kalėj. j x Moterų Sų-gos 55 kuopos
Sųjungiečių parengimai bū-»mgnesinis susirinkimas įvyks 

na sėkmingi ir visi juos mėg-i antradienio vakare, rugsėjo 15

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAViGH
\LIETUVIS GRABORIUS

Susirinkimas begalo 
bus, nes reikia galutinai prisi 
ruošti prie parapijos rengia-

darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Laid-otuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti 

tarnauju geriausia
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklaus
sau prie grabų iš- 2314 W. 23rd PI., Cliicago 
dirbystės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 1 
SKYRIUS: 32 38 So. 1 
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS .
GRABORIUS

j
Musų patarnavimas 

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR .

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

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
Chicago. Tll

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street - 
Cor. So. Leevitt S» Tel. Canal 6221 

! Rezidencija: 6628 So. Hichmond Avė
Tel. Republlc 7868 

i Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak
Nedėlioj pagal su tart j

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuiu. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Į kiami, pripildo parapijos dar
žų taip, kad SUllkjJ ir prasi- Į Ofiso Tel. Victory 3687 

mušti 1 ir Iiez' TeI’ Hemlock 2374

Paskutinis iškilmingas kar- : DR. J. F. POŠKA
nivalo užbaigimas bus sekma j3133 S. HALSTED STREET 
dienyje, rugsėjo 13 (L, Kami-j Antras ofisu ir Rezidencija 

valo pasisekimas pastumia; 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
svir- I -i i ■ ■ , .Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9paiapijOS icikalus gana didė |vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po

i piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
' šventadieniais pagal sutarimą. 

Brighton Parko pikniko Vy !________________ ;_____ '_______
nu žingsniu pirmyn.

Ofit»c Tel. Victory 659S 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Sfreet

« •
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8« vak. 
Nedėliomis ii šv mtadiemaio 10-12

Tel. \Ventworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET' 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8001

DR. A. R. McCRADIE
- GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STREET 

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

mos vakarienės, gi sykiu rei- t.,,,,.. (iMrw mo-s 13 d’ ° J IdUlO uaize įugs. 1O U. IieOUa Ofisas Tel. Grovehill 0617
kia daryti pasiruošimas ir sa- iž priežat<ties jubilijinio kar-. Kes
vos kuopos 10 metų gyvavimo nivalo Tadgi pasįstengkinie į nD . , ciMAklilTIO 

o mano paminėjimui. koskaitlingiausiai ir iškiiinin-! UKi Ji Ji ulMUNAI I Iu
Kiekviena sųjungietės prie- gaį savo įarnivalų užbaigti.

dermė pasiliuosuoti iš naminių Na-miški*
pareigų ir būtinai atvykti, su-

6 7 07 S. Artesian Avė. 
Tel. G'rovehill 0617

/

sirinkiman. Kuopos reikalai 
yra ne vienos, ne dviejų sų- .
jungiečių, bet visų narių ly- te lietUVIŲ katalikių die-
giai. Lauksime visų. jnraštį “DRAUGĄ” ir 

• Ta pati

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7582 c

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

A. .?

Vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Road 

2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 
A. M. Nedėlioj susitarus'

f

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mea visuomet teikiaroę širdingų, gimpatingf ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Skaitykite ir platinki*

SPORTAS
remkite tuos Biznierių; 
ir profesionalus, kurir 
garsinasi jame.

AKIU GYDYTOJAI'

—-------r----------------------------\
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 2 435 VVest 69th Street
Į VALANDOS
' 10 ikif 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Tel. Canal 0267 Kės. Prospect 665'

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTŪ HALSTED STREET

Rezidencija 6600 b. Artesian AV4 
Valandos įl ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

’ OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 VVest 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

(Tųsa nuo 5 pusi.)

Pirmo nedėldienio kompeticija 
rūgs. 13 dienų.

NACION^LIS 7-tas. Vyriau 
sias lietuvių golfo čempiona
tas lošiamas jau septintas me
tas. Medai 36 skylių kompeti- 
cija. Gali dalyvauti pro,s įr a- 
matoriai. Kontestantai dalina
si į tris ABC skyrius. Musų 
čempionai: A. K. Menas, 1922,
1924,1925, 1926 metų. Ii. Stan
ley, 1929 m. T. Juknis, 1930
m Trnfiin nuknin n fnlir- R 6SU. •pnežastini galvos skaudėjimo, 
111. llOIljų ailKOJO p. JOlir. i*. svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

Brenza, prez. Metropo’itan ni°’ fSkauda|»4 akių- karšų. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą, regrys-

State Banko. Oe ir tolimų regystę.
ŲmTITPIT C+ou Motz.l’ 142 Prirengiu teisingai akinius visuose
MOiEKŲ b-tas. Mateli 18 atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

skylių rungtynės. Kvalifikici-klaidas**1™’ parodanča lnažiau-
ja įvyks rūgs. 13 d., 10 vai. j Speciale atyda atkreipiama miky-/ „ . ‘klos vaikučiams,

ryto. Toliau seka rungtynes, valandos nuo įo ryto iki s va

iki pargalės. Musų čempionės: *are Ned('ii°n*>s vagai sutarti, 
p-lė Lilija Žilvičiutė 1924, p“Ta^su

1929 p-lė Xavera Naglevi-

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuris 
esti priežastim gaivos

D E N T I S T A I
Phone Bouleva.d 7942

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

Arti 47 Street

Tel. CanaJ 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo I iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Teie. Cicero 1260 X-Ray
akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN

Tel. Yards 1829

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergais vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 003o

DR. CHARLES SEGAL
perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 ISO. ABHLAND AVĖ. 
SPECUALlbTAS 

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

pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12 '.

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenwood 5107
' Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik*. 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dien<

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6426 So. California Avė.

Išskiriant Ket~2-4, 7-9 v. v.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. AEerdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGVVOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per •’> Mettis 
Ofisas 1447-40 Pittsricld Bldg., 55 E. \\ asliiiiglon St., Chicago, III.

čiutė 1925 m. p-nia A. Ziman-^ 
tienė 1928 ni. p-nia Vera Olie- ( 
nė 1930 m. Trofijas aukojo 
p. A. K. Menas, golfo instruk- 

I i torius. |
.JAUNUOLIŲ 3-čias. Medai DR. G. SERNER 

18 .kyli'J kondicija. LoSi- UBnjn, AR,V M.FxlALIaTAS 
nias įvyks Sept. 13 d. 10 vai. 
ryto. Musų jaunučiai čempio- j 

Inai: Joe Azukas, 1929 m. pir- 
Į mutinis. Kenald Kulis, 1930 
metų. l’rofijų aukojo p. Dan 
Pivariunas, kepyklos suvinin-, 
kas. Jaunuoliai tik iki 18 me
tų dalyvauja. i

LIET. GOLFO KLIUBO 4-'
ta». Medai 36 akylių HUMtėmi- DR, R( NURKA1TIS 0. D.
mas. Gali dalyvauti tik kliu- 
bo nariai. Kliubo čempionai: į 
Dr. Naikelis, 1928, 1930 m. Dr. |

Zalatoris, 1929 m. Kliubo em-• 
blematiška trofija.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tol. Grovehlll 2242

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampas VVabash Avenue 

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

ž
Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

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

Akyniai $2.50 ir aukščiau

1487 WEST llth STREET

I’h-one Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Extraction
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6658 SO. WESTERN AVĖ.

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Vai.: 1-1 ir 6:10-8:10 vai. vak. Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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DRAUGAS

Įžanga 25c.EDĖL'OJE Pradžia 1 vai. po pietų.

RENGTA

Šv. Jurgio Parapija

Rugsėjo-Sept. 13 d., 1931
VYTAUTO DARŽE

115-ta gatvė tarp Crawford ir Cicero Avės.

turi ir Sąjungų 8 kp. laikys susirin
kimą rugsėjo 13 d., tuojau poC H I C A G O J E moralėI

! atlaidus
rėmėjos

ti vienybėje ir meilėje gyveu-
------------- įti, kaip ir pirmiau ir prirašyti

Brighton Park. — Moterų1 tiek narių, kad j ateinantį 
Sujungus 20 kuopa turėjo su- j Seimų, galėtų siųsti 7 atsto- 
sirinkimų rugsėjo G d., bažny- i ves!

.tinėj salėj. Man, ištikrųjų buvo dideli,-
Susirinkimas buvo labai

įdomus. Nutarta gražių daly-

ATSTOVIŲ PAGERBIMAS.

“surprizas”, kad narės moka

kų.
Išduota raportas iš sei

Gleveland, Oliio. Ponia E. Stat pavydėtina, nes kuopa visi
kienė ir O. Ivinskaitė raportų 
išdavė taip, kaip ištikrųjų bu

Kaip lengviau yra darbuotis parapijos s\ et
ten, kur'biznio draugijos. O 
vis vien kitos skursta, kur 

j reiktų augti. O rėmėjų drau
gija, auga, didėja, nesipeša, 
neužsigauliojų, bet turėdamos | 
inteligentes valdyboj, jas ger-1

Prašome kuodaųgiausia na
rių susirinkti, nes turime daug 
dalykų svarstymui.

Valdyba.

bia, pritaria ir tokiu būdu dr-1 .surengti tokius gražius vaka- . . . . , . ...
... . , ' ių platina ir vienybėj veikia,rėkus ir, antra, žinau kad inu-j X

sų kp. finansinė padėtis nėra į
c- i

met remia visuomeniškus lei- 
kalus, parapijos ir pan. Be to,

PRANEŠIMAI

Town of Lake. Nek. Pr.
Parį. Šven. mergaičių Sodalici-

vo Seime. Raportas priimtas, i kp. yra Akademijos Rėmėju
Po susirinkimo p. F.eŠatie

nė pakvietė visas pas save ne
va “ant Ice Cream”.

Nuėjusios sųjungietės nus
tebo, pamačiusios stalų aprie
tų puikiausiu užkandžiu. Di
delis “surprizas” buvo atsto
vėms, nes visai nieko nesitikė
jo.

garbės narė.

Šiuo dėkoju kuopai už dova
nų ir p. M. Barščiuvienei, šei
mininkei, ir p. F. Šatienei. Vi
suomet dirbsiu su jumis iš vi.;- 
no, kad mūsų kuopa būtų vie
na didžiausių Chicagoi.

Elena Statkienė.

ja laikys mėnesinį sus-mų ne-
I dėkoj, rugsėjo (Sept.) 13 d., 
i 1 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus 
! parap. mok. kambary. Ryte 9 
j vai. sodalietės eis in corpore 
prie Šv. Komunijos. Taipgi 
bus įteikti medaliai sodai ri
tėms, kurios jų dar negavo.

Nepamirškite atsilankyti į 
sus-mų, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui, ir nepa- 

naujų na-

Šeimininkė p. M. Barščiuvie GRAŽUS A. R. D. 2 SK. SU
nė visas pakvietė prie stalo. 

Pavalgius p.. Barščiuvienė
pranešė tikslų to vakarėlio, bū 
tent kad tai pagerbimas at
stovu} ir programui vesti pa
kvietė p-lę Onų Nevulytę, bu-

SIRINKIMAS.

Brighton Park. — Iš prie
žasties jubiliejinio karnivalo, 
kuris yra varomas visu smar
kuma ir užbaigimas įvyks rug
sėjo 13 d., negalėsime imti
bendro dalyvumo pienuotame1 mirškite atsivesti 
piknike su šv. Jurgio purapi , rių. 
ja, Vytauto darže. ' Valdyba.

Visi} pirma tinkamai užbaig 
kime karai valų, o toliau pa
galvosime apie kitas pramo
gas. ,

Tadgi, sekmadienyje, rugsė
jo 13 d., pasistengkiine jau vi-Rugsėjo 4 d. 8 vai. vak. įvy

ko A. R. D. mėnesinis jsiisi-Įsi dalyvauti karnivale parapi- 
rinkimas. Rėmėjų susirinko jos darže, prie 44 gat. ir Ca- 
skaitlingai ir valdyba visa lifornia Avė. Pradžia 3 vai. po 

vusių mūsų kp. pirm. ir daug ' dalyvavo, išskyrus vice pirm. pietų.
pasidarbavusių' mūsų tarpe, kurį tų dienų negalėjo atvyk- ' Kun. A. Briška.
Ji sveikino atstoves, įteikda- ti. ------------
ma po gražių dovanų, o tre- Išklausyta raportų iš Centro Brighton Park. — Labdarių 
čių dovanų įteikė p. F. šatie- i ir iš metinio pikniko, kurio *
nei, mūsų kuopos pirm. ir vie- ■ sėkmėmis visos nudžiugo, ir' GERA PROGA.

• !

Išrendavimui 5 kambarių

Marąuette Park. — L. R. K.
Susiv. 163 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugsėjo 13 
d., 2 vai. po pietų, par. svetai
nėje. Malonėkite visi nariai

Geo M. Omsko 
PIKNIKAS

RYTOJ
13 d. Rugsėjo-Sept. 

1931
SAVO DARŽE

75 ir Archer av.
2 blokai i vakarus

pikniko komisijai išreikšta
padėką, ypač komisijos pirm. flatas, trečiam aukšte. Tinka 
p. M. Tamanauskienei ii vi- mažai šeimynai, arba vienam 
soma, kurios jai padėjo. vyrui. Nevedęs savininkas gy-

Nutarta surengti spalių vena tame pat flate. Renda JOKIAI, ŽAISMĖS, DAINOS
mėn. “bunco party”. visai pigi. j GEROS VAIŠĖS

Surengti “bunco” išrinkta 
komisija: pp. Ona Stankevi
čienė, Jos. Šaltenienė ir p. A. 
Vardauskas.Z

Dovanų pasižadėjo duot ir 
pati komisija ir visos narės, 
valdybai vadovaujant: p. Ale

2426 West 34 Place VISI UŽPRAŠOMI.

Šis rudeninis musų parapijos piknikas bus paskutinis. Oras 
tebėra dar šiltas, tai ir pikniko dienoj tikimės bus šilta. To
dėl visų musų parapijonų ir prietelių kaimynų prašome rengtis ir 
skaitlingai atsilankyti į tų musų piknikų. Jaunimas prie geros 
muzikos geroj salėj pasišoks, o senesnieji gražiame parke, tyra
me ore pasižmonėsime, pasišnekučiuosime, viens kitų pavaišin
sime.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

; atsilankyti ir užsimokėti užsi- Dievo Apveizdos Parap. — eiti į susirinkimų, kad būtu- 
į likusius mokesčius. [Susivienijimo Brolių ir Sese- niėt įrašyti į knygas, kaipo

Valdyba. rų Lietuvių draugija laikys nariai.
* ------------ labai svarbų mėnesinį susirin- Valdyba.

Brighton Park. — Draugija kimų sekmadieny, rugsėjo 13 ------------
Gvardijos Pirma Div. šv. Ka- d., mokyklos 3 kambary. Atydžiai skaitykite biznie-
zimiero Karalaičio Taikys mė- Kviečiame visus draugus-es garsinamos bargenus
nesinį susirinkimų sekmadienį HUsirinkti ir užsimokėti visas ____ ___________________
įugsėjo Sept. 13 d., 1931, pasįijkusįas skolas ir pomirti- AUTOMOBILIAI 
Nekalto Prasid. Šv. M. P. par. neg. jr ateidami kožnas atsi- Į
mokyklos kambaryje, 2 vai. veskįte nors po vienų naujų 
po pietų. 'Visi nariai kviečiami narj Katrie išvažiavime pripil 
laiku pribūti, nes turime daug ,jįte aplikacijas, malonėsite at 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
TTž $475 grocernė, 3 kamb., renda 

$16, 1411 W. 14 St(

Reik motery patyrusių dresių ir 
rankinių siuvėjų.

LIPSON BROS.
325 Westt Adams Street

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAIISKAS & SON
7126 So. Rockwell St. 

r, Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

forničius ir kitokius dalykus 4492 ARCHER AVENUE

Musų patarnavimas yra grei 
' tas, geras ir nebrangus.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
įstaiga Chlcagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
įž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES

REAL ESTATE
110 ak. farma, piglaŲ už cash.

Parduosim greit. Rašyk F. Zeitelber- : ^es pervežame daiktus iŠ 1? 
ger, Roscommon, Mich. ■ r

80 ak. $200, gera vieta, lengvios 
išlygos, A. W, Blom, Menominee, 
Mich.

į kitus miestus.

Pigiai namas Ocean Springs, Misa., 
rytinis kraštas, aust erių vieta, Mrs. 
A. M. Ucne.r, 930 — 7 st. Ncw
Orleans, La.

A

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

/
A. Kasulis ir J. Zabukas, 

Savininkai

nai iš Sųjungos pionierių.
P. Šatienė ačiavo visom-

ir sakė, kad tai pirmų karių 
yra gavus dovanų iš Moterų 
.Sųjungos. Be to, rodė gautų 
iš pat pradžios garbės žiedų.
Mes didžiuojamės turėdamos 
tarp savęs viena pirmutinių 
Moterų Sųjungos organizato
rių,, kuri dabar yra narė 20 
kp., malonaus ir ramaus būdo.

P-lė Ona Ivinskaitė, atsto
vė, dėkojo už dovanų ir žadėjo
dirbti kuopos labui. Visos na- liunienė, nut. rast., duos sal 
rėš irgi pasakė “po žodį.” dainių iš Lietuvos, p-lė M. L 

Reikia pastebėti, kad savo , Gurinskaitė, fin. rašt., duos 
tarpe turime ir gerų kalbė- • kelias dovana skyriaus pirm. 
tojų, tik reikia duoti joms pro j p. A. Nausėdienė, davė “door 
ga. Pav. pp. J. Baliunienė ir prize” ir taip visos iki v'e- 
M. Panavienė, protokolų rašt. nai nei nemano atsisakyti, 

bet su šypsena, su malonumu 
pritaria ir dirba kilnius dar
bus.

Sk. pirm. dėkojo už taip 
gražių ir sutartinų darbuotę.

Pikniko bilietų parduota 
gražiai. Net po penkis bil'e 
tus pardavė: pp. Kri pienė, Lu 
kas, plė Jančauskaitė, p. A/ 
Nausėdienė ir kitos.

Pabaigus sk. reikalus, atkal
bėta malda už mirusias nares

Abi sesutės yrą naujos narės, 
bet daug gera nuveikusios 
kuopai1. O jų mamytė, p. A. 
Stirbienė, jau yra pasižymė
jusi darbuose. Taipgi ir ižd. 
M. Dzimidienė; jauna moteris, 
bet pilna energijos ir supran
tanti dalykus.

Senosios musų kp. narės jau 
keli metai kaip su mumis vei
kia, būtent pp. E. Kelpšienė 
ir L. Valentinienė. Gaila, kad 
ne visos narės atsilankė, nes 
kitos buvo išvažiavusios į Lab
darių farmų pav., p. O. Šakų- 
ūienė, labai veikli narė, ir Ona 
Gužienė, viena pirmutinių na
rių.

Visos narės pasižadėjo dirb-

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai (rengtą lietuvių 
aptieką šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS

' R. ANDRELIUNAS 3
(Marąnette Jewelry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

-arti Holland, Lake Mich. $5,000 glau bus dykai nufotografuoti. 
Teaac Kouw, Holland. Mich. 2650 West 63 St., Chicago, III.

! Parsiduoda pigiai 4 flatų Tel'
naujas mūrinis, kampinis na
mas. Pirmos klesos įrengimas.• I
Mainysiu ant 2 flatų»namo be 
skolos ar kito ko.

Pigiai parsiduoda didelis 
mūrinis garadžius 100x130.
Mainysiu ant 2 ar 4 flatų na
mo, ar kiko ko.

JUOZAS VILIMAS
6504 So. Washtenaw Avė.

TEL HEMLOCK 2323

i
155 ak. prie upės Miškas, lžd. že

mė. namai, žuvavimas, meržioklės, '

Hemlock 8380

/

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREES VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

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% Penu 
Oil $2.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

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

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

VAISTAI

Registruotas Aptiekorius 
1900 SOUTH HALSTED STREET

SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tlksllstusiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

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 1
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois =
ir išsiskirstyta pakilusiame «iiittiiiiiniiiiiiiiiniiinmnimiinmiiiiHiiiiiinmimišNniiiiiuiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiii* >

A. R. D. tai pavyzdys mo 
terų draugijoms, čion narių 
sunkiau gaut ir juos užloikyt, 
nes vien reikia iš jų aukų ir 
darbo prašyti, o nauda vien

Penkių kambarių bungaloiv, 
karštu vandeniu šildymas. 
Dviejų karų garadžius. Kas 
turite Lietuvoj ūkį, mainysiu 
ant ūkės. K. P. 7200 So. Wood 
Str. Republic 8114.

TI H R ?IKIEWICZ^(o- 1

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kprie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvali ir greitai išmokti pagal 
naują būdą mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite ir pradėkite 
mokintis šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
3106 So. Halsted Street

Chicago, III.

M. ZIZAS
. Namų Statymo Kontraktorius 
Į Statau (vairiausius namus prieinama 

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

d I

fiapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5688

Chicagos Cook Countes BIZNIERIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Ketverge 17 d. RRugsėjo (September) 1931 M. 

. GHKR1 ---------NAUJAME GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE
MUZIKA

75 ir Archer Avenue 2 blokai J vakarus 
ŠOKIAI DAINOS IR KITOKIOS FONftS

am, ITUDIO

JOHN YERKES
* Plumblng A Heatlng Lietuvis 

K'ONTR AKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Darome "slgna” Ir komercljlnlus pie
šinius dėl visokių biznių. Taip-gi duo
dame piešimo pamokas pradiniams.

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

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH SHAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą j namus ir 
dirbtuvės.
•12* S. Halsted St. 2 Augštls


