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D. Britanijos Laivyne Pramatomi Maištai
KAŽKUR ŽUVO !$ EUROPOS Į AMERI 

Kį SKRIDĘ LAKŪNAI
Ungarijos Su Austrija Ekono

minė Unija

INDIEČIŲ VADAS GANDHI INDIJAI 
REIKALAUJA SAVYVALDOS

BRITŲ LAIVYNE GALIMI 
MAIŠTAI

PRAPUOLĖ 3 LAKŪNAI

NEW YORK, rūgs. .16. — 
Nežinia kur Amerikos pakra- 

Atlantike prapuolė
LONDONAS, rūgs. 16. —

Nauja Britanijos vyriausybė, ščiuose 
kuri darbuojasi mažinti vals- trys lakūnai, skridę iš Euro- 
tybines išlaidas, pagaliau su- pos į šį miestą. Tai du vokie- 
siduria su rimtomis kliūtimis, čiu ir vienas portugalas.

Be kitko ji į savo ekonomi- Užvakar iš laivo jie buvo 
nę programą įsegė sumažinti P&ste"beti už kokių 400 mylių 
algas karo laivyno karininka- nuo Škotijos pakraščių. Tai 
ms ir jūrininkams. paskutiniu kartu jie matyti.

Tie ir kiti viešai reiškia sa- ‘ Tyrinėjimai visi šiaurinio 
vo nepasitenkinimą. Kai-kas. Atlantiko pakraščiai.

sako, jog pramatomi laivyne

ŠIOS DYKUMOS BUS ŠALIES PARKAS SUŠAUKIAMA DAR VIENA KONFE 
RENCIIA WASHINGTONE

AVASHINGTON, rūgs. 16. 
Į— Kad palengvinti bedarbia
ms, prezidentas Hoover

statybos klausimu ilgiau vie- 
nerių metų daryti planai vi
sose 48-se valstybėse. Tuo rei- 

j šaukia konferenciją namų sta-1 kalu užsiėmė apie 400 žmo- 
į tymd reikale. Konferencijai' nių. Prezidentas tikisi, kad

su-

1 laikas skiriamas prieš pat ko- 
j ngreso sesijos atidarymą, t.

konferencijoje dalyvaus virš 
1,000 atstovų iš Įvairių namų

, y. gruodžio 2, 3, 4 ir 5 d. Gruo-. statybos organizacijų.
džio 7 atidaroma kongreso se- 

I sija.I
Paskelbtam atsiliepime pre-

Konferencijoje bus pasidar
buota lengvomis sąlygomis fi
nansuoti ir papiginti gyvena-

zidentas pažymi, jog namų mųjų namų statymą.

GANDHI REIKALAUJA 
SAVYVALDOS

maištai, jei vyriausybė nekeis 
savo nusistatymo.

Žiemių jūroj tomis dieno
mis turėjo prasidėti laivyno LONDONAS, rūgs. 16, 
manebrai. Jūrininkams nerim- Indijos reikalų konferencijoje 
stant manebrai atšaukti. /^akar pagaliau prabilo ir in- 

diečių vadas Mahatma Gand- 
hi. Jis pastatė reikalavimą In
dijai pripažinti savyvaldą, t. 
y. autonomiją.

SUMANOMA DVIEJŲ 
VALSTYBIŲ UNIJA

GENEVA, rūgs. 16. — T. 
Sąjungos finansinė komisija 

randa, kad Ungarijos ir Au
strijos ekonominei padėčiai 
palengvinti yra atatinkamiau- 
sia priemonė abi valstybi su
jungti ekonomiškai, t. y. tarp 
jųdviejų padaryti ekonominę 
uniją.

Komitetas šį ^sumanymą iš
kelia nepaisydamas politinio 

klausimo. Gi T. Sąjungai šis 
klausimas yra vienas svarbiau
šių.

UŽLIETAS MEKSIKOS 
MIESTELIS

MEICO MIESTAS, rūgs. 
15. — Miestelį Santa Rosalia, 
Žemojoj Kalifornijoj, palietė 
vėsula (uraganas) ir užliejo 
jūros bangos. Šimtai žmonių 
be pastogės.

TRAUKINIO REKORDAS

KAIP ANGLIJOJ PERSE
KIOJIMŲ LAIKAIS SLAPS

TĖSI KATALIKŲ KU
NIGAI

Čia atvaizduojama Virginijos dykumų«dalis. Naminio karo metu šiose dykumose; 
įvyko kariaujančių pusių mūšis. Šioj daly pažymėta vieta, kurioje nuosavų kareivių 
pašautas gen. S. Jackson. Šalies vyriausybi nori šias dykumas pakeisti šalies (nacio-

■ --- ■ — ",
naliniu) parku.

60 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
RIAUŠĖSE CHICAGOJE GATVEKARIAI SU VIENU 

TARNAUTOJU

LIETUVOJE

VILNIUJ BEDARBIŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

Vilniaus miesto magistratas 
(valdyba), neturėdama lėšų sa 

tarnautojams atlyginti,! vo

PAKRIKŠTYTA 285 PRI- 
. IMTI KATALIKYBEN

BANGWEOLO, Afrika. — 
Trys kunigai misionieriai a- 
pie tris valandas buvo užimti 
šv. Krikšto suteikimu priim
tiems katalikybėn 285 naujie
ms krikščionims. Visi priguli 
Molole misijos stočiai. Kitą

Gatvekarių kampanija Chi-' pradėjo. juos atleidinėti. Pe- dieną pakrikštyta apie 60 ku-

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Tarp Londono ir Swindon ke
leivinis traukinis Cheltenham 
anądien ir vakar atliko grei
tumo rekordą — važiavo 81 
mylią valandoje.

BERLYNAS, rūgs. 15. — 
Vakar vakare komunistai su 
socialdemokratais turėjo deba
tus Sporfspalastę. Virš 1,000 
žmonių nebuvo vietos, tad jie 
sukėlė riaušes. Kovoje su po
licija apie 60 žmonių sužeis
ta, kai-kurie pavojingai.

KETURI ŽUVO NUO 
ŽAIBO

ORSENSE, Ispanija, rūgs. 
15. — Trasetada miestelio ke
turis žmones užmušė žaibas 
stovint jiems po medžiu vėt
ros metu.

NEW YORK, rūgs. 15. — 
Į milžinišką vokiečių orlaivį 
DO—X North Beaich stoty tre
nkė žaibas. Sužeistas vienas 
mechanikas.

BIRMINGHAM, Anglija.— 
Paskutiniojo Anglijoj katali
kų kentėtojo palaimintojo Jo
no Wall šventėje anglai kata
likai maldininkai Kiddermus- 
tere gavo progos apžiūrėti 
Harvington salės senovės pa-

_ slaptis. Šie seni namai ypa- 
AUSTRIJOJ AREŠTUOTAS ^ingi tuomi, kad juose iki šių 

KUNIGAIKŠTIS j jienų užsiliko slaptų vietų,
, į kuriose slapstėsi kunigai, kad 

VTENNA, rūgs. 1-). ^ry"ijų nesurastų anų laikų vy- 
šy.su nepavykusiu fašistų su-1 riau8yhėg policija. 
kilimu Stirijoj areštuotas fa-, Namų viduriu yra didokas 
sistų.vadas kunigaikštis Ernst ^mpje kambarys, kuris, ma- 
Rudiger Starhemberg. tyt, buvo koplyčia, į kurią su

sirinkdavo tikintieji klausyti 
šv. Mišių ir pildyti kitų savoŽEMĖS DREBĖJIMAS

ATĖNAI, rūgs. 15. — Eu- tikėjimo priedermių, 
beau saloje įvyko žemės dre
bėjimas. Sugriauta keletas na
mų. '

Į tą kambarį eina siauras 
karidorius, kurio gale K ties iš
ėjimu) yra du laiptu. Vienas

TIES CALUMET EŽERU 
ŽUVO LAKŪNAS

Užvakar vatare iš Detroi
to Į Chicagą skrido lakūnas 
Al Malvick. Arti Chicagos jis 
susidūrė su smarkiu vėju ir 
lietum. 113 gatvėje ir Calu- 
met ežeru, laukuose, mašina 
nukrito ir sulužo. Už keturių 
valandų rastas jis mašinoje 
be žado. Vežamas Į ligoninę 
mirė. Kai kas matė, kad su
stojęs veikti orlaivio inžinas.

SUSPENDUOTA DU 
POLICMONU

Chicagos policijos viršinin
ko parėdymu suspenduota ta
rnyboje du policmonu, McCa- 
rthy ir Steffen, iš Englewood 
stoties.

ARKLYS JSPYRE I AKJ

cagoj kreipės į Illinois pre- reitą savaitę atleido 165 ka- 
kybos komisiją leisti jai įve- nalizacijos ir vandentiekio da- 
sti kai-kuriomis gatvėmis gat- . rbininkus. Bedarbių skaičius 
vekarius, kurių kiekvieną a£- mieste vėl pradėjo augti, 
tarnauti) tik vienas tarnauto- “M. R.”
jas, t. y. būtų motormanu ir
konduktorių.

Komisija svarsto šį klausi
mą. Gatvekarių darbininkų u- Vainutas, Ūkininko Liuber 
nija šiam kompanijos norui to dukteriai 12 metų amžiaus, 
priešinasi. Kompanija gi at- bevarant karves Į ganyklą, ją 
sako, kad praeitais metais ji užpuolė arklys, ir įspyrė i de- 
turėjusi didelį nepriteklių, tad šiniąją akį. Nugabenta į Tau- 
turėsianti ir šįmet. Girdi, jei ragės ligoninę. Akis buvo šu
tas jos reikalavimas nebus pri- trupėjusi. Ligoninėje teko akį 
pažintas, ji reikalaus padidi- išimti. “D. N
nti kainas už važiavimą gat-i ____________
Vekariais.

UŽ SUVAŽIAVIMŲ 
PATRAUKIMĄ

LENKŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kaune buvo sušauktas Lie
tuvoj ir užsieny studijuojan-

tų laiptų turi slaptas kenges. 
Laiptą atidarius yra žemėje 
duobė 16 ketvirtainių colių di
dumo. Ta skylė yra Įėjimas 
į pasislėpimo vietą, kuri į abu 
šonu yra virš penkių pėdų pla
ti ir kiek daugiau gili. Spėja
ma, kad ten slapstėsi kun. 
AVall. Ta vieta buvo vėdina
ma išvesta per sieną ir stogą 
skyle. Pasislėpusiam maisto 
buvo teikiama per sieną.

Kitam kambary pakėlus gri
ndų dalį taipat yra siaurutė 
skylė, kuriąja kunigas galė
davo Įsileisti į žemesnę nedi
delę duobę. Kitoj vietoj pa
sislėpusiam šiek-tiek maisto 
buvo suteikiama tiesiog per 
Šiaudą.

Šių namų savininkė ,Mrs. 
Ferris namus dovanojo Bir- 
minghamo vyskupijai, gi vy
skupija darbuojasi juos kiek 
galima atremontuoti taip, kaip 
jie buvę senovėje. Nepigiai tas 
atsieis.

Įzymieji Chicagos politikai. Lietuvos piliečių lenkų 
ėmė darbuotis, kad ateinam,studentų suvažiavimas. Jame 
ciais metais į sį miestą pa- į taip paį dalyvavo lenkų ma- 

teatrą, 6826 So. Halsted: gat. į traukti republikonų ir demo-' žumos atstovai iš Latvijos ir 
Nežiūrint to, teatras bombuo- kratų politinius suvažiavimus. I vokiegįų į§ vįg0 dalyvių buvo 

165. Suvažiavime buvo svars

Jiedu buvo skirtu saugoti 
New Re gent Motion Picture

tąs užpraeitą naktį.

PRIEŠ UNISTUS OPE
RATORIUS

NUSIMINĘ PREZIDENTO 
HOOVERK) ŠALININKAI

tyta visa eilė jų specifinių rei
kalų. “R.”

Chicago gazo ir elektros 
departamento komisionierius 
ėmė darbuotis panaikinti “lai- 
snius” krutomųjų vaizdų te
atrų 150 operatoriams unis- 
tams. Sakoma, jie klastingai 
gavę šiuos “laisnius.”

NUBARTAS VIRŠAITIS

Blue Island miestelio tary
ba nubarė kelis gaisrininkus, 
kad jie neatsiklausę viršaičio 
vyko gesinti gaisrą už mies
telio ribų.

Nupeiktas ir pats gaisrinin
ką viršaitis, kurs be tarybos 
atsiklausimo kažkur buvo iS-

AVASHINGTOfr, rūgs. 15.
— Kalbama ir svarstoma apie
politinę kampaniją ateinan- Mažeikiai. Nesenai įsistei- 
čiais metais. Republikonų pa-, g^sį g0^ų vaisių ir daržovių 
rtija pradeda skilti. Viena gamįntojų d-ja nutarė pradė- 
skaitlinga dalis pasiryžusi į jau gį rudenį supirkinėti iš 
Baltuosius Rūmus grąžinti bu- apyijn]ę£g ūkininkų sodų vai

sius ir medų. Tuo būdu d-ja 
no> apsaugoti ūkininkus nuo 
perkupčių išnaudojimo. Vietoj 
dabar jų siūlomų už centnerį

vusį prezidentą Coolidge.

PIRKS VAISIUS IR MEDŲ

UŽ 5 DIENŲ DARBĄ 
SAVAITĖJE

GAUESBURG, III., rūgs. 15. gerų obuolių 20 litų, d-jai tar

dikių.

DEL VĖLIAVŲ NEIŠ- 
SKLEIDIMO

MERIDA, Yukatanas, Me
ksika, rūgs. 15. — Keturi ku
nigai areštuota už tai, kad 
tautinėje Meksikos šventėje 
jie neišskleidę meksikoniškų 
vėliavų bažnyčių priešaky.

Už tai turėsią arba užmo
kėti baudas arba eiti kalėji
mam

KALINIAI STATO NAŠ- 
LAITNAMJ

OSAVEGO, Wash., rūgs. 15.
— Apskrities kaliniai sava
noriai sutiko gelbėti pastaty
dinti čia Šv. Pranciškaus naš- 
laitnamį. Kasdien dirba 18 li
gi 25 kalinių.

NEAVARK, N. J., rūgs. 15.
— Praėjusiais metais (kurie 
baigės birželio 30) šios vysku
pijos katalikiškose mokyklose 
misijoms surinkta 37,000 do
lerių.

PEIPING, Kinija. — 18 Ro
mos čia gryžo eiti savo parei
gas apaštalinis delegatas Ki
nijai, Jo Eksc. arkivyskupas 
Constantini.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies apsiniaukę; 
kiek vėsiau.

— Illinois Darbo Federacijos 
suvažiavime pildomasis komi
tetas iškėlė sumanymą visose 
pramonėse įvesti darbininka
ms penkių dienų darbą savai
tėje ir 6 valandų darbą die
noje.

pininkaųjant, ūkininkai galės 
gauti 35—40 lt. už centnerį. 
Ūkininkai, turį vaisių ar me
daus parduoti, turi susižinoti 
su minėta draugija, trečiadie
niais ir penktadieniais apskr. 
agronomo raštinėj. “M. R.’*

PINIGŲ KURSAS
z -------------
Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.96 
Šveicarijos 100 fr. 19.48 
Vokietijos 100 mark. 23.70

%25c5%25a1y.su
%25c5%25a1y.su
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 94.00. Pu

sei Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — 22.00, Pienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tu- — 24.00, Kopija .Oka

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negre
it na, jei neprašoma tai padaryti ir neęrlslunCiama tampaita jankių.

kų padarytu smurtų. Nors p. Voldemaras 
anais metais Pilsudskiui Tautų Sąjungos Ta*- 
rybos posėdyje sutiko karo stovį nuimti, bet 
vis dėl to to padaryti ir jo buvusi vyriau
sybė neišdrįso. Pasirinkta aplinkiniai keliai. 
Tai vienu tai kitu klausimu vedama pasita
rimai su Lenkija, neoficialiai ir prekyba jau

MHBMS UETUVIŲ KOLEGIJOS PAŠVENTINIMAS.

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

▼ai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
v. vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRtiEND

Published Daily, Ezcept Bunriay.
SUBSCRIPTIONS: One Year — 98.00. Slz ttonttu 

— $3.60. Three Months — 22.00. One Month — 76c. 
Europe — One Tear — 97.00. Six Months — 94.00: 
Copy — .02c.

Advertlsing m “DRAUGAS” brings best results*

Advertislng rates on applieation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Išaušo puiki rudens diena Į Tėvo laiškų, kuriuo leidžiama 
Tllompsono apylinkėse. Rug- naujoji / įstaiga kurti ir 
sėjo 8 diena — šilinės arba kartu laiminama. Tuojau po 
Švenčiausios Panelės Gimimo to perskaitė antra laiškų, k u 

pradėta, ir ar tik tautininkai neprives priefSventš. ^uvo *r Adnerikoaį riuo ^naujoji kolegija įkuria 
to, kad esamo karo stovio taip Lietuvos 'ir

Trečiadienis, Rugsėjo 16, 1931

ma. čia Jo Ekscelencijai iš
kilmingai įteikiama plunksna.

lietuvių kolegijos gimimo šv
ntė.

Jau iš vakaro suvažiavo kuria jis ir pasirašo istoriškų 
tebėra griežtai nusistačiusi jokių santykių daug svečių kunigų iš tolimų į dokumentų apie naujosios ko- 
su Lenkija neturėti, kol‘ji Vilniaus krašto -vietų.Rytų dar gana anksti, į'legijos įkūrimų. Po pašvenu- 
Lietuvai nesugrąžins. To nusistatymo'iki šiol,didžiąsias iškilmes iš įvairių Į nimo apeigų buvo sugiedota 
laikėsi visos teisėtosios Lietuvos vyriausybės, aplinkinių kolonijų pradėjo va

Lenkijos ir nuimti nereikės, jis automatiš
kai atpuls. O mūši} tauta juk ir dabar dar

“Te Deum laudamus”, ir su
teiktas palaiminimas Švenžiuoti automobiliai, pilni sve

čių. Svečių buvo iš tolimų ir 
artimų kolonijų. Buvo susirin
kusi tūkstantinė žmonių mi-

neišskiriant-net paskutiniojo p 
kabineto.

Ateina spalio 9 diena, kurioj lenkai prieš 
vienuolikę metų Vilnių užgrobė. Pasiruoški- 
me tų dienų atatinkamai paminėti ir dar kar-ln^a’ 'r tai paprastų darbo die
tų panaujinti savo griežtų nusistatymų už n$- gražiausias įrodymas, 
Vilniaus atvadavimų, o Lietuvos vyriausv-, kaip apylinkių lietuviai įver-

Šleževičiaus

čiausiu Sakramentu. 
Pasibaigus pašventinimo a- ' Vokietijoj vienoj laivų dirbtuvėj pastatytas naujas, di

džiausias ir stipriausias visam pasauly keltuvas (lilt), kuris 
peigoms, suruošta pietūs. Ka-'gaU išsyk pakelti 800 tonų sunkenybės.
dangi buvo minios svečių, tai j.................... * 1 .... '---------------—-------------------------
visi pasiskirstė į kelias vie- kunigai svetimtaučiai 1925 metais pradėjus Mek
tas: vieni valgė namuose, kiti kaimynai: Daniel Barry, Leon sikoje Kat. Bažnyčių ir kata- 

persekioti, tuometinis 
Calles pačioj Me 

j buvo atidaręs 
porų bažnyčių atskalūnaųis. 
^Težiūrint stiprios policijos a- 
psaugos, tie tautiškieji dvasi
ninkai atsisakė nuo savo pa
reigų žmones klaidinti. Kata 
likai išvijo juos iš bažnyčių, 
ir jie dingo, šiandien jie jau 
pradeda veikti Vera Cruz val
stybėje, kur turi savo šalinin
kų gubernatorių.

Reikia žinoti, kad Vera Cruz 
valstybės gyventojai yra be
veik išimtinai katalikai. Gu
bernatoriaus šalininkų skai
čius yra mažas, ir jie nieku 
būdu negalės tautiškųjų dvasi
ninkų apsaugoti. Katalikai 
meksikenai yra uolūs katali
kai ir yra pasiryžę Bažnyčia 
ginti.

Jei didžiausias katalikybės 
priešas Calles savo tikslo ne
pasiekė, tuo labiau gubernato- 
rius Tejeda to tikslo nepasie
ks. Jis sudarys daug vargo 
katalikams. Bet vargas dar 
daugiau stiprina žmones- ir y- 
pač šventų jų tikėjimų.

Ašara.

bei energingai priminkime neiti su Lenkija tino naujosios įstaigos atsira-! sode. Kolegijos valgomajame Lavailee, Normand; kun. Ma-Į likus persėki
!į jokius santykius,, kol ji neati,taisys mūsų dim« Naujoje Anglijoje. kambaryje susėdo prie stalo'čuilionis, Clncago, III.; naujo- prezidentas Ci

i Iškilmės prasidėjo 11 vai. kunie-ai ir seselės, kuriu lmvn jo vienuolyno vyresnysis kun. ksikos sostinė,jo vienuolyno vyresnysis 
Jonas Jakaitis; kun. Bronius 
Vitkus.

Po pietų svečiai aplankė ko 
legijos sodus ir kitus "įvairius 
įrengimus, kurie žavėjo sve-

toliųue” rašo apie ekonominę krizę ir kul- laikė kolegijos mecenatas kun. i jus, Waterbury, Conn.; kun.'^.įus įr <j£įUgniO jų širdis, kad
turų. Anot jo, planingas ūkio suorganizavi- Jonas Ambotas, Hartfordo pa Pijus Juraitis, Atliol, Mass; Amerikos lietuvių kolegija y-

... . . mas galėti} moderniškomis priemonėmis pa- rapijos klebonas. Jam asista- kun. Lėnginas Kavaliauskas, ra vjena įg gražiausių ištaigų
tant, teisėjų tarpe dalyvaus ir Lietuvos at- daryti ūkio gamįnįų perteklių pastatyti dva- vo kun. Augustinas Petraitis, Providence, R. I.; kun. Magnus t rūšies Amerikoie Telaimi-
stovae p. tasinskis. Lietuvos delegacijų su- sįJU-;s j. dorovinės kultūros tarnybon, kad tų Worcester’io šv. Kazimiero pa

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS, LENKUOS BYLA.

tautai padarytos skaudžios skriaudos.
------- o---------

PASTABĖLES.

kunigai ir seselės, kurių buvo

Trumpai jau buvo rašyta, kad rugsėjo 
16 d., būtent šiandien Haagoj įvyksta Lietu- 
vos Lenkijos bylos dei susisiekimo svarsty
mas Tarptautiniame Teisme. Šių bylų svars-

daro — adv. Šalkauskas, atstovas Berlyne 
Sidzikauskas,. o lie to kelių ekspertas dT.
Mandelstam, kurs taip pat yra Lietuvos 

Lenkijos santykių žinovas.
TarptAutinio Teisino Haagoje ištarta nuo>- 

mone remsis Tautų Sąjungos Taryba. Del 
to Tarptautinio. Teismo žodis svarbus yra 
dblykas.

Sunkoka būtų šiuo klausiniu plačiau kal
bėtų nežinant kokia bus teismo ištarmė. Bet, 
nežiūrint kaip toji byla nebūtų išspręsta, ji 
nieko gero Lietuvai nežada. Pats faktas, kad 
Lietuvos tautininkų vyriausybė sutiko tartis 
su lenkais dėl susisiekimo ir pavedė tų klau
simų rišti Tarptautiniam Teismui, rodo, jog

■ ryto. Su procesija, kurioje da-iapie dvidešimt, būtent Prau- 
1 lyvevo per trisdešimt kuniįrų,! čiškietės, Kazimierietės ir Šv. 
Jo Ekscelencija Vyskupas Pe- Dvasios Dukterys. „

Per pietus(pasakyta kalbų.“N. R.” paduoda, jog prancūzų teisės tras Pranciškus Bučys įėjo 
filosofas J. Leclercg laikraštyje “La Vie Ca- naujųjų koplyčių. Šv. Mišias j Kalbėjo^kun. Juozas Valantie-

1

1 —gaminių perteklius arba ūkio produkcijai ne- rapijos klebonas, kun. Pranas 
reikalingų pusę žmonijos padarytų laisvų, kad JuškdJtis, Cambridge Mass., 
ji galėtų prisidėti prie kultūrinės kūrybos kun. Pranas Strakauskas, Lo- 
arba laikų, nereikalingų ūkio produkcijai, taip veli, Mass. ir būrys klerikų.

; sumažintų, jog visiems, dalyvaujantiems ūkio Jo Ekscelencijai Vyskupui 
produktų gamyboje užtenkamai būtų atlieka- Bučiui prie sosto asistavo kun. 
mo laiko ir progos dirbti didingų kultūros Antanas Milukas, Maspliet, N. 
darbų. Y. Pamokslų apie Dieviškųjų

------- o--------  išmintį pasakė kitas kolegijos
Lietuvos spaudos žiniomis, iš Lietuvos mecenatas, įžymus mūsų lite-

Kazėnas, Pittsburgli, Pa.; kun. 
Oscar Normand, Putnam, 
Conn. ;kun. J. V. Inčiura, Kin 
gston, Pa. ir pagaliau JoxEks
celencija Vyskupas Būčys. 
Kalbėtojų vadovu buvo kole
gijos direktorius kun. dr. Jo
nas Navickas.

Be minėtų kunigų, buvo ir 
daugiau, kurių tarpe teko ma 
tyti šie: kun. F. Kudirka, A- 
merikos Marijonų Provincijo
las, Cbicago, III.; kun. Jonas

na Aukščiausias šį naujų mū
sų tikybos ir lietuvybės židi
nį.

SIEKIA NEPASIEKIAMŲ 
TIKSLŲ

Iš Meksikos gaunamų žinių 
aiškėja, kodėl Vera Cruz val
stybės gubernatorius iš naujo 
pradėjo Bažnyčių persekioti. 
Svarbiausias gubernatoriaus 
tikslas yra išvaikyti visus ka-

kilęs amerikietis inilionierius žydas Čais dia- ratas, kun-. Kazimieras Urba 
bar vieši Lietuvoj. Alytaus žydai jo garbei navirius, Boston, Mass.
suruošė pokylį, per kurį Čais savo gimtinio Per Šv, Mišias giedojo ko- šupšinskas, Sugar Notcli, Pa.j'talikų kunigus ir visas kata 
miestu — Alytaus žydų vidurinei mokyklai legijos bernaičių choras, vado-j kun. Pranas—Vinįįauskis. ir ,likų bažnyčias pavesti vadina- 

. paaukojo 10,(XX) dolerių. Kiek seniaus jis vaujant muzikos mokytojui kun. Kazimieras Jankus, Bos- miems tautiškiems (Popiežiaus
Lietu™, vyr,ausyte stambų nuolaidą pada- . hebrąjw reaii„ei gimnazijai Kaune, kuri db- J0„„i Baniui; Po pamaldų |
rė ir žymiai susilpnino Lietuvos pozicijų ko
voje už Vilniaus atvadavimų. Tiesa, Lietuva 
gali su Tarptautinio Teismo ištarme, kad ir 
Tautų Sąjungos Tarybos patvirtinta, nesu
tikti?. Tačiau pažadai tartis su Lenkija tar- 
pišku ar betarpišku būdu įvairiais klausimais, 
kurie veda į normalių santykių užmezgimų, 
Vilhiaus krašto klausimo neišrišus, Lietuvos 
padėtį užsienių politikoje komplikuoja, o Vil
niaus atvadavimų, kaip jau aukščiau rašėme, 
apsunkina.

Kas iš mūsų neatsimena, kad tuoj po to, 
kai lenkai užgrobė Vilnių, Lietuva paskelbė 
karo stovį ir jo iki šiai dienai nenuėmė. Tai 
buvo vienatinė ir stipriausia priemonė išreiš
kimui mūsų tautos griežto protesto prieš len-

ton, Mass.; kun. Vincas Pu i-! nepriklausantiems) kunigams, 
bar jau baigiama statyti, paskyrė 20,000 do- vyko naujosios kolegijos pa- dokas, Warcester, Mass.; kun. j Sakoma, gubernatorius jau su 
lerių. Matote, kaip žydai yra duosnūs savo šventinimas, tai atliko Jo Ek-;Eduardas Gradeckis, Hari- Įdarė planus į Jalapos katedrų 
tautos kultūriniams reikalams. scelencija Vyskupas Būčys.; ford, Conn.; kum dr. Vincas iškilmingai įlydėti savo pas-

0 Po pašventinimo kun. dr. Juo- Padolskis iš Romos; kun. Jo- , kirtųjį kokį ten “tautiškųjį
Kauno Darbininkas” praneša, kad šie- zas Vaitkevičius perskaitė šv nas Skalandis, . Brockton, vyskupų.”

met iki birželio mėn. Lietuvoj buvo 3/187,139. -.... -__________ ...________________________ ------------------------ -------------------------------
nesumokėtų įvairių, skolų. Toms skoloms iš- padaryta 205 juodomo turto varžytinės, per 
mokėti padaryta 300 judomo turto Varžyti- kurias parduota turto už 110,790 lt. ir 284 
nhfi per kurias parduota turto už 165,344 ir nejudomo turto varžytinės, be Klaipėdos 
456 nejudomo turto varžytines, per kurias krašto, per kurias parduota turto už 1,333',- 
parduota turto už 2,108,288 lt Viso per šiuos 729 lt Viso per 1930 m. buvo padarytos 489 
metus iki birželio mėn. padaryta 756 varžyti- varžytinės, per kurias parduota turto už 1, 
nės, per kurias parduota turto už 2,273,631 444,529 lt.

, --------------
Pernai per tokį pat laikų nesumokėtų sko- P&siTodo, jog ir Lietuvoje yra mokytojų, 

lų buvo 2,149,925 lt., kurioms išieškoti būvu kurie nemoka lietuvių kalbos. Kundrėnų.mo

kyklos mokytojos Br. Stanevičius 
Naujamiesčio klebonui tokį raštų:
Tamstai, kad mano mokykloj tykyba dėstau

paraše
“Prašu

S1CU0, BĮ
§varbu Lietuviams!

Šį vakarų, t. y. rugsėjo 16 
aš pats ii“ Žemaičio yyskupo raštas Nr. 3767 d., šv. Antano parap. salėj į- 
iš 1924 m. spalių 14 d.” Tik stebėtis reikia,' vyksta labai svarbus susirin- 
kaip toks “ negramatnas ” mokytojas gali kimas visų šios kolonijos lie- 

' mokytojauti Lietuvos mokykloje. ! tuvių vyrų, moterų ir jauni
mo ir visų biznierių.

Amerikos Raudonasis 
mini 50 metų sukaktuves.

Kryžius šiemet I. Kviečia,
Klebonas ir Komisija,

ATMINIMUI-
i x (Tema imta: iš anglų kalbos).

— Vai, žmogau! — suaimanavo ji 
liūdnai. — Tu ,negali užmiršti, užmiršti 
negali... Gal pamirši motinų^ kuri sutei
kė tau gyvybę... Tačiau, tu nelemta mo
teriškė, esi gimus vien tik dėlto, kad ne
pamiršti, o atminti...

Staiga ji atsigrįžo, išgirdus už savęs 
žingsniavimus žvyruotu taku ir patėmijo 
jos link prisiartinantį žmogų. Iš baimės 
sudrebėjo, atsiminus, jog ji randai) visai 
viena.

— Stepe! — pasigirdo malonus vy
riškio baisas.

— Igne Gintaute! — pratarė Stepė
staigiu balsu.

Ir štai ji pamatė sapnų tikrenybę ir 
tvirtai puolė į jo prieglobstį.

— Brangioji! Atėjau, kaip vagis tink 
čia, tavęs melsti atleidimo; melsti ir, kad 
ntsiteiščiau už padarytas tau nuoskan-

Ji atsakyti nieko neišgalėjo; viskas 
atrodė jai lyg kokiu tai nebūtu sapnu...

Dramaturgas nedrųsiai žvilgterėjo į
jos feidų — tų veidų, kuris jį kankino jo
sapnuose, kuris jį sekiojo nuodėmių pa
kalnėje... . 1» *

— Stepe! — atsiduso Gintautas gi
liai. — Aš sunaikinau tau tas tavo gyve- ; 
nimo dienas. Esu lyg kokos užpuolikas; ! 
tačiau, klausyk: atleisk man tų viskų ii 
mano gyvenimas bus tavo... Aš pribuvau 
tau. išpažinti, kad aš permainian spvo 
gyvenimo pažvaljgas, .kad . aš pagalios

( sugrįžau į Katalikų Bažnyčių... 1

' — Gintaute! — nusišypsojo visas jos 
veidas ir linksmumu persiėmė siela. — ,

j Aš nujaučiau, kad tu tų padarysi. Kas 1 
' žia-kas rodosi man kalbėjo, jog mano 
I malda prie Švenčiausiojo bus Išklausyto...
; , — Tavo malda ^yrai išprašyta, — ta j

rė Gintautas dėkingąjį — Tie penki me
tai, kurie mudu skyrė, artino mane prie 
pragaro slenksčio. Bet gi, Stepe, Apveiz
ite yra rūpestingai Turiu teu išpažinti, į 
kokiu tai būdu manyje įvyko staiga per
maina. Metai atgal buvau išvažiavęs Eu
ropon, kad ištirti garsiųjų dailininkų pu-

veikslus. Aplankiau garsias Pranęūzijos 
ir Italijos galerijas. Daugiausia laiko pra

leidau prisižiūrėdamas Pinturiuclno, Peru- 
giino ir Rafaelio paveikslams. Tačiau, kuo 
met pradėjau studijuoti Guido Renio ar- 
ftiveikalus, tuomet tai didelė permaina 
įvyko mano sieloje. Tai buvo Burnoje, trys 
mėnesiai atgal: vienų pusdieni ėjau baž
nyčion “San Lorenzo in Lucina“ studi 
juoti to garsaus artisto — dailininko Gol
gotą. Kuomet stojau prieš tųjį paveikslų, 
stebėtinieji jausmai apviešpavavo mane 
visų. Neįstengiu to visko išpasakoti, tau. 
Aš praradau kritikavimo dvastų Ir norų. 
Kitų dailininkų paveiksluose gėrėjaus jų 
<trama, tragiką. Gan augštai kėliau tų ar
tistų — dailininkų gabumus, talentus, ta
čiau jokios pervetsmės jie nepadarė ma
nyje, kaip kad Guido Renio paveikslas. 
Jame aš mačiau kraujuose paplūdusių ir 
sužeistų Nukryžiuotojo Kristaus figūrų. 
Aš mačiau baisųjį dienos esimų, permai
nytų į naktį. Aš girdėjau tolimų griaus
mų, žemės drebėjimų; visa gamta rodosi 
aimanavo Viešpačiui mirštant. It aš ma
čiau tusias verksmo ir sopulio akis, griau- 
dulingai žiūrinčias-^į dangų iš po anta

kių, perimtų agonija ir išsirėdė, kad visa 
tai išmetinėjo man, o“ iš tolimos praeities 
tavo žodžiai tarsi palietė imu ausis ir 
išgirdau: ‘Tai darykite mano atminimui’. 
Tuojau pasiskubinau nuvykti prieš Di- 
džiųjį Aukurų ir įtikėjau į tai, kų heleri 
metai atgal tu man buvai pasakius, kad — 
“Tai darykite mano atminimui” — gali 
tik tereikšti Tikrąjį Esimų šv. Mišių Au
koje. Tame garbingame pusdienyje aš jau 
tikėjau šv. Povilo tikėjimu, Aš supratau, 
jog kraujo auka buvo reikalinga atsegė- 
įinti Griaudulingų Tragedijų tosz misteri
jos atminimui ir tnri reikšti daugiau ne
gu tų duonos dalelę...

Stepė nieko neatsakė, tačiau tyliai 
dėkojo Visagaliui Dievui, kad išklausė 
jos maldos ir suklydusių avelę atvedė į 
būrį...

— Aš norėčiau žinoti, — pratarė Ste
pe, kuomet išdidžiai žvilgterėjo į žvaigž
dėtų jau dangų, — ar dangus taip links 
ntinasi, kaip kųd aš?

Ir rodosi iš Nepermatomos Nemato- 
mvbės išgirdo atsakymų:

“Sakau gi jums, jog didesnis 
džiaugsmas danguje iš vieno nusidėjėlio.

darančio atgailų, negu devynių dešimtų 
devynių teisiųjų, nereikalaujančių atgai-

x los’” (Luk XV. 7).
A. Matutis.

(Pabaiga)
1
! /IR BAIMĖ IR KATĖS PRAŽYLA.

Per smarkių audrų Vokietijos pakraš
čiuose sudužo anglų žvejų garlaivis “Gla 
dys”. Beskęstant} laivų užliejo didelė bau 
gų, kuri nušlavė į jūrų keletą žvejų, o 
drauge su jais ir juodų laivo katę. Jūri- 
ninkai-žvejai nuskendo, o katė bangų vėl 
buvo užmesta ant skęstančio laivo ir drau 
ge su likusiais žvejais išgelbėta atvažia- 

> vusio pagalbon kito, keleivinio laivo, l’u-
niatė, kad jų katė, buvusi balta. Paaiškėjo, 

į kad ji ndo pergyvenimų jūroj pražilo, 
i _____________

Vieno vokiečių miestelio savivaldybė 
įvedė mokestį už kates. Kačių savininkai 
turi mokėti už vienų katę 3 markes per 
metus. Paskelbus savivaldybės nutarimų, 
miestelyje prasidėjo masinis kačių naiki
nimas. Nabagės kačiukės, laimingos pe
lės!

/
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof Kampininkas,---------------- -

Sename mūsų krajuje šiuo 
5ėsu “poetų” priaugo kaip 
šungrybių patvoryj. Kur tik

•ng>i, vis koja užklius už ko
kio nors “poeto”. Visi jie rašo 
ir drukuoja “poezijų”.

Anų dien pateko man į ran
ka- pačiupinėti vieno tokio 
‘poeto” J. Juzėno “Klumpes 
t-luite”. Visi žinote, kas tai 
ra klumpės ir asfaltas, taip

gi čėso netrukdydamas nevi- 
[•ozysiu. Perskaitęs tas “klum 
peš” ir iš “gražumo“ vos o- 
iio nenulupęs cekavumo dė- 
iai, ir jums, mieli mano kam
pelio lankytojai, išrašau vie
lų tos “poezijos perlų“:
“Vaikystei —
Kai deglas kiaules ganiau, 
motin! Mylėjau aš Kristų, 
mylėjau J j vienatvėj. 
Nekartų supykęs — 
ant kiaulių uždaviau — bo 

;agu jam >
per veidų ir
tariau: —
Nulipk — jau vėl pirklių 
pil pa koplyčia; bet 
Jis amžinai tylėjo!”
Toliau tas “poetas” prisi

pažįsta, jog išeinant jam klu 
piaiss keliais motina burusi,

cukraus, muštardos, pipirų, 
druskos ir acto. Baisu buvo 
gyventi 20 dienų šituose lai
vuose.

“Atvykus į New Yorka, tu
rėjau mokėti $9 už bilietą i

tad jis būsiųs žulikas, o išti- Cbicagų. Be miego per naktį 
krųjų, kaip matat, paliko “po turėjome- laukti laive, kuris 
etas”. buvo kupinai prikimštas. Se-
Linkiu “poetui” Juzėnui vėl kančio ryto 5 vai., dar 
grįžti prie kiaulių. . tamsumoj, atvykome į al-

____________bany. Mūsų visi daiktai bu-
Balševikų rojuje, medžiojimo vo išmesti ant gatvės. Kuo- 

sezonui atsidarius, raudonoji niet reikėjo perstatytojo, ar- 
kvalerija pradėjo medžioti ū- ba vertėjo, jis dingo kažin 
kininkus. Žmonėms neturint' kur. Be vado ėmėm traukiny, 
zuikio kojų ir paukščio spar- kuris mus nuvežė į Buffalo. 
nų, raudonarmiečiai , viętoj Daugumas iš mus pirmų kar- 
strielbų vartoja nuogus kar-įt$ matėme traukinį. Buffalo 
dus. . mieste negalėjime rasti laivo,

Balševikų kavaleristai, eida- kuris mus turėjo vežti įC'iica- 
mi žmonių medžioklėn, sykiu' gų- Lig gyvuliai atsistojome 
vežasi su savim orkestrų ir*ant gatvės ir laukėme, neži- 
traktorių. Kai nenorinčius dė nodami ko. Viena žmona pakly 
tis į kolchozus ūkininkus ka-(do, ir ėmė valandų laiko jų 
valeristai kardais kapoja, kad surasti.
jų šauksmų ir dejavimų ne
būt girdėt, orkestrą maršus

Galų gale kas nors nuvedė 
prie laivo, bet tas laivas buvo

groja, o traktorium suariama' tik mažas kubilas ,ir jau pil.
ežės ir po to pasauliui skel-i

nas keleivių, daugumas pasi
gėrusių, Koks šaltis! Koki ne
smagumai! Apie tai negaliu 
nei rašyti. Nežinau kaip mes

pasiekėme Chicagų. Vie
nas partijos narys nusipirko 
pečiukų, tai mūsų laimė. Ma
žas laivelis vežė mus apie 50 
mylių, be to, turėjome išlipti 
ir paskutines 50 mylių pėsti 
eiti.

“Pasamdėm keiis vežimus
moterims ir mūsų daiktams
vežti, o vyrai pėsti turėjo eiti.

Tai vargas! Moterys ir vaikai
sėdėjo viršum tų vežimų, o vy
rai turėjo bėgti. Prie tilto du
vežimai susidūrė ir vienas nu
virto į upelį. Viena moteris
ir vaikas tapo labai sunkiai
sužeisti, o vienas vyras mirė.

. >
Galų gale pasiekėm kaimų. Ti 
kėjom rasti gražų, turtinga 
miestelį, bets radome lauki: 
tik su keliais nameliais. Tai 
namai po ilgos kelionės. Na
mus vėl reikėjo pastatyti. 
Kiekvienas turėjo išrišti savo 
problemų.

Biedni imigrantai, daugelis 
jų niekad nepasiekė vietų į ku 
rias važiavo. Ūkininkai, kurie 
vyko į Illinois, AVisconsin ir ki 
tas valstijas, nuvyko į Penn- 

įsylvanijų.”

šnekučiuojant apie šį bei tų --i Gi Miltonas, atsikvėpęs, at- 
pracflzas netikėtai išsireiškė: sakyman pareiškė:

‘Gal taip ištikrųjų ir yra. 
į Bet gi aš esu neregis ir visai 
nematau tos žydinčios rąžės;

Miltono žmona buvo tikrai į tačiau kiekvienu atveju aš 
patogi: veidus turėjo gražius i jaučiu tos rožės tik eržkč

“Gerbiamojo žmona žvdi
kai rožė.

JAUTĖ TIK ERŠKĖČIUS, ir raudonus.

Miltonas, didis Angių poe
tas, sulaukęs senatvės, apako. 
Jo moterystėje būta vienos ne 
laimės: jis negalėdavo taikin
gai sugyventi su savo žmona.

✓
Vienų kartų atlankė jį aris

tokratijos šfllas iš Prancūzi
jos, kad pasimatyti su garsiu 
dainium ir išreikšti jam di
džios pagarbos. Jiemdviem be

ei lis. A. Matutis.

LACHAVVICZ
I’AGRABŲ 1 

Visų pagrabo patarnavimų 
Dvi Koplyčios I);

Padarome affidavitus r< 
Nota rv l’ul

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place

Telef. Roosevelt 2515

IR SŪNŪS
BEDĖJAI

galime atlikti Už $100.00 
pkai Del Šermenų 
•ikale Insurance ir visus 
lic reikalus.

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

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

biama, kad Rasiejaus ūkinin-' 
kai ištiestomis rankomis eina 
į kolektyvius ūkius.

Taip balševikai ir vykina 
sau rojų. - i

Telefonas Yards 1829

IMIGRANTŲ KELIAVIMAS.
Pradžioje kovo mėnesio, aplinkybės buvo aršiausios,

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų

ATLIEKAME

854 m., laivas “City of Glas- 
;ow” apleido Liverpool su 
?50 imigrantais. Jie vyko į 
’liiladelpliijų. Ir čia daugelis 
ų imigrantų ketino vykti to
jau į vakarus — pas savo šei- 
uynas, pas vyrus, pas 'sūnus, 
įrolius ir draugus.
Pasažieriai —* skandinavai, 

okiečiai, danai, švedai ir sau- 
elp kitų tautų — kaip tomis 
[ienomis darė — su savim ve- 
ės lovas, maisto ir kitus reika 
ingus daiktus. Tais laikais lai- 
rų kompanijos pasažieriams 
U istatė tik negaminto maisto, 
taip miltų, ryžių, bulvių ir t.

Ne sykį kelionėje buvo pasi
rodžiusios raupų epidemijos 
ir visi keleiviai sulaikyti.

Laivai vadinami “Clipp 
ers.”, šimtus tūkstančių imi
grantų vežę skersai Atlantikų, 
buvo taip pastatyti, kad tik 
apie 50 “pirmos” ir “antr
os ”klesos keleivių galima bu-J 
vo aprūpinti. Bet trečia klesa’ 
galėjo vežti.nuo 8000 iki 1,000 
vyrų ir moterų. Ir nuo Liver-' 
pool iki New Yorko plaukė 
net 20 dienų. Kitais žodžiais, 
20 dienų žmonės praleido ar
šiausiose aplinkybėse.

Nelabai senai tūlas švedų-

Pagražina
Išvaizdą

Patenkinimas
Spaudos Darbus

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME;

*

. Keleiviai patys turėjo sugal
oti budus valgiui pasigaminti.. .

■C ity of Glasgow” apleido isen« la,sk« >"”«"»“<’>
„ j v . perplaukė Atlantikų vienamemropų su džiaugsmu ir liude _ ,

‘ Chppers laive. Čionaiiu, nes išvažiuojantieji atsi-
... i .v. pacituosime tik kelias to laiš-’eikino su senuoju kraštui f 

Int visados.

LAIVAKORTES ATPIGO
l

Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTII 
GERMAN LLOYD LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA: ,

DRESDEN SEPT. U 
EUROPA SEPT. 29

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Bet iki šiai dienai niekas ne 
ino, kas atsitiko su tuo lai- 
u, nes jie niekad nepasiekė 
’biladelpliijos, ir iki šiai die-

Preš išrandant “wireleSo”, 
įbai daug laivų dingdavo. 
*askutinė tragedija įvyko 
893 m., kuomet Wbite Star 
inijos laivo “Naronic” pir- 
ia kelionė tragiškai pasibai- 
;ė, niekad nepasiekus J. A. Va 
<tijų, kelaudami iš Liverpool. 
r tas pats su daug dar kitų 
fcįvų, kurie vežė imigrantus 

sudegė arba šiaip dingo ju 
ėse. Sulyginus su šių dienų 
loderniškais greitais garlaivi- 
is-ir saugia kelione skersai A 
antikų, jūrių kelionė tuomet 

•uvo pilna visokių pavojų.
Apie 1850 m. pasirodė gar-į 

aiviai, bet vistiek imigrantai 
laudojos senoviškais laivais,

jų kainos buvo pigesnės, 
i lik 1870 m. garlaivių kelia- 
iinas konkuravo Atlantiko ke 
ivių vežiojimo pirklybų. 

Senose dienose sanitarinės

Į ko vietas.
“Pirmos dienos buvo ty

kios, bet už kelių dienų, ka
dangi tiek daug žmonių važia 
vo, laive pakįlo visokie ginčai 
tarpe keleivių. Reikėjo gerai 
žinoti, kur išmest išmatas. 
Bet tų žmonės negalėjo atsi
minti. Visi, kas savaitė’, laukė 
savaitinio maisto išdalinimo. 
Sykį į savaitę šeimynos gal
vos susirinkdavo vienoje vie
toje ir nuo laivo viršininko 
gaudavo savo paskirtų mais
to dalį. Maistas susidėjo iš 
duonos, miltų, ryžių, druskos. I
kiaulienos, bulvių ir arbatos,

BREMEN SEPT. 23 
BREMEN OGT. 9

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

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

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

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CŪ.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefortas Roosevelt 7791

r
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D R A U G A

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, HL ŪKSI PULLMAN, ILL
Apie jaunimu.

Mūsų parapijoj yra pavyz
dingo jaunimo. Vienas pavyz-. 
dys — tai jaunamečių choras.

Chore yra narių, kurie lan-1 
ko aukštesnes mokyklas, kaip nV 
tai: Quigley Kolegijų, Šv. KO

rugs. (Sept.) 16 d. vak.
ir tęsis visų savaitę. Misijas nuosavybės, užsiima gio- 

žimiero akademija, šv. Mari- duoda Tėvas Jonas Bružikas, | «eniio bizniu. Naujas advoka- 
Morton Junior *B“zuBas, įžymus pamokslinin- Las mokinosi x vietinėj viešojjos mokyklų ir

kas.
VMem» reikalingos Dievo ty College, o ant galo įstojo

drai visas 5h '« • malonės; naudokitės, kuomet i Creighton University, Omą-drai, visas sis jaunimas yra • ’ ’ i, , , , „ , „ •darbštus, mylintis savo darbu. yra Proga ir «alite' Kviefiu 1 : 'Z ', P“61™1“:
Vasarai pasibaigus, choras "llsijas Sv. Pe- gai išlaikė kvotimrs. Tęva., g.

vėl pradeda veikti. Ateinam“'0 ir Pauliaus ir visus aPy‘ 
čiam susirinkime, tai yra pas-! l,nk™ lie‘“vius- 
kutiniam ketvirtadieny šio l Kun. A. Linkus.
mėnesio, laukiama skaitlingo 
narių atsilankymo. Po susirin
kimo bus surengta kas nors 
nepaprasto narių palinksmi
nimui.

Choras turi užsibriežęs su-
rengti šokių vakarų “Tlianks-Įmedikalių organizacijų — Pln 
giving Eve” ir susimokinti' 
veikalų dėl Federacijos vaka
ro. Nariai sako: “turėsime*
‘busy season’”.

Jaunimas, kuris baigė pra
dinę mokyklų pereitų pavasa
rį, kviečiamas prisirašyti. An
gliškai sakant “the more the
merner n

Priimtuvės! Kam?

Džiaugiamės sulaukusios 
sveikos ir drūtos mūs darbuo
tojos p. K. 'Sriubienės, kuri 
buvo išvykusi aplankyti savo 
gimtinę — Lietuvų.

Skaitėme dienraštyje “Dra
uge”, kad p. Sriubienė daug 
vietų apvažiavo, daug pamatė. 
Be galo bus malonu iš pačios 
veikėjos lūpų apie viskų iš
girsti. O ji moka gražiai api
pasakoti.

Sų-tės ir jos artimesnės 
draugės rengia priimtuvių va
karėlį, šeštadienio vakare, gra 
žiame ir erdviame pp. Stašai
čių name, 1413 S. 48th Ct. Po
nia Stasaitienė, kaipo “hos- 
tęs,” žiemų daug kartų pas 
jų sueidavome valgių gamini
mo pamokom. Žodžiu sakant, 
abu simpatingi žmonės. Dėlto 
užtikriname, kad linksmai va
karų praleisime, nes jų sūnus 
Stasys, padedant sesutei Gi
gai, žadėjo palinksminti M'a- 
hanojaus orkestrą, kuri ant jų 
kombinacijos radio taip gra
žiai išsiklauso. S. D.

SMAGI ŽINIA

CICERO, III. — Teko suži
noti, kad vienas žymesniųjų 
lietuvių daktarų tapo paskir
tas vienos Chicagos garsios 
medikalės mokyklos profeso
rium. Tasai pasižymėjęs lietu 
vis yra Dr. Doviatt turįs ofi
sus Cicero j po num. 4901 W. 
14th St. ir 2924 VVashington 
bu v. Chicago, j.

Tų aukštų vietų Dr. Dovriatt 
pelnė po ilgų ir gilių studijų; 
medicinos moksle. I)r.. l>owl- j 
att taip sėkmingai išsitobulino i 
savo šakoje, kad garsus uni-| 
versitetas priėmė jj į savo1 
štabų ir paskyrė mokytojom 
ir instruktorium savo klinikoj. Į

Dr. Dotviatt nenuilstančiai 
studijavo po vadovyste žy
miausių Chicagos daktarų spe-

MISIJOS.
š š. Petro ir Pauliaus Baž 

Bažnyčioje.
Misijos prasidės tročiadie-

cialistų. Tų specialistų reko
mendavimu Dr. I)owiatt lai
mėjo aukštų vietų.

Dr. Dowiatt yra narys, vie
nos iš garsiausių tarptautinių

Chicago Me-Clii. Yra narys 
dical Society, Illinois State 
Medical Society ir taipgi Fcl 
low of the American Medical 
Association. Jis yra štabe tri
jų didžiausių Cliicagos ligoni
nių.

Cook County Welfare Bu- 
reau pasiskyrė Dr. Dowiattij 
savo gydytojum. Taipgi jisai 
yra gydytojum keleto didžiųjų 
institucijų.

Kadangi ketvirtadienių po
piečiais Dr. I)owiatt turės at
likti savo darbus universitete, 
tai tada jisai ofise nebus. O 
pradedant nuo spalio mėnesio 
dėl savo darbo universitete ne
turės ofisinių valandų prieš 
pietus pirmadieniais, trečia
dieniais ir šeštadieniais.

JONAS STONIS
Mirė rūgs. 14 d. 1931 m. 

8:40 vai. vak. 30 metų am
žiaus. A. a. Jonas gimė Jollet, 
m.

Paliko dideliame nulludime 
motinų Julijonų, tėvų Antanų, 
dvi seseri: Julijonų ir Marijo
nų, brolį Juozapų, ir gintims. 
Tėvai kilę i, Tauragės apskr. ir 
parap.. Kalniškių kaimo.

Kūnas pašarvotas 2009 Ca- 
nalport avė. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioje, rugsėjo 18 d., iš
namų 8:30 vai. bus atlydėtas 
j Dievo Apvcizdos parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, seserys, Bro
liai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grif- 
borlus 8. M. Skudas. Telefonas 
Roosevelt 7532.

'1

S1OUX CITY, IOWA
Naujas Advokatas Jonas 

Kaupsėdas.

Šiemet baigė advokato mok
slų r gavo leidimų proktikuo- 
ti šioj valstijoj Jonas Kaup
sėdas. Jis gimė šiame mieste, 
turi dabar da 22 metu. Jo tė
vai gyvena čionai, turi neina-

mokykloj, po to lankė Trini-

minės ir pažįstami tuo džiau-

Jaunas advokatas atidarė ofi 
sų šiame mieste 534 Davidson 
Bldg. Jis žada, kiek galės, pri 
sidėti ir prie lietuviško vei
kimo.

Linkime jam kuogeriansios 
kloties advokato profesijoje.

Jauno advokato brolis, Ka
zimieras Kaušpėdas, taipgi 
baigė vietinę High Scliool ir 
tris metus Trinity College kur 
sų. Žada imti inžinieriaus ar
ba gydytojo kursų. Linkime 
ir Kazimierui kuogeriausio pa 
sisekimo.

Stanislovas Ūselis, kuris 
baigė vietinę High School, vėl 
grįžo į Iowa universitetų. Jis, 
manoma, ims inžinieriaus kur 
sų. Stanislovas yra 18 metų, 
gabus muzikas, lošėjas ir vei
kėjas. Visi jį myli ir gerbia. 6:30 vai. vak. Puošiama avė
jam buvo duota proga stoti tainė ir gaminami skanūs val-
į valstybinę akademijų, West 
Point, bet kadangi jis dar 
per jaunas, tat negalės ten į- 
stoti; turi laukti dar kelis

A|A
KAZIMIERAS

ANDRULIS
mirė rūgs. 13, lz931 m. 10:30 
vai. vak. 24 /netu amžiaus. A. 
a. Kazimieras gimė sausio 10, - 
1907 Chicago, Iii.

Paliko dideliame nubudime 
tėvų Jonų, pamotę Domicėlę, 
du broliu Albertų ir Pranciškų, 
pusbrolį Bronislovų, seserų 
dukteris Helen Fjatrgienę ir lle- 
len Vaiščiunienę Ir Kazimierų 
Belskį, dvi cioces Pranciškų 
Lukošienę , ir Kazimierų Linkie- 
nę ir giminės.

Kūnas pašarvotas 6005 So. 
Keeier avė. Laidotuvės Įvyks 
ketverge, rugsėjo 17. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. par. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
papialdų bus nulydėtas Į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę;
Tėvas, Pamotė. Broliai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grah. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

metus. Linkime Stanislovui 
geriausios kloties.

Panelė Ona Stakiutė pralie
jo trečius metus Pietinėj ka
tedros High Shool. Katedros 
High School eina mokslus tai
pgi panelės Ona Vakulskaitė, 
Zofija Bičiutė ir Ona Useliu- 
tė.

Trinity lligli Scliool šiemet 
mokinasi Juozas Vakulskas, 
Juozas Gražis ir Edvardas 
Škarmujis. (
\ Kadangi mūsų šv. Kazimie
ro parapija savos parapinės 
mokyklos neturi, tat tik apie 
15 vaikų lanko katalikiškas 
mokyklas. Kiti visi vaikai ei
na į viešas mokyklas.

Teko sužinoti, kad kun. Jo
nas Zabulionis, kuris baigė 
mokslų ir buvo įšventintas į 
kunigus Romoje, dabar jau y- 
ra Lietuvoje ir paskirtas vi
karu ir piokyklos kapelionu 
prie gerb. klebono kun. Pakš 
čio, Kietaviškių parapijoje, 
Trakų Apskrity. įlinkime jam 
kuogeriausios kloties.

Jo Mal. Vyskupas Edmund 
Jleelan mūsų parapijų aplan
kys ir suteiks Dirmavonės Sa 
kramentų rugsėjo 20 d. laike 
sumos 10:30 vai. Visi kviečia
mi į tas iškilmes.

Kadangi mūsų klebonui,' 
kųn. Jurgiui Čėsnai jau sukau 
ka 9 metai, kaip pas mus kle
bonauja, parapija rengia di
lelę vakarienę rugsėjo 2b d.

giai. Bus muzika, kalbos ir šo 
kiai. [Visi lietuviai kviečiami. 
Bus tai tikras šeimyniškas va
karas. Koresp.

VIEŠA PADĖKA

BARBORA JANU AE- 
' VICIENĖ

šiuoml norime širdingai pa
dėkoti visiems, kurie mus pa
guodė nulludime. Labiausia dė
kų gerb. kunigams, o ypač kun. 
Andriušiui už atiaikymų šv. mi 
šių ir lankymų su šv.Sakramvn 
tais. Ačiū seserims Kaztmiene- 
tėms už išpuošimų bažnyčios. 
Ačiū grabarianis "Hursen” už 
mandagų, prietcbškų ir giliai 
simpatiškų patarnavimų. Ačiū 
visiems, kurie atlankė ligoje, 
ačiū tiems, kurie lydėjo i am
žinų atilsio vietų. Labai ačiū 
visiems, kurie aukojo gėlių ir 
tapgi nevystančių gėlių bukie
tus — šv. mišias. Ačiū grab- 
ncšiams ir kitiems laidotuvėse 
pasitarnavusiems.

Nubudę:
HUNUS IR DUKTĖ

IŠ AM. LIET. R. K. FE
DERACUOS CENTRO 

RAŠTINES.

Naujoji 1931 — 1932 m. 
Centro Valdyba:

Garbės Pirmininkas — kun. 
Kazys Urbanavičius, 50 W. 
Sixth Street, South Boston, 
Mass.

i Nvasios Vadas — kun. Jo
nas Ambotas, 53 Capitol Avė., 

i Hartford, Conn.
Pirmininkas — kun. Jonas 

Švagždys, 20 Webster Str.. 
Brockton, Mass.
V ice Pirmininkai:

Leonardas P. Šimutis. 2334 
So. Oakley Avė., Cliicgo, III.

Kun H. J. Vaičiūnas, 1515 
So. 50th Avenue, Cicero, 111.

Iždininkas — kun. Norber
tas Pakalnis, 207 York Street, 
Brooklyn, N Y.

Sekretorius Kazys Krušins- 
kas, J.80 Hale Avenue, Brook
lyn, N. Y.

Revizijos Komisija.-
Kun. Pranas Juškaitis, Cam 

bridge Mass.
P. Pranas Galinis, Dorches- 

ter, Mass.
Rugsėjo 7 d. Valdyba savo 

susirinkime nutarė Spalių 9- 
tų minėti kur-tik galima, pri
silaikant Jubiliejinio Kongre 
so priimtos rezoliucijos. Sky
riuose kuriant Vilniaus Vada
vimo sekcijas po skyrių Val
dybų globa.

“Katalikų Akcijos” savai
tes laikyti patogiausiu kiek

PILNAS EGZAMINAS- 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks- i 
mingumų.

Mano Radio — gcopo — Raggi 
X-Ray ltoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves/ ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų,^ širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu • turit kokių užsisenėjusių, jsi- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kur} ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė. <

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1014
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 1 Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 .
Nedėbomis nuo 10 ryto Iki 1 po Valandos — 7 iki 9 vakare

Piet I Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Murina Co., Dpt. H. S., 9B. OMoSt., dncago

Tyroe, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS
Vm didelis tnrtae

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

vienai kolonijai laiku, aiški
nant “Katalikų Akcijos” pra 
smę,

Vasario 16-tos dienos minė
jimo pajamas kolonijos prašo
mos skirti Vilniaus ir Ameri 
kos lietuvių katalikų kultūri- 
niems reikalams pusiau.

Kitas Centro Vaidybos susi
rinkimas laikyti Hartford’e su 
lig reikalo.

Kazys J. Krušinskas,
Federacijos Sekretorius

žemo
FOR SKtN iRRiTOTiONS

Kaip lavinti VAIKO
VIDURIUS

Kūdikiai, penimi iš butelio ar 
krutinti, su palinkimu užsikietin
ti, atsitasytų, jei kasdie gautų po 
pusę šaukšto šio seno šeimyniško 
daktaro vaistų viduriams.

Tai vra tikras būdas išlavinti 
vidarėliųs veikti reguliariai— Iš
vengimui neramumo, vėmimo, ver 
kimo, neauginio ir kitų ligų už
kietėjusių vaikų.

Dr. Caldwell's Syrup Pepsin tin
ka bile vaikui. Tų užtikrina gar
sus daktaras. 47 metu praktika 
parodė jam ko , vaikams reikia, 
kad jų viduriai veiktu regulertš- 
kai: kad jie būt sveiki. Dr. Cald- 
well specializavos moterų ir vai
kų ligose. Jisai priėmė virš 3,500 
kūdikių ir prie to nemirė nei 
viena motina, nei kūdikis.

ADVOKATAI

. JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas feordeo)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

Namų Tel. Hyde Park 8395

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Trečiadienis, Rugsėjo 16, 1931
REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
Išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 

>augus. Aptiekose. 35c., 60c.
81.00.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famous Vtvanl Sėt and In- 
eiudes face powder. »1.00; Rouae. 75o 
Tlssue Cream 11.00, Depilatory »1.00. 
Faclal Astringent 11.75, Bath Salt 1.00. 
Toilet Water |1.25. Perfume J2.75. Brll- 
Mantine 75°, Skin tVhltener 7»e. Totai 
Valus 212.00. Speclal price, |1.»7 for all 
ten pfeces to introduce tilta liną.

Vardas ...................................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grųžinaml, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

PROBAK
ABIEM PUSĖM

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 

— arba grąžiname 
I pinigus 

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis J mus 
64c. už 5 — Ji Už ig 

Sempelis — lOc. 

PROBAK CORPORATION
«M RMT AVINUI

TEis new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
inent! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities m 
vvholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifuily. Try a half 
pound package today.

Digestible
asmilk
itselfl

KRAJFT
'elveefa

The Deliciou* New Cheese Food

z
fmLLY^S UNCL£ K
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OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

Tel. Cicero 6756

WįIY A CATHOLIC ORGA- its sočiai statė, we invariabl- 
Uy would receive tlie ans\^er 
|— the Knights of Lithuania. 
True, tliere are various orga-

NIZATION?

By J. C. Swilpa

Erom priinitive tiiues, we 
liave viewed with alacrity the 
gradual growtli of society in- 
to a statė of moral rectitude 
and progressiveness. Tlie me
diniu of expansion was the 
predominating force of sočiai 
order, destined to inculcate a 
spirit of freedom and intima- 
cy, whicli was to foster all 
mankind. Conseųuently, we 
štili Ii ve in a transitional pe 
riod, būt society never varie>, 
in the sense of its essential- 
ness and productiveness of peo 
ple, a factor tliat absolutely

nizations with diverse airns 
and principles, būt the preva- 
lent aini of every organiza- 
tion is primarily to keep its 
clientele intact, for a definite 
pulpose is not supposedly its 
far — fetching ideai, būt the 
idea of keeping together a 
group for| whatever real aim 
the organization advocates.

We are tor the present dee- 
plv concerned with the intact- 
ness of Lithuanian youth in 
an organization tliat ascribes 
to loftier ideals, tlian mere so
ciability. We are striving for

demands a unity of belief, i posterity sake, to keep cons- 
freedom and sociability. įcious — stricken the element,

AVitli tliis latter pliase weįof our gradually suppressed, j 
are directly concerned, and if tliough inherent patriotism. 
we ash our younger Litliua-1 Does it appear tliat a task 
nian element the niedium of i more arduous or complexing,

GRABORIAI:

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted 8treet, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS ’

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

• SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

o f i ■ a a

4603- S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 .

Yards 1138 
Chicago, UI,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTlSTAS

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

A K T A R A 1:
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350 'Telefonas Grovehlll S262

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS
HE IS THE CONTRACT BRIDGE CHAMPION IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
- vyrų, moterų ir va.kų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis' ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

•Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

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 pagad sutarti

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
t

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X '— Spinduliai

Ofisas 2201 West 22ud Street 
Cor. So. Lepvitt S», Tel. Ganai 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak

Nedėlioj pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Av©» 
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTOM
8191

I Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR I P PfKKA
David Burnstine, tlie contract bridge cliampion of the Į3133 -Į aVsiTKI) SrREET 

American Bridge league, witli sonig of liis tropines wliicli he 
lias won since the first of the year.

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.could inevitablly be doonied pres. of sports, pres. of coun- ix I

to utter insignificance f Deci- cil 5, etc., not to mention tliat | Šventadieniais pagal sutarime, 

dedly not.

Today, we are obsessed 
from various angles with an

Ofiso Tel, Victory 689S 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadienials 10-12

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

be is also tliird assistant jani- 
tor at North Side.

Al says there will be six 
influence that could deaden teanis this year, The gamos ’ 
the idea of any preconceived are to be played on Tuesda; 
ideai or aini — bigotry of a evenings in the šame alleys oe 
violent nature, tliat cruslies 35th and Halsted. The Drau- 
every cliristian ideai and aim, gas again lias exclusive riglits 
in its futile attempt to erodi- for all scores. Tliese will he 
cate essentialness. lt is with publislied in the Tuesday is 
tliis purpose, that an organiza1 sues; other sports being ro- 
tion fostering cliristian prjn- viewed in the Saturday num- 
ciples, indeavors to reacli all ber.
Lithuanian Catholic youth

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marąuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 P, M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

; Tel. Roosevelt 7682

E. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJASI
1650 ĮVEST 46th STREET

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203-8413

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

witbin its scope. Let us re- 
member, that we are not stri
ving merely to reveice our par 
ticular share or benefit from 
a niedium, būt we sliould con- 
cern ourselves witli its futu- 
re grovvth and accomplish- 
ment of its purpose — loyal- 
ty to a nation that lias rea- 
red a generation, imbued it 
with motives of righteousness 
and infused a conscientious be 
lief of a real God and our du- 
ty toward that Being. AVliat- 
ever exterior moti ve may ap-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. YAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

SAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTj,| 
Meg visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų 

[ patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir. 1742

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

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

D E N T I S T AI
Phone Bouleva.d 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

l’alengvins akių Jteftipimą kuria 
( esti priežastim galvos skaudėjimo,

pear, it is well to add that our isvai&ilU0, “kių aptemimo, nervuotu- 
m°. skaudamą akių karštį. Nuimu 

task tliough tedlOUS IS never- 1 cataractus. Atitaisau trumpą regys-

theless meritorious. Viewed jPrlrenglu\euS aMnius visuose

from various angles, we can i atsitiklmuos«> egzaminavimas daro- 
. imas su elektra, parodanča mažiau-

readily see the importance sias klaidas.
xu x xV x x r x t i Speciale atyda atkreipiama moky-that tlllS potent tactor dis- klos vaikučiams.
plays in our daily life. Ad-L Valar‘dos nuo 10 n^to lki 8 va- r J J I kare. Nedeiiomis pagal sutartį,
herence to this aini, will nece- kreivas akis atitaiso i trum-
^nrilv emnnntp h nntrinfip I>Ą UAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. ssariiy emanare a painotic spi Daugelų atsitikimų akys Atitaisomos iTele 
rit that could possibly affect be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av4
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlial* 

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 18

Telefonas Midway 2880

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. Kodzie 2450-2461

DR. S. A. D0WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. T. DUNDULISf
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

X Iki 4 ir 6 iki 8 v .t.
Nedėliomis nuo 10 lki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0038

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tei. Hemlock 8700

Rea. Tek Prospect 0610

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo. lt ryto-Iki 8 vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVB» 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

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

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6425 So. Califomia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 4I870

on element, that lias forgotten, 
that prerogative that sliould i 
impel them to action — the 
advocation of that' organiza
tion termed the Knights of 
Lithuania.

r

>Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNERI
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Cicero 1260 X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTlSTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 ▼. ryto iki 9
vai. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Tel. Central 7079 
Itez., Longbeach 9^53

Vai.; 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Vlennos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-41* Pittsflcld Bldg., 55 E. VVasliington St., Chicago, III.

DR. P. P. ZALLYS

SPORTAS
B0WLING.

Al Manstavich h a.s been se- 
lected to govern the bowling 
league for 1932. By the law of 
averages Al ought to be pret- 
ty good as a manager. I be- 
lieve he lias more positions in 
the K of L organization than j 
any-other individual. He is • 
Secretary of the Centre, viee- 
pres. of the District, vico-

Ofiwis'4r Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

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

2487 WEST 89th 8TREBT

DENTISTAS
30 EAST llltli STREET

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0866 
Gazas, X-Ray, etc.

Tel. Republlc 7696

DR, A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj eualtarua

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gas Extractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

*558 SO. WE8TERN AVĖ.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELiS
756 Wes» 35 Street (Kantp. 35 Ir Halsted St)
▼ai.: 1-8 ir 8:10-8:80 vai. vak. VaL: 3-4 If 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj sueitame Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien, penktadienyje ir 
•šeštadienyje turime rudeninio 
metų ketvirčio pasninkų die
nas arba čvertines.

X Šeštadienyje Aušros Vai
tų parapijos diakonas Vikto-‘

da žadėjo pastatyti sargų, kuo
met kambarys bus ištaisytas. 
Kambariui įrengti išrinkta ko
misija iš: C. Šaltimiero, A. 
Belskio, A. Vardausko, Roma-
nausko ir C. Pikelio.

Serga narys.
Pirm. Šaltimieras pranešė,

* ras Juozapas Černauskas gaus kad serga narys Minvalga, ku- 
Kunigystės šventinimus iš ran buvo padaryta operacija.

fe

kų Jo Eminencijos Jurgio Kar i Guli Mercy ligoninėj, ant trc- 
dinolo Mundelein, Šv. Marijos!^ lubų, kamb. C. Visus pra- 
prie Ežero Seminarijos koply-! jį atlankyti.
čioje, Mundelein, III., ir mūsų! Naujos. Korespondentės. 
parapijos Sidabrinio Jubilie-1 Išrinkta naujos koresponde- 
jaus dienoje celebruos Aušros ntės> kad daugiau rašytų Ži
bartuose sumų 10 vai. ryte.','nill iš kuopos veikimo. Išrink
tai bus jo primicijos ir drau-į panelės P. Bucas il
ge mūsų parapijos Jubiliejaus į Badauskaitė.
iškilmingoji suma, per kurią Metinis Vakaras.
kun. Urba, šv. Juozapo lietu-' Lapkr1. 7 d. rengiama meti- 
vių parapijos klebonas, paša- ,lis kuopos vakaras. Kokioj 
kys lietuviškai ir angliškai pa salėj bus tas vakaras, kol kas 
mokslus. nesakysiu.

Vakarėlis Centro Valdybai 
Rupijos Jubiliejaus Komitetas pagerbti.

: turėjo labai skaitlingų susirin- j L- Krekšč.iunas pranešė, kad 
kimų, kuriame išrinkti Jubilie (Apskritys AVest Side parapi
jai iškilmių tvarkytojai ir j°s svetainėj rengia vakarėlį 

Į darbuotojai. Visų dvasia paki • Centro A aldybai pager-
| lūs dūliai gražaus atlikimo pa A isus narius kvietė dalv-

įruošimo darbų. vaūti. Vakarėlis įvyks ketvir-
X Pirmadienyje Pranciškus Padienį, ,ru^‘ (Sept.) 17 d. Į-

X Pirmadienio vakare, pa-

r. v. , . i .. . žanga tik 25c. iir Ona Berzmskai palaidojo >
dukrelę a. a. Stanislovą, Mergai-/..Chntty”

kurių, kaipo Aušros Vartų mo 
kyklos buvusių mokinę, lydint 
patiko Nekalto Ptasidejimo 
mokyklos mergaičių sodaiici- 
ja pasipuošusi savo unifoj-mo 
mis, ženkleliais ir sodalicijcs

pranešė, kad mūsų kuopos me
rgaitės baseball sporte stovi 
antroje vietoje. Bravo, mūsų 
mergaitėms! Kitų met, be abe
jo, jos bus čempionatės.

PIKNIKAS - EKSKURSIJA DYKAI Vytauto Darže
Rengia Visų Šventų Parapija 

SEKMADIENY, RUGSĖJO (SEPT.) 20 D.
Įžangos nebus. Tikietai gauti dovanų 10 dol. irgi dykai.

Kviečia visos Chicagos jaunimų ir visus lietuvius atsilankyti. 
Visi bus maloniai vaišinami KT.KRONAS ir KftMTTOTA T

mpų laikų čia nuveikė daug 
gražių darbų.

Atvykęs į Town of Lake 
daug dėjo pastangų jaunimui 
organizuoti. Ir tas jam sekė
si. Pirmiausiai suorganizavo 
Nek. Pras. Pan. Švč. Mergai
čių sodalicijų, kuri šiandie tu
ri arti du šimtu narių. Taip
gi suorganizavo Šv. Vardo 
draugijų, skautų (Boys Scou- 

1 ts), kurios irgi gerai gyvuo- 
1 ja. Atgaivino Labd. Sąjungos 
!l kuopų, Apaštalystės Maldos 
draugijų ir daug buvo šjrdieš 
įdėjęs Šv. Cecilijos choran, 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
1 skyripn ir Moterų Sąjungos 
21 kuopon. Visų draugijų bu
vo dvasios vadas.

Be to, kun. A. Linkaus pa
sidarbavimu, mūsų bažnyčioj 
pirmiausia įgyta Liurdo gro
ta, Apreiškimo P. Švėn. kop
lytėlė ir Alyvų Darželis, kas 
labai papuošė didžiulę Šv. Kry 
žiaus bažnyčių. x

Savo pasišventimu, maloniu 
būdu, visuose parapijonuose į • 
gijo simpatijos ir pagarbos.

Geraširdžiai Šv. Kryžiaus 
parapijonys dabar rengia di
dėlę kun. Linkui išleistuvių va
karienę, kuri įvyks rugsėjo 
(Sept.) 17 d., 1931 m., Kren-

Be skanaus užkandėlio, bus 
įdomus programėlis ir, ant ga
lo, pasilinksminimas. Mokes
tis tų vakarų tik — kvoteriu- 
kas. Pelėda.

IR “DAINA” PRADĖJO 
DAINUOTI

Atostogoms pasibaigus ir o- 
rui atvėsus, L. V. “Daįnos” 
choras irgi stojo darban. Nes, 
reikia ruoštis prie rudeninio 
sezono. Tad, “eikite, broliai, 
visi, kam miela tėvynė bran-
gi »»

,T - . .. • iciaus svet., 4600 So. Wood St.,Vyrų baseball menedžerius! P , ,,; .. . v. , , 6 vai. vak.p. Martinonis pranese, kad povėliava.
X Aušios Vartų parapijos savaitę lošė su Gary, Tu-,

Sidabrinio Jubiliejaus banke- (]įana, Vyčiais,-o rugsėjo 20 d. 
*tas, kuris įvyks ateinančių ne- jo§ gu ^fnrrav Boosters, gi ru- 
- dėlių, Meldažio salėj, 5 vai. va- gS 27 d. važiuos į Westvillę 
kare, jau kaip ir paruoštas, parsivežti sidabrinę vazų. La-

Ir visi grįstam ten, kur 
“Daina” garsi.

Rūgs. 4 d. “Dainos” choro 
įvyko pirma repeticija, Mark 
White Sq. parke, prie 29th ir 
Halsted. Narių suvažiavo gan 
didelis skaičius, apie 50. Be 
to, pirmojoj repeticijoj prisi
rašė du nauju nariu: p-lė Ski- 
riūtė, pianistė, kuri padaugino 
altų skaičių ir p. Pučkorius iš 
AVest Pullman, sustiprino ba
sus.

Kaip per praeitus tris se- 
zonus L. V. “Dainos” choras 
sėkmingai veikė, -taip ir šį ke
tvirtų sezonų nori padaryti ve
rtingu. -T

Pirmas choro vakaras bus 
operetė “Į Tėvynę,” kurių 
jau pradėjo mokintis.

f

“Mes grįšim ten, kur žalios 
lankos, gražūs upeliai teka. 
tvankos” — choras traukia

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

NAUJAME GEO. M. CHERNAUSKO DARŽE
MUZIKA

75 Ir Archer Avenue 2 blokai 1 vakarus
ŠOKIAI DAINOS IR KITOKIOS FONĖS

Kviečiame visus atsilankyti,
ypač jaunimų.

Toliau, orui atvėsus, choras
žada surengti dailų koncertų. 

Lauksim. E. S.

KLAIDOS ATITAISYMAS DINAMITAS AUTO
MOBILIUJE

SUNKIAI SUSIRGO.

Straipsnyje “Prie senųjų
Chicagos Lietuvių” įsibriovė' *
vienų klaidų, kurių čia atitai
some. Penktame paragrafe bu 
vo sakinys: “Pp. Sirunų na

T0WN OF LAKE. — R- Tnas buvo kaip tik tąja vaza Į 
nas St. Paukšta, turįs bučer- kurion visi sutilpdavo.” Vie
nų 4530 So. Honore st., nuo toj žodžio “vaza”, turėjo hfl- 
pereito penktadienio liko par- ti “oaza”.
blokštas sunkiuoju gripu. Li- '______ ,

Brighton Park policija su
ėmė keturis įtariamus jaunuo
lius, kurių automobiliuje ras
ta dinamito.

/
Atydžiai skaitykite biznie

rių garsinamus bargenus

goms sarginamas namie. Jį 
prižiūri du gydytojai. Dr. Bie- 
žis ir Dr. Barton. Be to uo
liai jį prižiūri jo rūpestinga

TRAUKIAMI TIESON 
ANGLIŲ PIRKLIAI

Traukiami tieson 8 anglių
moteris. P-nas Paukšta vrav ,, , •,. ... J pirkliai uz klastingų parduo-
geras biznierius it uolus vei- , ,. . •__® ’ damų anglių svenmų.KG j as.

Linkime ligoniui greitai pa
sveikti ir sustiprėti. Rap.

MIRĖ DEL RUDENS 
KAITRŲ

TVARKOMA VASARO
JIMO VIETA

DIEVO APVEIZDOS PA- pasidžiaugti apylinkės įvairu- 
RAP. — Jonas Stonis, 30 me-; ma: daugybe ežerų, gražiu 
tų amžiaus, gyvenantis su tė- Pr^e Pa^ miestelio pušynu ir 
vais po num. 2009 Canalport sveiku jo oru, kuriuo pakvė- 
ave., per pastarąsias kaitras puoti vasaros metu atvažiuoja 
sušilęs užgėrė šalto gėrimo. Iš apie 500 700 vasarotojų, 
to" susirgo ir pasirgęs keletą Nors vasarotojai lankosi jau 
dienų mirė pereito pirmadie- senai, bet vietos gyventojai,
nio vakare.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Tytavėnai, Raseinių apskr.

Vietos gyventojai tikrai gali . J*™2“™ daiktus iš ir
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų- namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

matyt, nekreipė į tai jokio dė-

Šeimininkės pasiruošusios pa- },aĮ malonu, kad westvilliečiai 
įtiekti skanių vakarienę, mu- mus pakvietė. Laukite", 
rjukalė programa taigi priruoš- Basket bąli.
ta. Be vietos meno jėgų, pro- Kalbėta, ar šįmet turėsime 

,4?ramQj dalyvaus svečiai dai- gavo hasketball tymų. Žinoma,' 
nurinkai ir dainininkės; taipgi kad turėsime, ir iš anksto ki
bus žymių kalbėtojų. trims kuopoms sakome; “Look
| X Į Sidabrinio Jubiliejaus Out for council 4.” 
jĮb&nketų' visos Aušros Vartų pramogėlių komisija. 
^parapijos draugijos žadėjo at- Ton komisijon įėjo — an- 
silankyti in corpore. Dėlto vi- gliškoms pramogėlėms rengti 
sos prašomos suseiti į- parapi- Al. Dargužis, K. Daukšaitė, 
jos salę susitvarkymui. J. Klebomūtė ir O. Kleboniū-
I X Visi parapijiečiai, kurie tė. Lietuviškiems žaidimams 
turi paėmę dėžutes (bankeles) — p. Petrulis,’ p. Petrulienė, 
aukomis dėti ir dovanoms lai- Varakulis, O. Zdanevičiūtė ir 
mėti prašomi grąžinti kleboni- Vardauskas. 
jon ne vėliau kai šeštadieny’ Kvietimai.
►Vakare, kad būtų laiko įraŠy- Išklausyta ir priimta kvie
ti į knygas ir išduoti banke- timai: į šokius Nek. Pras. Pa
što tikietus. neles Šv. draugijos spalių 4 d.,

X Visi ruoškimės į Sidabri- Šv. Jurgio parap. svetainėj; 
ibio parap. Jubiliejau? banke- į parapijos bazarų; į 112 kp. 
■tų. Nes tai nepaprastas įvykis šokius.

Bus gardi vakarienė ir į- 
spūdingas programas.

Nepasilikite nei vienas na- 
muose. Dalyvaukite gerb. kun. net salė dreba, »>
A. Linkaus atsisveikinimo puo Chorui vadovaus komp. A. 
toj. Pocius.

Parapijoms. Pirm. A. Benaitis, rast. Stu- 
------------------- lgaitė, menedžerius L. Krekš-

Perorganizuojama Vyčių 
13 kuopa

čiūnas ir gi darbuojasi, 
i Tad kviečiame visus, kurie

Per kurį laiką L. Vyčių 13 myl’tC “Dainl” Prisirašyti 
kp. neegzistavo. Bet pradėta Dainos choro.
pasigęsii 13 kp. ir dėlto kai- . Rer>etici.į<,» įvyksta kas pen
kurie Vyčių organizacijos šu- ktadienio vakarų, lygiai 8 vai.

vak.lai judina townoflakiečius Vy
čius. Mat, prie Vyčių kp. apie-! 
čiasi daug gražaus jaunimo,1 
o ypač gerų sportininkų.

Todėl, kviečiamos mergaitės! 
ir vaikinai skaitlingai atsilan-!
kyti penktadienį, rūgs. 18 d ' . . _ _ ..
• a 72- iv. .Gimimo Šv. Panelės parapijosį Šv. Kryžiaus parap. kamba-j , ■

K. Sk—lly, — M.

CHORAS ŠOKS. IR KITUS 
KVIEČIA

rį, 7;3O vai. vak. ir sudaryti
tvirtų Vyčių kuopų. 

Parodykime kitoms kuopo
ms, kad Town of Lake Vyčiai

vienas bėgy 25 metų. į Nesant daugiau reikalų, nu Įdo our stuff.” 
tarta sus-mus laikyti kas ket-

Laidotuvėse patarnauja gra-! mesio ir nesirūpino patoges
borius Skudas.

PRANEŠIMAI

mų vasarnamrų bei kitokių 
patogumų daryti. Nesirūpino 
ir vietos savivaldybė. Mieste-

Studebaker
FREE WHEELING

KAS NAUJO VYČIŲ 4 
KUOpOJ?

virtadienį.
Visi nariai, kurie esate pa 

silikę su mokesčiais prašomi
'■ DIEVO APVEIZDOS PA- ateiti sus-man ir užsimokėti. 

AP. — Vyčių 4 kuopa laikė Vyčių K arvelėlis.
nesinį sus-mų parap. kny-

rno kambaryje, 8 vai. vaka- KĄ PADARE KUN. ANICE
TAS LINKUS ANT

Sveikinimas. TOWN OF LAKE?
Pirm. P. Šaltimieras, atida -------------

sus-mų sveikino visus na- Jau dvi savaitės praslinko, 
ius, nares po atostogų, kvies- kai townoflakiečiai neteko gė

las į darbų.
Sočiai CM Room. 

Paskiau kalbėta apie įtaisy

Humboldt Park Lietuvių 
Politikos Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus ketvirtadieny, 

.17 d. rūgs. (Sept.), 1931, Al- 
miras Saimmons svetainėj, 
1J640 N. Honcock str., 7:30 vai. 
vak. Narių meldžiu nesivėluo- 
ti.

Sekr. A. W alskis.

MARQUETTE PARK. —

choras, po trumpų atostogų
ir didelių karščių vėl stojo į 
darbų.

Praeitų ketvirtadienį choras
jei kų užsibrėžia, tai ir pada- turėjo ^usirinkimų. Apsvars- 
ro. . į tyta daug dalykų. Nutarta ruo

Tad, pirmyn Vyčiai, “lets šti šokių vakarų.
S. J.

RYT BUS BALIUS CENTRO 
VALDYBAI

Kadangi paskirtas laikas 
svetainei gauti labai trumpas, 

į tat tuo būdu choras nerengė 
koncerto, bet vien šokius.

Rytoj, t. y. ketvirtadieny, 
rugsėjo (Sept.) 17 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj bus ba
lius Lietuvos Vyčių Centro’^ 
Valdybai. Prasidės 8 vali va
kare.

Visi Vyčiai visų kuopų, visi 
Vyčių rėmėjai, draugai, prie- 
teliai, kas turės liuosų vaka
rų, visi kviečiami atsilankyti.

Šokiai įvyks 27 d. rūgs., pa
rapijos svetainėj, prie 68th Tr 
Washtenaw gat.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Didelis Favorite Šildytuvas ir gar- 

bage degintoja-s Pigiai 660 5 N. Park 
gide, Peną. 9313.

REAL ESTATE
Tik 1-ml morglMal, ypač dideles 

paskolos, maži nuofi. W. M. Shipp, 
Hotel Washlngton, 1«7 W. Washing- 
tor. St.

10 kamb, re«. 2 maud., k. ▼. S., 
tikra ugniavietė, lotai 48%xl85 me
džiai, krūmai, 2 karų gar, tinka val
kams, galima aptv, $13,500, Box 86, 
Westem Springs, $31 ar 2807

Pigiai —7 kamb. plytų hamas, 
furn. 8, gar. $6.800. ISlygos. 1522 
No. Avers. .

$60 mėn. mokėdamas gausi 5 ka
mbarius plytų bung. Pigiau ui eash. 
7426 So. Oakley Avė Franklln 5590.

166 ak. prie upėa MiSkas, lžd. že
mė, namai, iuvavlmas, merlloklės, 
arti Holland, Laks Mlch. $5,000. 
Isaac Kouw, Holland, Mlch.

APTIEKA
rb. kun. A. Linkaus. ’

Liūdna žinia pasklydo po Baliavosime ir L. V. Centro
parapijų, kad, J. E. Kardino- 

“socinl club room.” Mū- las, paskyrė jį į AVest Pult 
kleb. kun. Vaitukaitis už- manų — klebonu.

Valdybų “pašėnavosime.” 
Svečių baliuje žada būti iš

ido Vyčiams tų kambarį ir Kun. A. Linkus per tų tru- Apskrities.
Rockford, Ilk, ir AVisconsino

I

Vienlntėlė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chlcagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų ant naujo, gaukite musų pasiu- 

lis buvo negrįstas, palijus ke- «ymus.
liai neišvažiuojami. Paatarai-' '“n
šiais metais miestely įtaisyti 1|.n.'įun UnTnD 011 re 
šaligatviai ir ruošiamasi gat-, vllULAIl U MU IUK uALtu 
ves grįsti. Statyba taip jau j 4492 ARCHER AVENUE
ne maža. “M. R.”

Tel. Lafaye
p.
tte 7139

/
' R. ANDRELIUNAS

(Marqnette Jevrelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $6 ar dau

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

Tel. \
Hemlock 8S80

/

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama
j kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Tetef. Republic 6196

D. GRICIUS
Wm. J. Kareiva

Savininkas
Del geriausios rųBles 
tr patarnavimo, Sau
kit

OREEN VALLKY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

6644'' 80. PAULINA STREET 
Tsl. Boulevard 1$$$

ANGLŲ KALBA

OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio lkl didžiausio. 
Kainos prielnamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASIITENAW AVĖ.

NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių Ir gražiausiai Įrengtų lietuvių 
aptiekų lioje aplellnkėjs

J. P. RAKŠTIS i
Registruotas Aptlekorlus

1860 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speclalliuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas nelžel- 
na 18 musų aptlekos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Yra labai svarbu mokėti kiek
vienam gyvenančiam Šioje Balyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimų ir pirmeny
be. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug 'kitų dalykų galite 
lengvall ir greitai IBmoktl pagal 
naujų būdų 'mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus uttlkrtntos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Cblcago, III.

Sapos Telef. 
Hemlock >$<7

JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republlo 668$

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tsl. Vlctory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH RHAOZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkSčie- 

rlal. Įvedame elektrų Į namus Ir 
dirbtuvės X,
S1M 8. Halsted St t Angitto


