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CHICAGOJE
NEPAPRASTA NELAIMĖ 

M. GARY

ITALIJA IR PRANCŪZIJA SUTARIA 
LAIVYNŲ KLAUSIMU

Aušros Vartų parapijos bažnyčia, mokykla ir 
klebonija. Mini savo 25 metą Sidabrinį Jubiliejų.

JAPONAI PUOLA KINUS DU MILIJONAI NETURĖS 
DARBO

ŠANGIIAJUS, rūgs. 19.
Nepatvirtintomis žiniomis iš ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 

Peipingo pranešama, kad ja- 19. — Tarptautinio darbo biu- 
ponai' užėmė Mandžiūrijos mie Įro direktorius Albertas Tho- 
stą Mukdeną. |nias Praneša, kad ateinančią

____________ i žiemą visam pasauly apie 20,-
! 000,000 darbininkų 
i darbo.

GANDHI {SPĖJA BRI
TANIJĄ

EFEZO SUSIRINKIMO 
SUKAKTUVES

neturės

LONDONAS, rūgs. 18. —
Indų vadas Mahatma Gan- 

dhi vakar, kalbėdamas Indi
jos konferencijoje, įspėjo Bri
taniją, kad ji rimčiau susi
domėtų Indijos likimu. Jis 

sakė, kad konferencijos da
lyviai dirbtų jiems pavestus

ŠANGHAJUS, rūgs. 19.
Mandžiūrijos valdovas Čang 
Hsues-liang’as, kurs turi sa-1 Tliomas įsskmciuoja, kad a-1 darbus, negaį§įntų iaįko 
vo stovyklą Peipinge, iš zMu- /einančią žiemą Britanijoj bus įvairiaįs antraeiliais klausi 
kdeno painformuotas, kad te-n i al>ie 3,000,000 bedarbių; Vo-

. . i . kieti joj — 5,000,000; J. A. Va-japonų kariuomene nukovė /0 . J , . ’ ’_ ’ . ~. . Įlstybėse — 7,000,000; apie 5,
- 80 kinų kareivių. Jam pra- bedarbių kito8e Vals-
ne^ta: , tybėse, neišskiriant Prancūzi-

“ Japonai ėmė bombarduoti .1°8 ir bolševikiškosios Rusijos 
miestą vakar 10 valandą va

LEAVENWORTH, Kans., 
rūgs. 18. — Leavenworth’o vy
skupijos visose bažnyčiose a- 
teinantį sekmadienį bus mini
mos Efezo susirinkimo paskel
btų svarbių tikėjimo tiesų 
1500 metų sukaktuvės.

Gary, Ind., nežinomas au
tomobiliu važiavęs žmogus su
sidūrė su nuleistais užlaidais į 
ties Pennsylvanios geležinke
liu. Policija greitai sugavo jį, 
grąžino prie geležinkelio bė
gių ir buvo pašauktas geleži
nkelio sargas iš savo būdelės.

Kai tik sargas apleido sa
vo vietą, tuo metu skersai bė
gių ėmė važiuoti kitas auto
mobilis. Bematant ūžtelėjo 
greitasis traukinys ir sudau
žė automobilį. Vienas žmogus 
žuvo, kitas sužeistas.

Policijai pradėjus tirti ne
laimingąjį įvykį, anksčiau su
laikytasis žmogus paspruko.

mais. Kitaip jis išeis iš ko
nferencijos.

FEDERALINĖ RES
PUBLIKA-

karo, Į japonų šaudymą kinai 
neatsakė savo šūviais.”

GRASINA JŪREIVIAMS

BRITANIJA NEBAUS 
JŪREIVIŲ

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Britanijos admiralitetas nuta
rė netraukti tieson ir nebaus
ti karo jūreivių, kurie šiomis 
dienomis nenorėjo savo virši
ninkų klausyti. Tai buvo jū
reivių “streikas” prieš vyriau 
sybę dėl jos sumanymo maži
nti jiems padienį atlyginimą. 
Net parlamente pranešta, kad 
tie nelemti įvykiai reikia už
miršti.

LONDONAS, rūgs. T9. -- 
Britanijos karo laivyno vir
šininkas Sir Austen Chamber- 
lain’as, kalbėdamas parlamen
te, įspėjo jūreivius. Jis sakė, 
kad ateity jūreivių reiškiamas 
nepasitenkinimas nebus paken
čiamas. Nusižengusieji draus
mei bus griežtai baudžiami.

“NAUTILIŲ” AUDRA 
PAGAVO

gs. 19. — Sir Hurbert Wilki- 
ns’o nardomąjį laivą “Nauti- 
lus^’ pagavo audra, Norvegi- 

NENORI ATSISTATYDINTI jos pakraščiais plaukiant į 
Bergeną.

LONDONAS, rūgs. 18. —
Darbo partijos vadai atkakliai 
reikalauja, kad iš parlamen
to atstovų sudėties išeitų mi- 
nisteris pirmininkas MacDo- 
nald’as, su kuriuo partija nu
traukė ryšius. Bet MacDonal- 
d’as yra kitokių pažiūrų. Sa
kosi, jam daugiau rūpi vals
tybės, ne partijos reikalai.

GERARD’AS PRIEŠ PA
SKOLAS VOKIETIJAI

NEW YORK, rūgs. 18. — 
Buvusis ambasadorius Vokie
tijai karčiais žodžiais puola 
Amerikos bankininkus už tai, 
kad jie nutarė duoti paskolą 
Vokietijai.

Gerard’as pareiškia, kad 
Vokietija nereikalinga pasko
lų. Paskolų reikalingi šio kra
što gyveūtįojai.

TAISOMA KUBOS 
KONSTITUCIJA

HAVANA, Kuba, rūgs. 18. 
— Žemesnieji kongreso rūmai 
pripažino respublikos prezide
nto Machado konstitucijos pa
keitimo projektą. Šis projek
tas daugiausia pakeis rinki
mų tvarką.

Tačiau šie rūmai atsisakė 
pripažinti moterims balsavimo 
teisę.

MADRIDAS, Ispanija, ru 
gs. 18. — Steigiamojo Ispani
jos su»irinkirrt> atstovai so
cialistai nepaaiekė savo tiks
lo. Jie norėjo su radikalų pa
galba įrašyti konstitucijoje 
straipsnį, kad Ispanijos res
publika yra darbininkų res
publika. Bet protingesni atsto
vai, kurių priešaky yra laiki
nasis prezidentas Zamora, 
griežtai pasipriešino socialis
tų norui. Susirinkimas pripa
žino, kad turi būti federalinė 
respublika.

PRANAŠAUJA ROOSEVEL- 
TO LAIMĖJIMĄ

MIRUS ATŽYMĖTAS RYKŠČIŲ BAUSMĖ

PARYŽIUS, rūgs. 18. —
------------- ‘Prancūzijos ministerių kabi-

KOPENHAGA, Danija, ru- netas nutarė apdovanoti Gar
bės Legijono kryžium žuvusį 
Rusijoje lakūną Rene Mesmin, 
kurs su dviem kitais lakūnais 
skrido į Tokyo.

SALISBURY, Md., rūgs. 
19. — Clarence Bell’as, 40 me
tų amžiaus amatininkas, teis
me prisipažino mušęs savo 
žmoną. Teismas nubaudė jį. 
kūno bausme — 30 smūgių į 
pliką nugarą.

NUGINKLUOS ORGANI
ZACIJAS

BUS BRANGI KONFE
RENCIJA

ŽENEVA, rūgs. 18. — T. 
Sąjunga išskaičiavo, kad *bū- 
simoji tarptautinė nusiginkla-

VIENA, Austrija, rūgs. 19.
— Austrijos vyriausybė nuta
rė nuginkluoti visas privačias i vimo konferencija jai atsieis 
organizacijas, — anot jos, vi- j apie 800,000 dolerių, 
sas privačias “armijas” —
socialistus, fašistus ir kitas.

SUTARIA

ŽENEVA, rūgs. 18. — Skel
biama, kad tarp Prancūzijos 
ir Italijos sėkmingai vedamos 
derybos karo' laivynų klausi
mu. Sakoma, greitai bus ga
lutinai susitarta.

TOKIJO, Japonija, rūgs. 
19. — 60 mylių atstume nuo 
šio miesto įvyko didelis žemės 
drebėjimas.

UNIVERSITETO SU- 
KAKTUVES

NIAGARA FALLS, N. Y., 
rūgs. 18. — Niagaros katalikų 
universitete rengiamasi iškil
mingai minėti šios įstaigos 75 
metų sukaktuvės. Iškilmės į- 
vyks spalių 12 ir 13 d. Daly
vaus daug Bažnyčios pralotą.

PRIIMTA KATALIKŲ 
BAŽNYČION

NEMAŽINS ALGŲ

NEW YORK, rūgs. 18. — 
“Universal Pictures” bendro
vės prezidentas Carl Laemmie 
paskelbė, kad ateity nebus ma
žinamos algos šios bendrovės 
darbininkams. Esą, jaučiamas 
didelis pasitikėjimas ateitimi.

DENVER, Colo., rūgs. 18. givertėlių.

FRIDRICHSHAFEN ’ AS, 
Vokietija, rūgs. 18. — Diri
žablis “Graf Zeppelin” ir vėl 
išskrido į Braziliją. Gabeną 
keleivius, paštą ir prekes.

— Praėjusį šeštadienį vietos 
katedroje knn. Johnson’as pri
ėmė Katalikų Bažnyčion pen- 
kioliką katalikybėn atsivertu
sių žmonių. Liepos 25 d. tas 
pat kunigas pakrikštijo 12 at-

TA PROGA SVEIKINAME PARAPIJŲ 
NŪS IR KLEBONĄ

BAŽNYČIOJE RENGIAMOS IŠKILMĖS, 
O SALĖJE PUOTA

Rytoj Aušros Vartų Šv. Panelės (West Side) parapijo- 
najns didelė« diena. Jie mini savo parapijos 25 meti} sukaktį. 
Ta proga 10 vai. bažnyčioje įvyks iškilmingos pamaldos. 
Kun. Černauskas laikys pirmąsias mišias (primiciją). Pa
mokslą sakys kun. B. Urba. Aušros Vartų Šv. Panelės pa
rapijos jubiliejaus graži ir iškilminga puota įvyks 5 vai., 
Meldažio salėj. Rengiama graži programa su kalbomis, dai
nomis ir kitokiomis įvairybėmis. Laukiama svečių net iš 
tolimesnių miestų, žodžiu, visoje parapijoje vyksta didelis 
sąjūdis. Visur jaučiama, kad tokių iškilmių, kokios rytoj 
įvyks- West Side kolonijoj, senai Chicagoje nebuvo.«

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SKAUDŪS ĮVYKIAI 

ZANAVYKIJOJ

— Slavikai. Čia buvo pasi
kėsinimas sugriauti pavasari-

vedėjas — agr. Vasarevičius. 
Ekskursininkai aplankė kele
tą ūkių ir ūkiškų organizacijų 
bei jų įmonių. “M. R.”

Pro Chicagų pravažiavo fe-jninkų pastatytus garbės 

deralinis senatorius iš Mon- ^ug

tana valstybės, T. J. Walsh’as, 
demokratas. >Gerb. senatorius 
pareiškė, kad ateinančiais me
tais New Yorko gubernato
rius Franklin’as D. Roosevel- 
t’as bus paskirtas kandidatu 
į prezidentus iš demokratų pa
rtijos ir bus išrinktas prezi
dentu.

var-

— Šakiai. — Jau tretį kartą 
iš eilės sugadinta pavasarini
nkų vitrina. Tie, kurie turė
tų susirūpinti susekti kas ją 

sugadino, kol kas neparodo

BAIGIAMAS STATYTI 
CUKRAUS FABRIKAS

Marijampolė. Statyba eina 
prie galo. Dirba apie 400 žmo
nių. Didysis fabriko trobesys 
baigiamas, taip jau baigiamas^ 

pastangų susekti kaltininkus, dūmtraukis, kuris bus 60 met-
— Kerėpliai. — (Šakių vai.) I rų aukščio. Baigiamas statyti 

Rugpiūčio 15 pas ūk. Endriu-! ir tiltas ant plento Liudvina- 
kaitienę dėl įsigėrimo eigulys! vas — Marijampolė. Netoli fa-
Uudaitis mėgino nušauti minė
tąją ūkininkę. Kulka pralėkė 
pro šalį, jos gilzė atsimušė į 
ten buvusio pil. Demikio nosį.1 
Demikis išvirto iš kėdės ir 
nustojo sąmonės. Po kiek lai
ko nelaimingasis mirė. Eigu
lys Gudaitis patalpintas kalė
jime.

— Ožkasviliai (Mariampolės 
apskr.) Plėšikai sumušė ūki
ninką, atėmė 1000 litų ir pa
bėgo.

Š. m. rugpiūčio 19 į 20 na-
Chicagos majoro Cermako dn ncžinomi pIėšikai įai.

jsakymu, policija pradėjo “va. broTė . piJ gyvena-
lyti” miestą. Puolamos ir u?- - - - - - -

NELAIMĖ AUTOMOBILIUI 
APSIVOŽUS

briko plečiasi ir privatinė sta
tyba. Statoma gyvenamieji bu
tai ir krautuvės. “M. R.’*

Tlirsch gatvėje, ties Laver- 
gne avė., pasisukant apsivožė 
ir užsiliepsnojo automobilis. 
Sužeista liepsnose žuvo Miss 
Marie Milota, 21 m. amžiaus. 
Kiti trys asmenys pavojingai 
sužeisti.

“VALO” MIESTĄ

'mą butą ir brauningais suska-
daromos (vainos lošimų vle-,^ atėmė 1CŪO A. •
tos ir nedorybrų urvai. tėroę apstmnd4 dar se.

Majoras pareiškė, kad atei- AIi5aūsko Ry.
ty policija bus atsakominga tai i5#nSml . minėto ivykio 
už tų ištaigų veikimų. , atvyko ir kriminalinė poli-

cija. Keletas asmenų jau are-
MOKYTOJAI STREIKUOJA

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Ekonomiškas persilaužimas 
Britanijoj skaudžiai paliečia 
ir mokytojus. Ekonominėje vy
riausybės programoje pažymė
ta, kad ir jiems bus algos ma
žinamos.

štnota. Vedama kvota. “Ū.”

ŪKIŠKA MOKSLEIVIŲ 
EKSKURSIJA

Grinkiškis, Kėdainių apskr. 
Praeitais metais čia įsteigta 
žiemos žemės ūkio mokykla,

. . . kurią baigė 14 asm. Baigusie-
Karo jūreiviai laimėjo, tad^ mokyUą mėgina jgyta8

kodėl nebūtų galima ir moky
tojams vienaip ar kitaip ne
pasitenkinimą reikšti.

nias ūky pritaikyti. Jų žinio
ms pagilinti rugp. 3 d. buvo 
suruošta ekskursija į Kauno,

Mokytojai nutarė streikuo-1 Vilkaviškio, Marijampolės ir 
ti. Jų dalis jau streikuoja. Šakių apskr. Vadovavo mok.

Šiomis dienomis atvyko iš 
Italijos lyrinis sopranas p. E- 
milija Mickūnaitė po uždaro 
debiuto Valstybės Teatre ta
po sukontraktuota pirmoms 
partijoms. Šią dainininkę pub
lika išgirs rugsėjo mėn. pabai
goje. Ji yra baigusi Romos 
konservatoriją ir sėkmingai 
debiutavusi italų operose. I- 
talų spauda p. E. Mickūnai- 
tei pranašauja didelę ateitį.

“R.”

MIRĖ BUV. SENATORIUS

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Mirė buvusis federalinis 
senatorius J. F. Nugent’as iš 
Idaho valstybės. Buvo 63 me
tų amžiaus.

CHICAGO. — Šiandien iš 
dalies debesuota; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franėijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 f r. 

Vokietijos 100 mąrk.

3.92
5.23

13.96
19 48

23.70
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DIENOS KLAUSIMAI

AUŠROS VARTAI.

Aušros Vartai Vilniuje yra garsūs. Apie 
juos žino visa mūsų tauta, išsilgsta jų, ten 
su savo maldomis kreipiasi. Aušros Vartų 
Šv. Panelės paveikslas Vilniuje yra stebuk
lingas. Prie jo visais reikalais, meldžiant 
Dievo malonių, ne vien lietuviai, liet ir kitų 
tautų žmonės kreipiasi ir, būdami jų verti, 
ftprašo. Ne vienas stebuklas, bet daug jų 
yra įvykę Vilniaus Aušros Vartuose.

Kaip Vilnius yra mūsų, taip mūsų yra 
ir Aušros Vartai. Deja, ir Vilnius ir Aušros 
Vartai dabar yra lenkų pavergti. Net ir Vil
niuje gyvenantieji lietuviai ne visada gali 
savo knlba laisvai gariunti Šv. Panelę Auš
ros Vartuose. . f

•Stebūkingosios Aušros Vartų Šv. Pane
lės vardu yra pavadinta viena Cbicagos 
(West Side) lietuvių parapijos bažnyčia, ku^ 
ri rytoj iškilmingai mini dvidešimt penkerių 
metų, sukaktuves.

Prieš dvidešimt metų tos Cbicagos da
lies lietuviai katalikai, su savo tuo metiniu 
klebonu kun. Kazimieru AmbroBSiičiu prte- 
šakyj-e, lyg nujausdami busimųjų Vilniaus 
nelaimę, savo parapijų pavadino aukščiau 
minėtu garbingu vardu, kad šio miesto lie
tuviai galėtų ypatingu būdu garbinti Aušros 
Vartų Šv. Marijų, kad čia nuolat galėtų sem
tis dvasiškos stiprybės, gilinti savo tikėji
mų ir stiprinti savo pasiryžimų kovoti dėl 
pavergtojo Vilniaus ir Aušros Vartų, kad 
mūsų tauta ir kitos tautos galėtų laisvstf 
garbinti Šv. Marijų ir turėti iš to dvasiškos 
naudos.

Aušros Vartai chicagiečių neapvylė. Per 
daugelį metų jie buvo dvasiška mūsų tvir
tovėj Mes dažnai rinkomės į bažnyčių garbin
ti Šv. Panelę, bet mes taip pat nuolat turė
jome ir turime Aušros Vartų parapijoje būs
tinę katalikų akcijai plėsti, susirinkimams 
daryti ir savo tikybinę bei tautiškų dvasių 
stiprinti. Reikia pripažinti, kad organizao-

tafc veikimas Chteagoje pasireiškia šios pa-1 
rapijos ribose, čia dažniausiai renkasi visų 
mūsų centrinių organizacijų apskričių atsto
vai, čia jie planuoja, svarsto visuomenės rei
kalus ir Aušros Vartai jų dvasių sti|>rina, 
laimina.

Šios parapijos istorija jau daugeliui yra 
žinoma. Apie Aušros Vartų parapijos Įsikū- j 
rimų nesenai rašė pirmutinis jos klebonas 
kun. K. Ambrozaitis, kuris jų Įkūrė, pastatė 
bažnyčių, mokyklų ir klelsmijų. Antras kle
bonas buvo a. a. kun. Pr. Serafinas, visuome
nės veikėjas ir j»oetas. O nuo 1918 metų ja 
vaido Tėvai Marijonai. Trečiuoju klebonu 
(1918 — 1927) buvo didi. gerb. kun. Feliksas 
Kudirka, Marijonų Kongregacijos plovinei 
jolas, o ketvirtuoju dabar yra gerb. kun. L. 
Draugelis, kuris daug pasidarbavo, besiren 
giant prie tinkamo sidabrinio parapijos ju
biliejaus paminėjimo.

i

Šio reikšmingo jubiliejaus proga sveiki
name Aušros Vartų parapijonus, jų klebonų, 
linkėdami sutartinai darbuotis ir ateityje 
ir kad Cbicagos Aušros Vartai ir toliau bū
tų dvasiška ir tautiška tvirtovė ne vien tik 
tos parapijos žmonėms, bet visai Chicagai 
ir apylinkėms.

PASTABĖLĖS. i
t________

Pranešama, kad kariuomenės teismo iš
teisintas p. Voldemaras laikraščių atstovams 
pareiškė visai pasitrauksiųs iš politiško gy 
veninio. Jis apsigyveno Zarasuose pas savo 
pusbrolį, banko direktorių. Ištrėmimo metu 
p. Voldemaras parašė didžiulę knygų Rytų 
ir Vakarų klausiniu, ^ed, kaip ištrėmimas 
buvo jam naudingas, taip bus Lietuvai nau
dingas ir p. Voldemaro pasitraukimas iš po
litikos. Savo Apolitiško jg karjeroje p. Volde
maras nieko gero nepadarė, o klaidų ir in- 
trygų labai daug. Dėl to jo pasriryžimas pa
sitraukti iš politikos yra sveikintinas daly
kas.

Peniai J. E. vyskupui M. Reiniui buvo 
iškelta teismo byla dėl pasakytos prakalbos. 
Tačiau ji buvo panaikinta. Dabar Lietuvos 
spaudoje pastebėjome, kad J. E. vysk. Rei
niui iškelta kita byla, bet ši kartų jau ne už 
prakalbų, o už rekolekcijas Veiverių bažny
čioje. Byla yra perduota Kazlų-Rūdos taikoj 
teisėjui.

Kariuomenės teisme taip pat iškelta by
la kun. S. Kiškiui, Kaišiadorių vyskupijos 
kanclieriui. Kun. S. Kiškis 1925 m. važini jo 
po Am-erikų ateitininkų reikalais.

Matyti, tautininkų vyriausybė tebėra pa
siryžusi griežtai kovoti no vien prieš kata
likų akcijų, bet ir prieš kunigu# ir net vys- 

i kupus.
i - ..... - - - —

Anglijos padėtis tapo tikrai nepavydėti 
na. Viduje finansinis krizis, nedarbas, vos 
vos pasisekė numalšinti jūrininkų maištas 
dėl algų sumažinimo, o čia Indija reikalauja 
visiškos nepriklausomybės, Australija — do
minijos teisių. Ar tik nebus apkarpytos Di
džiosios Britanijos “liūto” vilnos?

!!>■.■ ......................... ■ I-. ™

draugas

TU ES SACERDOS
Šeštadienis, Rugsėjo 19 1931

mi, kad “viena yra reikalin
ga”. Jo kalbos pagrindas y- 
ra Amžinasis Gyvenimas. “A- 
mžinasis Gyvenimas yra tai: 
kad jie pažintų Tave, vieniu- 
tėlį tikrųjį Ihevų, ir 
kurį Tu tįiuntei, .Jėzų Krisų” 
(Jon. XVII, 3).

Jis Kristaus vardu atida- 
jro malonių šaltinius. Per jo 
rankas prie krikštinyčios kū
dikis vėl atgimsta iš vandens 
ir Šv. Dvasioje. Susitaikymo 
tribunole jis sugrąžina pakly
dusias sielas Dievop. Jis dre
bančia ranka, Viešpaties vai
šėse, dalina Dangaus Duonų, KUN. K. AMBROZAITIS, 

pirmasis Aušros Vartų par. kietų valgi, kurio angelai negau
na. Jis yra nepaliuosuojamas Bonas ,r parapijos steigėjas.
liudytojas to, kad dvejetas šir ------------------------------- :------
džių sutampa meilėje ties Die- I,link auksini kil,|ik,i- Juol,a! 
vo aukuru ir per jį Amžinojo '"''-gi ne! Il“juravit Dominus,
Sužadėtinio palaima nužengia “ non Tu es

sacerdos i,n aeternum U (tarė 
Viešpats nesigailėdamas: Tu 
esi kunigas per amžius) (Ps. 
CIX, 5).

A. Matutis

WEST SIDE JUBILĖ- 
JAUS ŽINIOS.

ant darančiųjų moterystės i- 
žadus. Jis klaupia prie mirš
tančiojo lovos ir suvargusį šio 
pasaulio keleivį parengia Gy
veni man. Jis patepa ir sutvir
tina jį šventais aliejais; ir su- 

I teikia geriausiąjį žmonių Dr- 
• augų bendron kelionėn. Jis,
Trejybės vardu sutvirtinęs kr- ------------
ikščioniškųjų sielų, paveda jų X Šiandien Aušros Vartų 
angelų globai. Ir, nusigrįžęs, klebonas dalyvauja iškilmėse 
laiko pamaldas ir lydi jos la- Mundelein, Ilk, Šv. Marijos 
vonų į pašventintos žemužės prie Ežero seminarijos koply- 
vietų, kapines, kur ilsisi rainy- čioje, kur Aušros Vartų para- 

* . beje su viltimi prisikelti Pas- pijos diakonas Viktoras Juo-
• kutinę Dieną. zapas Černauskas priima Ku-

Kunigas— tai Dievo atsto- liniukas. Nebūnant gimdytojui Jis parengtas Kristaus ku'nigystės Sakramentų, 
vas šioje žemėje. Jis yra žino-; jo vaikai, atgimę Kristuje nįgySte, žengia Aukos kalnan. X Ryt Aušros Vartuose di- 
gus tarpininkas tarnaujant per dvasiškų jo tėvonystę, y- jįs yra Amžinasis Kunigas, dėlės parapijos 25 metų įsiku- 
tam visam, kas yra dieviška, ia lygus Dievo vaikams. jQ Aukuras yra Kristus, jo rimo sukaktuvės. Bažnyčioje 
Dvasios stiprinimo kelyje jis; Kūdikiai myli jį; vargšai lai auka yra Dievas-Žmogus. Jis,'10 vai. iškilminga Suma — 
tęsia Sūnaus darbų Tėvo gar- H1įna jį; neramūs ir susirūpi- susivienijęs Kristuje, širdyje primicijos kun. Juozapo Ger
bei. Jo pareiga ir uždavinys nę ieškojo; nupuolę ir vilties jungia savo ir visų maldas ir nausko. 
yra gauti ir grąžinti Dievui netekę suranda paguodų ir su troškimus ir meldžia užtari-

Minint Aušros Vartų Parapijos, Chicago, III., k 
Gyvavimo 25 Metų Sukaktį, Jos Klebonui 
Gerb. Kun. L. Draugeliui, M. I. C. Pagerhti-

tas brangias sielas, už kurias raminimų jo žodžiuose. Jis su 
kraujas pralietas Kalvarijoje. teikia • v

A. Matutig.

Gerajai Motinai.
—•(Išversta iš anglų kalbos).—.

(Tąsa)
“Bet kurių dienų gali jos nebebūti 

lange,” — samprotavo Olivija.
Ketvirtadienį p. Mičelis buvo jau su- 1 

grįžęs ir raštinėje sėdėjo prie -savo rašo- i 
mojo stalo, įsigilinęs į biznio reikalus, į

“Tai, kų gi?” — meiliai [tuklausė, 
kai Olivija įžengė į jo kabinetų.

Ji išdėstė pinigus ant rašomojo stalo , 
ir pradėjo palengva skaičiuoti.

“Bėt , Vaikeli, tai ne klaida,” — ta
rė p. Mičelis. — “Aš tik dvigubai palcė- j 
liau tau algų. Pasiimk atgal tuos pinigus. 
Tu dabar esi dvigubai veria mūsų pdai- '

Olivija pasidėjo pinigus į savo krep
šelį ir jautėsi kiek išsiblaškiusi.

“Argi ti<4i pat gausiu ir šios savai
tės pabaigoje?” — pnklauaė Olivija.

“Žinoma,” — atsakė jos darbdavys.
“Širdingiausiai dėkoju taimstai,” —• •• 

ji ištarė ir paskubomis išėjo iš jo kabi
neto.

Ir, grįždama namo, ji sustojo lies 
parduotuvės langu. Ji pažvelgė į rašo
mųjų mašinėlę. Jos jau nebebuvo Įaugs 
Nesųmoningai atidariusi duris, ji ĮVrigė 
į parduotuvę.

“Aš manau, kad tamsta atėjai gauti 
rašomųjų mašinėlę?” — paklausė parda
vėjas. — “Aš pardaviau jų šį rytų. As
piriną įspėjaa ir sakiau tamstai, kasi ke
letas panelių sukinėjosi apie jų. Ar ne
galiu kuo kitu patarnauti tamstai?’’

“Ne, ačiū,” — atsakė Olivija ir iš
ėjo.

Ir pamanyk tn man, kad tie pinigai 
priklausė jai ir ji galėjo nupirkti tų ma
šinėlę. Niiingi ji buvo pavėluota. Betgi ji 
gerai žinojo, kad ji negalėjo kitaip |»Hs»efl- 
gti, varginama minėių, kad tie pinigai 
priklauso jos darbdaviui.

Sugrįžusi namo, ji žengė tiesiog į 
motinos kambarį ir puolė ant kilimo (kar-

v . Po sumos primicijantas tei-
už visus. Tai visa per O- , • • • , ...... , .kia visiems kunigiška  ji palai- 
Hrf. nesiekia Ankštvbin . *minimų ir thn pagerbtuvių 

pietus 12 vai., Meldažio svetai 
nėję

singumas lieka patenkintas. Ir
atsiveria Gailestingumas. O X 5 vai.,vakare bus parapi- 

uni .-' J ūbi Įpjaus puo-

Kaipo žmonių tarnas, .jis gv tiems; dalinasi kitų nuliūdi- 
vena tarpe jų; kaipo Dievo
atstovas, laikosi nuošaliai. Jis jaįko žmonių paslaptis. Jis su
rengia savo Mokytojo pėdo- pranta visus ir užjaučia vi;
mis. Kaip ir pats Mokytojas, sus j0 meilė yra nepalygina- kunigas nužengia gausiomis .iOs Sidabri
jis yra viskas visiems — drau ina, 0 labdarybės atžvilgiu y- palaimomis visiems. ta — vakarienė su jžymiausių-
gas, bičiulis, prietelis, moky- ra duosnus vargų prispaus-i Čia tai kunigas. Jis, nieką- -to lietuvių artistų koncertu
tojas, gydytojas nusižengimų tiems bei nelaimių ištiktiems, da nepamiršdamas savo pa- Meldažio salėje, 2244 \\ . 23rd
bei nuodėmių atleidėjas ir gan jįg> Dievo patvirtintasis,j reigų Evangelijos tarnyboje, Rlace.
šių malonių dalintojas sutrin- kajka visu autoritetingumu, aukoja savo gyvenimą ties Nu y g.yt dienos iškilmių da
toms širdims. j0 balsas’ yra žmogiškas, ta-! kryžiuotojo aukuru. O jo pa- lyviai ant krūtinių nešioja

^>avo kilme jis gal būt yra ėiau jo žodžiai yra dievini.! ties gyvenimas prasidėjo tų at- tani tyčia pagamintus žetonus
išėjęs iš vargingų tėvų šei- jįs kalba ne iš savęs, 1x4 Kris'mintinų dienų, kurių nekaltų- __ Aušros Vaitu parap. T9O6-
mos, tačiau kunigiška jo kil- tus kalba jo lūpomis. Jis įsako.! sias pateptas savo rankas už- ;931 Sidabrinis Jubilėįus.
mė yra dievina, jos pradžia jjs įspėja, jis padrąsina, jis dėjo ant tavo galvos laiminda-_____________________________
siekia anos nakties, kuria paguodžia, jis įkvėpia; jis ne-imas; ir tas jo gyvenimas bai- REMKITE VISUS BIZNIE 
dalyvauta Avinėlio vaišėse. Ir si bijo grasinimų ir nepažįsta gsis, kai kitas aprengs jį pnr- RIUS IR PROFESIONALUS, 
nuo tol Sūnaus pasiuntinybė- baimės; jis niekam nepataik-!puriniu aukos drabužiu ir ju- KURIE SKELBIASI 
je jis yra Tėvo tėvonystės da- anja «• visiems vienodai pažy- dančius jo pirštus prispaus a- “DRAUGE”.

Sostų. Nekruvina auka vaiz- 
mais, vargais, skausmais; irĮduoja Didžiųjų Aukų. O Tei-

petos) šalia sofos. Atlošdama savo galva 
ant motinos kelių, ji gausiai pravirko. Ir 
garnį ilgai truko kol motina sužinojo iš 
jos visa istorijų.

“Nebvsikajikink,' — ta: . mgienė, 
kai pagaliau viską suprato. — “Aš prį- 

, pažistu, kad tu teisingai ir išmintingai 
pasielgei. Argi nesidžiaugi taip pasielgu-

; si?”
“Taip—tikrai,” — prisipažino Olivi

ja, šluostydama savo ašaras. “Betgi at 
rodo, kad laimė ir gera galimybe buvo 
prieš mane.”

“Taip Apvaizdos skirta mudviejų 
■ naudai,” — meiliai ištarė motina. — “Ži- 
l nai, mieloji, kad dabar jau tikrai noriu 
j naujos rašomosios mašinėlės. Vartotoji. 
I žinai, greitai susigadina.”

“Naujos?” — garsini ir nustebusi 
pakartojo Olivija, — “Tam sutaupyti juk 
truks keli irtėnesiai.”

• “Tai nesu tikra,” — atsakė motina. 
•I — 44 Betgi mes neturim praleisti visos 
' dvi gului i pakeltos tavo algos. Laikydamos 

l>usę tavo algos per dvi savaites drauge

su mano, uždarbiu, sugebėsim pirkti nau
jų rašomųjų mašinėlę.”

“Drauge su tavo uždarbiu.' Tai, kaip j 

gi?” — stebėjosi Olivija, ik galėdama vis- Į 
ko suprasti.

Jngienė, nieko nesakydama, padavė 
Olivijai ilgų laiškų.

“Vaje, motule,” — sušuko iš džiang J- 
sino Olivija, atidarydama vokų. — “Tai 
tikrai didelė perlaida atėjo šitame ilgame 
laiške?”

“Matai, kaip Apvaizda mūsų neap
leidžia,” — atsakė motina. — “Iš tos > 
perlaidos dabar galėtumėm nupirkti rei
kalingų mašinėlę, tačiau aš noriu jų gan 
ti, kaip -dovanų, iš mylimos savo duk
ters: tad mano perlaidų snuaudosim mo
kesčiui už buto nuomų ir maisto pirki
mui. o tavo algų taupysiu! rašomajai ma . 
šinėlei pirkti. Ar sutinki su tuo?”

“Žinoma, geroji motule,” — tarė 0- 
livija džiaugdamasi. — “Aš labai džiau
giuos ir esu labai laiminga, kad nepir
kau anos jau vartotos mašinėlės. Tai pa

darius, aš nebūčiau turėjusi ramybės ir 
nė vienos laimingos dienos.”

“Tai tiesa,” — atsiliepė Ingienė. — 
“Betgi aėr dvi ar tris savaites tu pati 
galėsi man nupirkti naujų rašomųjų ma
šinėlę. Turint jų man bus žymiai leng
viau rašyti, o turint tokių sąžiningų duk
terį, man yra didelis džiaugsmas ir dide
lė laimė.”

Praslinkus trims savaitėms, motinos 
kambary radosi nauja rašomoji mašinėlė. 
Tai buvo lengvutė, kilnojamoji—taip, kad 
ir ligonis galėjo jų nešioti.

“Kai žiūriu į jų,” — tarė Olivija, — 
‘-‘tai aš jaučiu, kad niekada įnųiasiduo- 
siu pagundai laikyti tai, kas man nepri
klauso.”

“Aš tikiu, kad šitaip ištversi iki ga
lo,” — atsiliepė Ingienė. — “Iš mano 
pusės, kai aš pažvelgsiu j jų, tai aš pri
simenu, kad aš turiu išmintingų ir sąži
ningų dukterį, kuri iš meilės savo moti
nai nepasidavė pagundai; taip pat esu 
laiminga, kad tikrai turiu tokių dukterį.”
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Programoj dalyvauja daug gerb. dvasiški jos ir pasaulionių svečių: Valsty
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A. POCIUS, “Draugo” red. L. ŠIMUTIS, p.p. SABONIAI ir kiti. Bus gra
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Visus Nuoširdžiai Kviečią Bankete Dalyvauti — AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KLEBONAS IR JUBILIEJAUS RENGIMO KOMISIJA.

''Sidabrinio Jubiliejaus Renginio Komisija. Iš kairės į dešinę sėdi: varg. J. Brazaitis, J. Krotkas, ižd. k'leb. 
kun. L. Draugelis, garbės pirm., V. Duoba, pinu.; Ig. Sakalas, rašt.; P. Šliogeris, fin. lašt.

žmogaus kūne geležies metabo minų, jų vitaminai randasi tik Skaitykite ir platink- 
į lizinų ir vaisingumų. Šis yita, Rievėje, taigi šeimininkės ne-l^ Įįetuvį„ katafiky die 
'minas gausiai randasi avižose,, išmintingai daro kuomet val-|
kiaušiniuose, žalėsiuose (y-įgydamos obuolį nulupa žievę'nrastj DRAUGĄ. »* 
pač batviniuose ir salotose), arba skuzdamos bulves storai. remklte tUOS biznierir 

i ir ypatingai daigintuose kvie- žievę nupiausto, nes žievėje į • nrofesioralus kur 
iriuose, kviečių ragaišiuje, sta- ir tuoj po žieve randasi dau-Į .
mbiai maltuose kviečių miltuo'giausia vitaminų. Sudeginti | garsinasi jame. 
se. Truputį vitamino “E” ran valgiai netenka vitaminų. Ver
dasi taukuose, mėsoje ir plė
kuose.

/ —

Ne kiekvienas ir ne visada 
iš šiame straipsnyje suminė
tų valgių turi vitaminus. Švie- 

,ži valgiai turi daugiau vitami 
nų, nei pasenę, ar rauginti. 
Džiovinti obuoliai ir džiovin
tos uogos visai neturi vitami
nų. Blėkinėse prezervuotas 
maistas žymiai mažiau turi vi
taminų. (Irudų ir vaisių bei

dant daržoves atidengtame pu j 
ode, taipgi daug vitaminų din! 
gsta. Yra patirta, kad pirm! 
virinant lapus, daržoves, jei 
pamirkoma sūdytame vandeny 
je, tai vitaminų kiekis laike 
virimo menkai pasikeičia.

Brangūs lietuviai, jūsų svei

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

* Tel. Canal 6764

kiti ir pastipo; bet vos tik tojai yra nelaimingi tuomi, daržovių vidurys neturi vita- me jūsų maiste.
pradėta šerti maistu, turinčiu kad žiemos metu jiems pri-

idaug vitamino “A”, visų a- 
I kys pasidarė normalios, visi 
I pasveiko ir pradėjo augti. To
kių' pat veikmę turi vitaminas 

A” ir į žmogaus kūnų. 
Vitaminas

trūksta vitamino “C”
Kada pritrūksta vitamino 

’‘C”, tai žmogus gauna škor- 
|butą. Ankstyvi škorbuto ženk
liai yra šie: galvų dažnai skau- 

“B” gausiausiaida, dantų smegenys papursta

VITAMINAI LABAI SVA
RBU SVEIKATAI.

Vitaminas “A’
giausia svieste, nenugriebta 
me piene, grietinėje, daržovių

randasi grūduose, sėklose, vai-’ ir lengvai kraujuoja, oda pa-
randasi dam šiuose, piene, (kiaušinio triny- sidaro išblyškusi ir neskaisti,

je, gyvulio kepenyse, salotose, 
seleruose, bulvėse ir inorko-

Kiekviena šeimininkė privalo j lapuose (ypač batviniuose, ru-i se. Prisiminus apie gruSus,

stoka energijos, sųnariai pra
deda skaudėti, dantys iškrin
ta. Daugelis mano turį reuma

žinoti, kokiu maistu šeimyną pynėse), jaunuose dieguose,1 reikia pasakyti, kad smulkiai1 tizmų, o nežino, kad škorbu 
maitinti, kad visi būtų sveiki, gruškose, saldžiose bulvėse,1 sumaltuose miltuose, baltoje'tas jį kamuoja dėl stokos kū- 
Kokiu maistu žmogus maitin- žuvies kepenyse (ypač Cod Li- duonoje ir cukre nėra vitami- ne vitamino “C”. Vaikučiai, 
sis, tokia bus ir jo sveikata, j ver Oil) ir kiaušinio trinyje. no “B”. Užtat labai svarbu y- kurie dažnai verkia, nenaudūs,

* 'rinkamai pagamintas valgis, t’ia suminėtus valgius reikia ra valgyti rupių duonų ir kru-jarba neauga ir neturi gana ju
susidedąs iš proteinų (mėsos, kiekvienam valgyti^ bent kas opas, vieton pyragų, ar kokių'drumo, reikalauja vitamino 
žuvies, kiaušinių, pupų, žirnių, antrų dienų. Jei dažniau Vita- saldumynų. Sėlenose (Bran)'“C” ',saldumynų. Sėlenose (Bran).“C’ 

“A” suvartosi, tai svei-Įįr vaisių žievėse, daugiausia Zsūrio, pieno, riešutų), iš kar- mino 

bohyldratų (krakmolinių val- katai bus geriau. Ypač vai-|ra vįtan,įno “B”. Vitaminas “D” kontroliuo-
.... . i ■ įja kaulų ir dantų augimų. Vi-gių, kaip tai miltų, bulvių, kr- kams reik duoti daug maisto, ... . . . x , . • • i •r . . v. ...... Kas atsitinka, kai žmogus ne- tamino “D gausiai randasi, • lllPlrioin L’OVVIA < vi to .uopų, duonos ir cukraus), ir turinčio savyje vitamino

iš mineralų (būtent pieno, 
daržovių, vaisių) bei riebalų Kas

gauna gana vitamino‘B’? Ve piene, kiaušinio trinyje, svies-
'kas: tuoj netenka apetito, vi- 

atsitinka kai pritruks- duriai pradeda nedirbti, Vidu
te ir žuvies kepenų aliejuj. 
Saulės spinduliai dalinai atstu

(sviesto, taukų, aliejaus, grie-.įa vitamino “A”! Nagi, vai- rius labai paleidžia arba labai ja vitaminų “D”, tai >gi
/Kriviai evornn • • . . . . - *tinės), —yra didžiai svarbu 

Bet vitaminai maiste yra už 
vis svarbiausia.

Vitaminai — yra tai subs-

kai nustoja augti, akys prade- užkietina, žmogus greit povar- 
da parausti, jų svoris ma-Į gsta, atmintis nusilpnėja, ne- 
žėja, kraujas labai nusilpsta tenka svorio, nes maistas ne ! 
ir visokios ligos greičiau kini-' asimiliuojasi ir, galų gale, gau

tancijos, esančios valgiuose ba. Daktarai darė tūstančius na nervų ligų, vadinamų “be-
(ne visuose), kurie teikia kū
nui jėgų, sveikatos ir gyvy-

sykių mėginimus ant jaunų ri-beri”.
kralikų, žiurkių ir t.t. duoda Vitaminas “C” gausiai ran-

au-
gantiems vaikučiams reik ne
gailėti saulės spindulių.

Kas su maistu negauna vita 
mino “D” ,to kaulai pasida
ro minkšti ir lankstūs, kitaip 
tariant gauna ligų vadinamą 
“Racliitis”. Kai pamatai žmo-

bės. Be vitaminų žmogus ne- mi tiems gyvulėliams visokį dasi įvairiose uogose, citrino-jgų su išlenktom ar šleivom 
gali gyventi. Medicinos moks-1(maistų, tik neduodavo jokio i je, ponierančiuose, pomidoruo-l kojom, tai žinok, kad kūdikys'

niaisto šu vitaminu “A”.(se, (tomatoes) šviežiai nuskin- tėję jis negavo gana vitamino 
Tuoj buvo pastebėta, kad tie tuose ir prezervuotuose, svo- “D” ir saulutės spinduliai jo 

ta ir daugiau. Taigi, čia pa-j gyvulėliai nustojo augti, jų gunuose, žaliuose kopūstuose neglamonėjo.
gvildensime tuos vitaminus, antakiai užtino, akys paraudo, ir burokuose. Lietuvos gyven- Vitaminas “E” reguliuoja

las susekė net 7 “rūšis vitami
nų, o toliau, gal, bus susek-

k j. -’iiiL ... _____ ..-J. X

katos labui, jei norite ilgai gy j Name 
venti, kreipkite daugiau do-1 
mės į vitaminus kasdieninia-

105 W. Adams St. Rm. 21T
Telephone Randolįh 6727

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

8 iki 9 ryto Tel. Kepub. 960*'

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
ttoam 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subafcoe 
— 6 Iki 9 vai.

414 5 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887SAL STATE

r

TAUTIEČIŲ ATYDAI
Maloni: mums būtų patarnauti lietuviams at- 

silankusienis iš kitų kolonijų Į mūsų bankų, o labiau
siai iš Marųuette Distrikte, kur daugel tautiečių likosi 
nuskriaustais. Delto-gi kviečiame musų brolius atsi
lankyti kur visados gausite teisingų patarnavimų.

Mūsų BANKA daro paskolas ant atsakančių 
nu )S įvybių.

Siunčia pinigus j Lietuvą, telegramų ir pašta.
Moka tretį (3%) nuošimtį už padėtus pinigus 

ant taupymo.
Taip gi parduoda pirmus morgičius nešančius 

š'štą (6rr) nuošimti. •

Su pagarba, ,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
/ Chicago, Illinois

v'; . &

Namų Tel. Hyde Bark S39S

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0381

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. TeL Vlctory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vaitui

Utarn., Ketv. ir Suhatos vakaro

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit paa 

tikrų' specialistų, ne pas koki nepa
tyrė!). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno iSegzaminavlmo. Jus su
taupysit laikų Ir plnlgua Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradyniul žmogaus kenks- 

I ralngumų.
j Mano Radlo — scopo — Raggi 
! X-Itay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlftkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
rus negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryS Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies. reumatizmu, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 

•j Jeigu turit kokių užstsenėjuslų, įsi
kerojusių, chroniškų ligų. kur} na 

i pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėjų pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJImas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais niuo S Iki T
į Nekėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po
I plet
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Įvairūs Straipsniai.
J vyzdžiu paseks gal ir kiti sta
biliais krašto pramoninkai au-

ŠIO KRAŠTO VALDYTO- 
' JŲ ALGOS

tokratai.
Neblogas daiktas darbinin-

ičiais metais kabinete atsira- » j » • -j- u: • t • w. kams daržai jdirbineti. Jei Ko
do nauja vieta. Tai vidaus rei-, , , . . • • ,. , , ' rdas duotų savo darbininką

. . • | „ *, uis patarimų taip elgtis, butų200 metų nuo p.rmojo pre- 1873 meta.8> kada kongresą, , ikes„is da,ykas Jeįgu
zidento Jurgio Vašingtono gi-j nutarė padidinti prezidentui|jįg k . gi j ',tel.bininkus 
mimo sukaktuvėms minėti du-,algų ligi 50,000, padidinta ir k#d .,aL laikai.
rtoji komisija surinko įdomių sekretoriams — po 10,000 dol. ir nurodytų jiems, kaip ir Ro
žinių apie mokėtas ir dabar 1997 metais, pagaliau, padi-1. • , - -> • ,, ‘ w p | kiu budu gy venimas paleng-
mokamas krašto valdytojams dinta ligi 12,(XX) dol., o 1925 • .■ m v , . ,. ’ » ;vinti, Fordas uz tai pelnytu
algas. m. kongresas pats padidino ’

Prezidentui Jurgiui Vašing- algas sau ir kiekvienam sek-
tonui buvo mokama 25,(XX) do- retorini po 15,000 dolerių per 
Ierrų per metus. Tais laikais, metus.
visame krašte jis tik vienas. Kongreso nariai respubikos 
buvo taip brangiai apmoka ; pradžioje buvo apmokami kaip 
mas. ; padieniais darbininkai. Ir bu-

Per 80 metų prezidento al-;vo apmokami tik tada, kada 
ga nebuvo keičiama. Tik 1873 būdavo sesija. Buvo mokama 

apie 6 dol. "dienai.metais padidinta ligi 50,009 
dolerių, o po 36 metų pridėta 

Tai sudarėdar 25,000 dol 
75,000 dolerių per metus, ši'

Paskiau atlyginimai pama
žu didinta ir pakeista metine-

prezidentų alga nekeičiama. ! mis algomis. Šiandien abiejų 
rūmų atstovams mokama po

Viceprezidentai toli gražu! 10>(K|0 dolcri|J me(u&
mažiau apmokami. 1789 metais i _____
buvo mokama 5,000 dolerių; 
per metus, 1850 metais padi-j 
dinta ligi 8,00*) dol., 1873 ine-į 
tais — 10,000 dolerių, paga-1 

Tiau 1925 metais — 15,000 do
lerių.

Kabineto nariai (^ekreto-

jdirbk Daržus arba
BADAUK! '

sau didelės pagarbos. Tada 
būtų aišku, kad jis' nuošird
žiai rūpiūasi savo dirbtuvių 
darbininkų likimu ir laime. 
Bet kai jis vietoje patarimų 
ar nurodymų panaudoja dar
bininkams grięžtą įsakymą, ta
da jau kas kita.

Šiuo savo “ukazu” Fordas 
per toli žengia. Jis nejučiomis 
nusižengia ne tik paprastajai 
etikai, bet ir patiems krašto 
konstitucijos pagrindams. Jis 
triuškina žmogaus asmenę lai
svę, kuri per pastaruosius ke
lis metus jau ir be to suvar
žyta. Pagaliau, jis siaurina a 
smenines žmogaus teises.

j'darbdavys neturi jokios tei
sės kontroliuoti jį privačiam j 
gyvenime. Jei būtų atvirkščiai,! 
tai ir darbininkai galėtų tu-J 

j rėti teisę reikalauti, kaip jiatsj 
i Kordas turi praleisti laisva- , 
Įlaikį, ką jis turi daryti ir ko! 
i ne.

j Laisvės teisė žmogui yra už 

viską brangiausia. Tad jei ,Fo- 
1 rdas pradeda kištis į priva

tų darbininkų gyvenimą ir pa
reiškia, kad darbininkai turi 
jo įsakymams pasiduoti arba 
darbo netekti, tas rodo kad 
jis aiškiai ir sąmoningai var
žo darbininkų laisvę.

Tuo būdu Fordas labai nu
sižengia darbininkams ir tei
sybei. Už tai jis yra atsako- 
mingas. Akstinas.

GAKSlNKiTĖS “DRAUGE’

KODĖL NESUGYVENTI?

1
Kodėl nesugvventi santai

koj? Kodėl nebūt Unksmes-! 
niais? Kodėl nepralobti? Tik-i 
tai dirbkime išvien santaikoje.

Ar ne geriau būtų, kad lie-j 
tuviai savo centus, dolerius,! 
užuot! įleidus kitataučiams, pra 
leistų savųjų tautiečių tarpe?. 
Ar ne geriau būtų, kad visi 
tuo pasinaudotų ir visados tu 
rėtų omenyje, kad, einant Į 
bučernę, į kepyklą, į barber- 
nę, real estate agentą, daktarą, j 
vaistinyčią, krautuvę, eiti tik, 
pas savo tautiečius ir su jais • 
biznį daryti? Nuomojant pagy' 
veninius, taipgi ieškoti pas sa-j 
vo tautiečius. Perkant namus, 

pirkti liėtuviškose. kolionijose 
ir per lietuvišką agentą. Par- ( 
duodant, stengtis gauti lietuvį 
pirkėją, o ne kokį kitatautį. . 
Tada mūsų kolionijos užsilai- ;

Šeštadienis, Rugsėjo 19 1931

kys pilnos ir iš to‘visi lietu-, 
viai turės naudą. Taip susti-! 
prėjus nereikės ieškoti sveti
mų dievų.

Su depositais taip gi kreip
kitės į savo lietuviškas ban
kas, kurios nei kiek nėra pras
tesnės, 1x4 daugel kartų ge
resnės, už kitataučių bankas.

Tiktai pabadykime!!! Nuo 
dabar’iki Naujų Metų subrus- 
kime visi, darbuokimės ir tada 
pamatysime, kad visi būsime 
laimingi. Skaitykit lietuviš
kus laikraščius taip-gi duoki
te darbą -saviesiems. Savo cen 
tų nepatikėkit nežinomiems 
apgavikams.

Tat visi j darbą! Ypatingai 
jūs, moterėlės, brangios šeimy 
nu motinėlės, biznieriai ir dar

bininkai! Prisidėkime prie ge
ro, visuomeninio darbo, kuris, 
be abejonės, padarys lietuvi
ams daug gera, o ne bloga.

Tautietis.

* * * *
*

NAUJAS IŠRADIMAS

*

DEKSmo GALINGA MOSTIS j 
Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nuąarae ekaudejima, šalti. Ranku. *
R°ju, tirpimą. Duauli. Gal.oe .kau- ' 
zujimą, ir teip vūukiua skaudėjimu.
(tik ne rona. ).
’ry*“t“n£*a* žmonių yra nugydė o *

K

milijonai dar nežino apie t-l 
Delunio Galinga Moetia yra tiek
verta auluo. kiek ji pati sveria u>
lig naudo. gydynA.
Kaina 75 centai. »1JW ir »3.00, *

*
ūr 10 centu extra už pereauntiizuLs

Klauzkite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY 

OINTMENT. *

*

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352
Hartford. Conn. *

* * * *

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ 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. II Cicero, III.
2314 W. 23rd Place II ’ 1439 So. 49 Court „

Telef. Roosevelt 2515 || Telef. Cicero 5927

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

. . • Milijonierius Fordas yra
obalsį milijonierius . . , n .. . tos nuomones, kad tie visi žmo

nės, kuriuos jis apmoka už jų 
atliekamus darbus jo dirbtu- 

Matyti, H. Fordas pastarai-J vėse, yra jam kaip ir kokie 
vergai. Jis gali juos tvarkyti 
ne tik sa^o dirbtuvėse, bet ir 
namuose. Jis gali tirti ir tvar
kyti visą jų privatų gyveni
mą. Taip bent elgiamasi jau 
eilę metus.

Tokį
Henris Fordas paskelbė savo 
darbininkams.

riai) pradžioje buvo taip pat, 
menkai atlyginami. Pirmąjami laikais pradėjo daug rū- 
valstybės sekretoriui- Tomui žemės ūkiu. Jam parū
DžeĄersonui buvo mokama 3,-1 P° savo darbininkai pakeisti LAIVAKORTES ATPIGO
50ęUdolerių, Pirmą jam iždo se
kretoriui Hamiltonui taip pat 
3,500 dolerių. Vašingtono ka
ro sekretoriui -gen. Not’ui 
(Knox) — 3,009 dol.

Vašingtonui esant preziden
tu, kabinetą sudarė tik ketu-

žemdirbiais, kada jie pabai
gia dienos darbus jo dirbtu
vėse. Kas iš darbininkų ne
klausys tokio jo įsakymo, tas * Kadangi Fordas yra tur Dr. G. Semer

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

neteks darbo jo dirbtuvėse 
Anot Fordo, tie vyrai, kurie

tingas, tad jis nori statytis ir 
galingu. Jis įsako darbininka-

laisvu laiku tingi savo daržus į ms, kaip jie turi namie gyve-
i ri sekretoriai. Be anų minėtų įdirbti — prisiauginti reika-jnti, kokių papročių laikytos

M 
»

trijų, buvo dar ir teisingumo 
sekretorius. Šiam nebuvo’' kas 
veikti. Tad gaudavo mažą al
gą ir privačiai užsidirbdavo 
pragyvenimui.

Praėjus dešimčiai metų, se-

lingų žiemai daržovių, tokie 
nereikalingi darbų dirbtuvėse.

Dažnai mes stebimės žinio
mis, gaunamomis iš bolševiki
škos Rusijos, kaip ten žmonės

Mat, jisai juos apmoka. Be 
jo malonės darbininkai netu
rėtų darbo.

Visur yra visų pripažinta, 
kad darbininkas priklauso da-

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OPUSAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829
IŠPLAUKIA:

EUROPA SEPT. 29 
EUROPA OGT. 15

BREMEN OGT. 9 
BERLIN OCT. 22

spaudžiami ir persekiojami. Į rbdavio valdžiai tik darbo
_ . „. Bet, štai, jau ir Fordds imasi metu. O, kai darbininkas bai-
B ,.r^ S aicl1^s Pa bolševikiškos taktikos. Jo pa- ges darbą apleidžia dirbtuvę,

ligi sesių ir tada valstybes ir
• • iždo sekretoriams algos buvo
- padidintos ligi 5,000 dolerių. 
7. Karo ir laivyno sekretoriai 
_ gavo po 4,500 dol., o teisin

gumo ir paštų sekretoriai po 
3,000 dolerių. 1819 metais val-

2 stybės, iždo, karo ir laivyno 
sekretoriams padidinta ligi

1 6,000 dolerių, paštų sekreto- j
riui — 4,009 dol., bet teisin-1 

... i- gumo sekretoriui tik 3,500 do-|
lerių per metus. I

1853 metais'kongresas nuta-j 
rė visiems kfebineto nariams! 
skirti vienodas algas, po 8,000' 
dolerių kiekvienam. Tais pa Į

Visiems Svarbus Dalykas

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PL

Ižd. Kun. F. Kudirka
23S4 S. Oakley Avė. * 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais ^Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybą arba 
agitatorius.

■- -. . ■ . ... - - - ---

SS

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

Todėl dėkite pinigus į vieną iš stipriausių bankų — 
METROPOLITAN STATE BANK, kuris yra garbin
gųjų 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.

Todėl taupykite savo pinigus mūsų banke ir gausite 
už juos 3% ir pilną saugumą.

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

Henry’s Restaurant
iKiekrieni pietūs — malonus atsiminimas

3517 S. Halsted St. Tel. Boulevard 2786
(Skersai gąįvę nuo Ramovos Teatro)

--------- o——

Menu Šeštadieniui, Rugsėjo 19 d., 1931 m.
. SRIUBOS:

Kopūstai — Daržovinė
Varškėčiai su rūgščia grietine .................................... 35c
Virta paršiena. su kopūstais ........... ....................... . z. 35c
Kepta paršiena su kopūstais ........................... ;  35c
Namų darbo dešros su kopūstais ....................'  35c
Virta vištiena su dresingu .7........................................ 60e
Kepta vištiena su dresingu.................................. .... 69c
Vištiena a la Maryland, citrinos sosas........................ 7 Ve

- - - ----- ----------  ----- - -----

CICERIEČIŲ DOME17

BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS
UŽ PUSĘ KAINOS

S !

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

CHICAGO

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

j*.

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 visdkius legališkus dokumentus.

Registruotas NOTARAS.

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

Tel. Yards 4669

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Aveuue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Kadangi dabar yra ddug 

vargstančių žmonių netu

rinčių darbo, o dabai rei
kalingi taisy/i dantis, tai 

’.tsižvJ iant į tai, bėdai 

I imtis ir jų vaikams tai-
sysin (buitis l’Ž PUŠŲ 
KAINOS. Valandas tani
tikslui skiriu Sukatomis 
nuo 9 vai. iki 6 vai. va
kare. ‘

, DR GUSSEN
4847 Węst I4th St., Cicero, III.

Telekina. rrERO 1260

——

NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS
Laivakorčių Kainu Cunard Linijos Laivais j

LIETUVĄ
NUGALI būti jokiu pasiteisinimų savo gir.iinBns l.RtuvoJ. 
kart 1 .■lUn" Į Lt: iiivą labai bmngl. Cunar-1 Linija j afarf 
n. papi’ar 14 lalva! nriMų kalnų nuplginlr.ią kolIonSms į t»n 
Ir i lgai visi ls j<! laivais. Nupiglntmas Įeina gallon n io 
r' g 'liičlo, 1 tllonr t i.’:l apu'lii I *> rl. Štai Jums pruga, l;o> ia 
gali daugiau nepasitaikyti. Nepraleisk jos! Vienas Mų 
didžiulių laivu
MAUFETANIA AQUiTANIA BERENGARIA
iSjdauklu 1S N< \v Yorko per Ch»rbourgų kiekvieną trečla-
di n). Keletą: - kitų sasiiltinių išplaukimų per Angliji? Ir 
Havrą.
Minimaliai kainuoja ......................... ,................................ SIAI.IM)
Į K lai pėdų ir alga* .................... ................................... $150.(10

EXI’HHKINIAIS LAIVAIS MINIMALĖS KAINOS
I Koooę .............................................................................................. Ml 72.00
I KlaipiMų ................................... .................................................... M157.00

LAIVAKORTĖS J TEN IR ATGAL 
GALIOJA DVIEM METAM. 
Kelionėn išrengia visi Cunard

Linijos agentai

aid No. .Mkhlgan Avė., Chicago, FU.
GUNARO LINE
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DIEVO APVEIZDOS PAR. BAZARAS
ŠIANDIE ir RYTOJ RUGS.-SEPT. -| 9 ir 20,1931 
Parapijos Darže ir Kieme, 19th St. ir So. Union Avė.

Maloniai kviečiame visus, ypač BIZNIERIUS. Bazaras 
baigsis SPALIO 4 D. Klebonas ir Komitetai.

A NE1GHBORHOOD i the lauš to come out to cheer j Golftnore by a score of 8 to 1. the Lithuanian Golf Club. To 
The councils were represented i keep it a council will have to

I *
by three rnert. Vince Zopeliė i win the championship three 
of Marųuette liad a totai ofiyears in sueeession else the

1 the team of Lithuanian Boys
------------- Į on to Victory in defense of

Council 4— Providence Ba- their \Vard Championship.
seball tęam after elosing the; , ----------------------
K. of L. Schedule lašt Sundav i COUNCIL 4’s PITCHING

CHAMPIONSHIP

EFFECT1VE '
j

\vith a well earned victory c- 
ver Gary Council by a score j 
of 5 to 3 today accepted the' Manager Knight Martinonis 
challenge fired at them from'has announced his pitching 
the strong Si Murray Boost-J choice which is Knight Peter 
ers Baseball team for the cha- Micionis \vho kas been piteh 
mpionship of the 20th ward. ing effectively, allowiirg not

. . , . T ... T.imore tlian 20 hits in the laštThe Kmghts oi niurnama 
Providence team iinmediately i 
accepted the challenge and
vili defend the \Vard title as 
veli as keep . up thfe reputu- 
tion of the supremacy of Li- score 
thuania youth.

GAGE PARK, SCENE OF 
BATTLE

36 innings of pitching.

Thoūgli a bit sliaky against 
Gary lašt Sunday, yet in the 
moments of Gary’s tlireats to 

Micionis effectiveness
erased all chances to score. 
The fans can look forivard to 
a real pitching duel for this 
ėorning Sundav at Gage Park, 
3:00 P. M. field No. 3.

ven men oi- have forfeited the 
game witliout playing, or play

excellent bąli for they were 
very effective in retiring the

91 for low score of the day. 
Al Monikas of Brigkton gar- 
nered the lone point for the 
losers.

1.
9

1.
2.
3.

cup continues " in circulation. 
The K of Ls is very grateful 
for the gift.

GAMĖS FOR TO DAY 
Brighton Pk. vs. Cicero 
Marųuette vs. Providence 
Bridgeport vs. North Side 
Time; 2.-00 P. M.
Place; Golfmore, at 79th

and Cicero Avės.

the game vith tvo of the fans i opponents vhen runners vere 
as substitutes and forfeit if in a position to score. The
they von. The latter alterna- Marųuette boys vere on their
tive vas chosen and now ve toes all the time būt the So. 
avait official acton on tliai | Chicago bats were not to be 
game. * silenced and in the end prov-

Marųuette vas defeated by 
So. Chicago, the score being

ed to tie too much for the vi- 
sitors. The Regashus brothers

5 to 4. The gante waS a very|took the honors of thc
serious and hotly conteated j collec,i,1« tw<> hits ,“ach aa
battle to the finish. Tite score wel1 “ <lrivi"8 “ tl,ree of 

tlie runs. Redwick came in for

Simaitis
Krivickas
Balskus
Mikuzas
Juozaitis
Stulgis
Beinoris
Grencius

3
4
2s
2
4
4
4
2

34

2
2
1

0
0
0

1 
2 
0
0 0 0 
0 0 0 

1 
o 
o 
7

0
0
1
4

The aforeinentioned tilt vili 
be staged at Gage Park, yįjįh 
& \Vestern Avė. on field No. 3.
Game starta at 3.-00 P. M. 
sharp. Though the neighbor- 
hood spirit viii uncpiestionab- 
ly be present, yet ve are in- 
viting the fans of the K. oi 
L. baseball league, those vvho 
enjoyed so much the display 
of sport furnislied during the 
official schedule vhich found
the strong So. Chicago team Į Marųuette defeated Brigh- 
victorious. YVe are invitifig all ton Park lašt Saturday at promised to the vinners by

WESTVILLE FOR SEPT. 27

Council 4 has also accepted 
the challenge of the strong 
Lithuanian team i n AVestviUe 
on Sunday, Sept. 27. More dė
tai! of this game vili be publi- 
shed at a later date.

“Echoist” o f C No. 4.

MARQUETTE 
Bruno Baltisonis 2 
Vince Zopelis 3 
Pete Zopelis 3 

BRIGHTON 
Al Monikas 1
Joe Masionas 1 0 
Joe Lindzius 0

North Side kept its slate 
clean by defeating Providence 
9 to 3. Pakel of Providence 
took three points from the 
fourth man of North Side af
ter a tussel vhich ended on 
the lašt green.

NORTH SIDE. • 
Konnie Savickus 
Bill Kaminskas 
Frank Adomaitis 
Al Plenciunaš
PROVIDENCE

Walt Mikulskas
Paul Saltimeras
Tony Lavrence 
Charley Pakel

Cicero and Bridgeport have 
not yet played būt have ex- 
pressed their intention to get 
started to-dav. A eup has bei n

SOUTH CHICAGO IS VIR- 
TUALLY THE 1931 BASE

BALL CHAMPION

GOLF SCORES

1
2.
3
4.

1.
2.
3.
4.

3
3
3
0

0
0
0
3

Pending- an official recog- 
nition of the protest. filed by 
the So. Chicago team against 
Providence we cannot definit- 
ely declare them the cham- 
pioris. AVitli Providence ad 
mitting it used a player vho 
vas mot a K of L member no 
reason rėmams vhy So. Chi
cago should not vin its pro 
tęst. Speaking in behalf o f 
Providence we find the team 
had little choice. It could have 
played So. Chicago vith se-

> *

vas tied four times during 
tlie game tlius keeping the 
crovd in suspense for nine 
innings. Three casualties dur
ing the encounter furnislied an 
added thrill to the liūge 
throng vhich had gatnered to 
vitness the game. One of 
these accidents almose pro ved
serious. Tony Regashus vas j 
hit on the side of_his face by 
a bąli throvn by the Mar- 

■ųuette shortstop vho attempt- 
ed to execute a double play.
Old Tony vas knocked coid ^ame

t
for a fev minutes būt be n - 
covered consęiousness vhen 
someone yelled, “Breakfast 
is Ready.”

Botli team pitchers hurled

a share of glory by diving on 
his stomacli to eatch a flv for 
the thiril out vhen Marųuette 
had runners on second and 
tliird base.

The Sixty-Niners vere tou- 
gher this time for they plav- 
ied very gQod bąli until the 
ninth inning vhen they lošt 
their championship forui. Witb 
no outs they made three er- 
rors alloving tlie vinning run 
to score, tlius throving the

Marųuette Park
AB R. II. E. 

10 0 0 
3

Alisavich
AVibuonas
Kazavis

0 1 
5 0 0

/

Durniaus Giliukis!

far $4.000
1 Ch«rch'5. „,t3G<>ing tO ears °'d 1

r®
I tron\
, Bue are*TcWf,ned

S4-000. * 8be«2'tled to
hom®one 

rne* 10 ’9heAa<i 8W reWna the" l 
n’°’’u2’- wn««’e9 o< her\

nne W°ugb „re

Stebėtis reikia, kaip daug 
žmonių tebesilaiko kvailo pa- 
"procio nešiotis daug pinigų su 
savim arba slapstyti nesau
giose vietose.

Kaip ši moteris, taip ir ki
ti netenka savo pinigų per už
puolimus ir plėšikų jsibrioyi- 
mų j namus.

The Peoples National Bank teikė saugių vietų savo taupy
tojai! s per dvidešimt septynis metus ir viršininkai pasižada no 
senovei laikytis atsargumo ir eiti stiprėjimo keliais.

Peoples .National Pank
and Mirusi Company

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

Pinigų Siuntimas Laivakortes

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbų 
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 būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltų 
Suraikytų Duonų

NewProcessBakiog
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai
Lietuviai Remkite JAeturui Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

South Chicago
AB R. H. E.

0 
0 
0
1 
o 
t 
1 
o 
o
2 

H.

L. Redwick 
T. Regashus 
Fryer 
Lilikas 
E. Redwick 
Kehelkis 
ZeVetkuskv 
C. Regashus 
B. Regashus

1 2 
1 1 
1 1 
0 2 
0 0 
0 0 
o o 
0 2 
2 2 
5 12 
R.

Marq. 201000100-4 
S. Chi. 210010001-5

o
2
4
3
4 
4 
4 
4 
3

33

7
12

Marųuette ir So. Chicago 
lygiam Lygos stovy

Marųuette 
So. Chicago 
Providence

W.
6
6
4

L.
2
2
4

Pct.
666
666
500

(Tųsa ant 7 pusi.)

KĮUiimiiimiimiiiiiiiiimsiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiitmiiimiimiiiimimimiia
SiPEOPLES FURNITURE

KRAUTUVĖSE
DIDI PINIGŲ SUČEDYMAI ANT

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

Reikmenų
ŠILDOMI PEČIAI 

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

iM> .................. $28.OO

3
i

'Alcaz.ar •

KALDROS, BLANKETAI

Milžiniškas pasirinkimas, veik už 
pusę kainos, pilnos mieros, gra

žios kaldros po .... $"|

Geriausių vilnų, dubcltavi Manke
tai, 70x82 dydžio, sveria virš 
4V2 svaru, vertos $10,

i-.................. *5.95

GERI MATltAEAI 

Parsiduoda Pusdykiai

Baltos vatos niatrasai su tvirtu ir gra- 
» žiu viršum, Hile dydžio, po .95 
Felt mat l asai, verti iki $1GV, dabar tik

P" ........................ *7.95
Prisirengkite Prie šafto Oro Dabar, Atlankykite 

PEOPLES iKRAVTUVES Šią Savaitę!

=

4(77-ai ARCMCM AVC.coa RICHMOND »T. 2S3S-4O W .3* ST A MAn.CWOOO O
| 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St. I" Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.
illlllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllfllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll
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TEL. PROSPECT 7960—61

itlasFue! Company
X Šį sekmadienį mūsų baž

nyčioje bus Membership Pro- 
pagation o f the Paith kolek- 

, ta. Visi būkime rėmėjai misi- 
t jų darbo.

Tel. Yards 3164

Ashland Stndio
M. ZELGIEWICZ. l’rop. 

Photographer
\Vedding and farnily groups our 

Speclalty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Tel. Cąpal 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repalring and 

Contractlng
2019 W. 22nd STREET

Phone Republic 10256 
MODERN DRUG STORE

G. Benesius, R. Ph. 
Prese,riptions Fillcd Accurateiy 

Ice Cream — Candy 
Powders, Cream. and Toilet 

, Article.
2612 W. 71st STREET

j

LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sųskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl llot IVater ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocaliontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys. antracitas, 
Black Bau Lump, Consolidation 

x Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

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

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

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL
RADIO B. S. A.

X Mūsų gerb. kunigėlis P. 
Juškevičius da' tebėra Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Dr. Jo- 
vaiš padarė tonsilams opera
cijų. Operacija pasisekė, bet 
gydytojas liepė da pasilsėti 
Ligonis sakos jaučias gana ge
rai. Linkime kun. Pranui grei
tai pasveikti.

X Ponia Sriubienė, laimin
goji “Draugo” kontestininkė 
jau grįžo iš Lietuvos. Sveiki
name!

P. Sriubienė žada vėl daug 
pastangų dėti Labdarybės da
rbe. Ji yra Labdarybės kuo
pos Ciceroje pirmininkė.

X Mūsų biznierius p. Ar- 
auskas susilaukė gražios ir 
pveikos dukrelės. Vardas dar 
Bepa rinktas.

X Rugsėjo 16 d. mirė An- 
nina Petrošiūtė, 36 m. am-

Misijas ves gerb. kun. Pet
rauskas, Marijonas, įžymus 
pamokslininkas.

Šįmet tretininkų jubilėjaus 
metai. Todėl, visi galės pasi
naudoti Dievo malonėmis, o 
ypač tretinįpkai.

X Spalių 5 d. prasidės sva
rbios misijos vien vyrams. Jas 
ves tėvas Bružikas, jėzuitas.

X Parapijos bazaras prasi
dės 11 d. spalio.

X Iš mūsų parapijos šįmet 
penki jaunikaičiai išvyko į se
minarijų, Mundelein, III. Pa-, 
vasaryje vienas bus įšvęstas! 
į kunigus.

i

X Parapijos mokyklon šį
met įsirašė virš 400 vaikų. Tai 
gražus būrys! Galėtų būti 
daugiau, bet yra tokių tėvų, 
kurie tiek rūpinasi apie gerų 
savo vaikų išauklėjimų, kiek 
vanagas apie lizdų.

X Mūsų kolonijoj apsigy- 
veno jaunas profesionalas da

lus. Buvo narė Šv. Antano Intistas P. Atkočiūnas. Sveiki- 
rap. choro nuo pat parap. name.

įkūrimo. Laidotuvės įvyks ...
,. . - • n, j Dr. Atkočiūnas yra žinomasirmadienyje, rugsėjo 21 d., i, , ... .... katalikų visuomenes veikėjas.

pas p. V. Vaišvilienę, 4934 
W. 15th Str. prieš pat parap. 
mokyklų.

X Ciceroje yra pirkimui ar
ba nuomai gražių namų ir už 
prieinamų kainų. Norintieji 
gražioje ir ramioje vietoje gy
venti, važiuokite Ciceron!

X Ciceros lietuviai sparčiai 
pradėjo organizuotis politikos 
dirvoje. Taip ir reikia.

X Mūsų gerb. klebonas grį
žęs iš Rytų po atostogų ii 
Seimų, vėl deda visas savo jė
gas į parapijos ir visuomenės 
veikimų,.

U AMERIKOS 
UNIJAU

i__ __ _

TnjMMS IŪBIIA8 i 1,1 BTUVAp«r ŠVEDIJĄ
Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentą, arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Mlchigan Avė.

Chicago, I1L

Metinės Sukaktuvės

RADIO SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
BUDR1KO krautuvė mini- dviejų metų radiušo 

sukaktuves. Todėl šią savaitę krautuvėje bus dai
nuojama per michrofoną. Dalyvaus daug artistų kiek
vieną vakarą. Kiekvienas pirkdamas aplaikys do
vaną DYKAI.

Tūkstančiai radio vėliausių išdirbysciu 
už stebėtinai žemas kainas. Pasirinkimas 
naujų Parlor Setų 3 šmotų už sumažintas 
kainas. 3 šmotų Parlor Setas • • • • $45.00

Elektrikinės Ledaunės už žemas kainas. 
Vertės $200.00 už .................. $109.00

MIDGET RADIO

RCA Vic-
tor ........ $37.50

Philco $36.00
Music Mas- 

ter •• $29.00
9 tūbų Ra- 

dios........$39.00
L

Radio ir Phonografas krūvoje Groja 
Rekordus Labai Gražiai

Tel. Grovehtll 2952

J. BALTIKAUSKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statau visokios ruSies. namus.
Taipgi tulsom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furnlture & Piano Moving 

Local & Long Distance Removal

3244 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurantc?
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte

3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 9 832

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

AVESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 NVEST 63rd STREET

PETKUS
J'EAVELER

Diamonds, Watches and Jewelry 
NVatch Repairing Our Speclalty

4601 So. Hermitage Avė.

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

Į 2517 West 69th St.

Tel. Victory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAS

Užlaikom visokios rųšies pieno 
produktus: pieną, sūrį, sviestą Ir 
t. t. Pristatėm j namus ir Į Storus.

3251 S. Enierahl Avenue

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

W«6tern and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In I'lu togfaphy

3200 SO. HAIJSTED ST. J.

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

r~-

:30 ryto iš Šv. Antano baž 
Dyčios.

Amžinų atilsį tesuteikia Vi- 
įfcgalis jos velei.

X Rugsėjo 13 d. naktį Chi- 
sagoje gatvekaris užmušė J. 
Stfašnauskų. Jis turėjo val- 

klėl% Nortb State., St., neto
Lincoln parko.

Laidotuvėmis rūpinasi bro- 
is ir brolienė Baltrušaičiai, 
Ciceroje.

X Rugsėjo 25 d. vakare Sv.
I ntano bažnyčioje prasidės 
škilminga Misijos Novena Sv. 
’ranciskaus garbei.

Tikimės, kad liuosų nuo pro 
fesijos laikų ir» toliau pašvęs 
visuomenės darbuotei.

X Ponas Pajaujis a p s i - 
gyveno Ciceroje. Dirba p. Lips 
kv Radio krautuvėj, gyvenų

Philco vertės $125
už ........ $69.00

Fields vertės $95
už $49.00

- 'flfe
Bosch vertės $150

už ........ $79.00
Victor vertės $150

už $79.00
General Motors 

vertės $195
už $125.00

Tel. Lafayette 3525 
Stanley Pąukjt.3

Grocery and Meat Marke t 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY ^GROCERY & MEAT 

MARKET

4441 S. H0N0RE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
- Wash Ląundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KfiDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper

3147 SO. HALSTED ST.

Lafayette 2879

JULIA'S RESTAURANT
nlia Pocius and Stella Juskie, Sav. 

ČIA GERBUSIA VIETA IR
C1'R AUSI VALGTAT 

į 4656 SO. NVESTERN AVENUE________

Tel. Lafayette 1340

N. AŠARA VICZ
Grocery and Meat Markct

4600 S, Pdrfleld Avė.

I’honc Prospect 0964

GASS THE TAILOR
C. J. GEltVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
Clcaner and. Dyer 

2513 UEST 7ist ST.

Phone Canal 1678-9

^Reumatizmas sausgėlai
Neslkankyklte savęs skaus

mais. Reumatizmu, Sausgėle, 1 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I 
—-• raumenų sukimu: nes sksu- | 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo. I

CAP8ICO COMFOCND mo- I 
stts lengvai p raSal i na vlrSml- | 
nėta ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- • 
vones pasveikę. Kaina 50o per | 
paltą 85o arba dvi už fl.OB. .

Knyga: "BALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydyMes. kai- 1 
na 5# eentų. |

Justin Kulis i
2269 SO. HAL8TED ST. 1 

Chicago. Ui. 1

i

ANTANINA
PETROŠAITfi

Mirė rugsėjo 16 d., 1931 m., 
12 vai. naktj, 37 metų amžiaus. 
Kilo iŠ Raseinių apskričio, Vi
duklės parap., Trepenelių kai
mo. Amerikoje išgyveno 28 m.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Kazimierą, seeerĮ Pranciš
ką ir SvogerĮ Julijoną Strumil, 
du broliu Kazimierą Ir Joną ir 
dvi brolienes Valeriją ir Stefa
niją PetroSienes. brolio dukterj 
Heleną, dėdes irgimlnes.

Kūnas pafiarvotas *1505 Ho. 
49 Ct. Cicero. Laidotuvės (vyks 
panedėly, rugsėjo 21 d., IS na
mų 8 vai. bus atlydėta ) fiv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta | Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; Tėvas, Sesuo, fivo- 
geris. Broliai, Brolienės ir Gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Eudelkls. Telefonas
Yards 1741.i. ... i.' J

LEVONO
RAMANAUSKO

Jau metai praslinko kaip mu
sų mylimas Sūnelis Levonas pe
rsiskyrė su šiuo pasauliu, Ir il
sis ftaitoj žemelėj. O musų Šir
dys kaip pirmą dieną.

Buvo sulaukęs 8 metų, lan
kė Nekalto Prasidėjimo parap. 
mokyklą Ir buvo antrame sky
riuje.

Paliko liūdinčiu tėvelius: An
taną Ir motiną Oną, brolj Be
nediktą, Bainorius, Deringius, 
Zepaitus ir Kilkius.

Metinėms mirties sukaktuvė
ms paminėti užprašome Sv. Mi
siąs, kurios Jvyks Utarnlnke, 
Rugsėjo 22 d. Visos Sv. Mlfilos 
bus už a. a. T^vono 6, 7, 8 
vai. su ekzekvljomis ir pamoks
lu, Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčioje. Širdingai prafiome 
Kun. Pr_ Vaitukaičio, kad Jis 
savo maldose atmintų toje die
noje a. a. Levonas labai mylėjo 
visas Sv. Kazimiero Sesutes, gi
mines. pažįstamus, ir kaimynu* 
Tad ir prafiomei visų atsilankyti 
I tas pamaldas Ir pasimelsti, 
kad a. a. lavono sielai j^ef 
Dievo, malonę užkviestų amžino
ji Šviesa. .

Nuliūdę:
TėvoJIal, Brolis Ir Giminės.

Jos, F. Sudrik, Ine.
3417-21 S HALSTED ST.

Phone Boulevard 4705 arba 8167

WCFL Radio programas lietuvių dainų ir muzikos 
prasidės Nedėlioję pusę valandos anksčiau. Nuo 12:30 
iki 2 vai. po pietų. Dalyvaus Vaidilų choras ir daug 
kitų artistų.

Tel. Victory 7048

Micbael Messar
PHARMACIST 

LietuviSka Aptieka 
3201 SOUTH HAIjSTED STREET

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir fielpjau 
grupių, tai musų specialybė.

Ž656 WEST 69th STREET

iv.
r

JUSTIN MACKIEWIGH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morglčius

2342 So. Leavitt St.

Phone Republic 4930

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

2408 WEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIF1ER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.

4426 So. Westem Avė.

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER SHOP 
Hair Bobbing and Shingling for 

Ladies Oųr Speclalty
2203 Wc«t 22n,l Street

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardvare, I’alnts, Varnlsh, Glass 

Electrlcal Applicanccs, Etc.

2738 West 47th St.

Tclephone Grovchiil 2362

WEST ENGLEVVOOD 
RESTAURANT

CHAS. BRAZAITIS, Sav. 
HOME COOKING 

'Atdara Dieną Ir Nakf)
0240 SO. ASHIAND AVĖ.

Tclephone lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav.

Pirmos Klesin Duonkepykla

4330-34 S. California Avė.

• i
 *

Vincent’s Barber 
Shop

Vincent Woltklewlc«, Sav. 
Pirmo. Klesos Barbernė 

2831 W. 40 PI. arti Archer Ir 
California

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th STREET

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all oeeasions

2242 44 WEST 23 PLACE

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

lt
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CHICAGOJE Tel. 'Cicero tMt

I
Aū Gi

GRĮŽUS IS LIETUVOS, 
TURĖS VYKTI PAS 

STAŠAIČIUS. j L

DR. P. ATKOCMINAS
D ENTISTAS

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

Teh Canal 6764

D A K T A R A I:
Res. Republlc 5350 J Telefonas Grovehlll 3261

DR, A. RAČIUS BR. A. G. RAKAUSKAS
DR. J. J. KOWARSKB ;

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WE8T 68 STREET 

Kertė So. Weetern Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2330

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nzo 1 vai. - 

4 ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — lt vai.'ryto 

Nedėllomls pagal sutarti

ir rytoj, Gagi* parke, 55th St. 
ir \Vestern Avė. Tai bus j«r- 
mas “|vyki» Vyčių istorijoj. 
Nors per pereitus tris metus 
laivo daromos rungtynės Veli

jo 13 d., pasižymėjo netik gra-‘ nišo ■čempionatui laimėti, bet 
žiu skaičiumi parapijonų ir rungtynės ėjo tarp pavienių, 
svečių, bet ypatingai gyvu,
linksmu tipu.

Tų gražų ūpų nustatė ir pa-

LINKSMAS PIKNIKAS.

lauktuvių vakarėlis p. K. Sriu- 
bienei pagerbti.

Kadangi p. K. Sriubienė tu
ri rang artimų, pažįstamų ir
kitose kolonijose, kaip tai: ..........— •
Norli Side, 'Town of Lake, Bridgeport. — Paskutinis 
West Side ir kitur, visas kvie- sios. vasaros parap. pikniką/ 
čiame atsilankyti. Daugiau — įvykęs Vytauto darže rugsė- 
linksmiau.

A. S.

SUGRĮŽO Į SENAS RAN

KAS
________ laike pats mūsų parap. vadas,'

Town of Lake. — Praėjusių prelatas M. L. Krušas. Jisai 
žiemų Jučus Sistom savo ge- visur “plonus, svetingas, link 

Taip p. K. Sriubienė “Drau rfti vestjĮ restoranų adresu: nuus* TU*rai demokratiškai su 
go” konteste pirmos vietos lai 1608 w 47 st buvo savaisiais piknikavo.
mėtoja, kuri, laimėjus laivo- sį,og „ i Ir ko taipe piknike nebuvo!
kartę buvo išvykus Lietuvon

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligoniuš priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Dabar eis tarp kp. tymų. j Ofl8a8’ LaboratorlJa * x‘Rar 
Keturi tymai jau užsiregis- 2130 WEST 22nd STREET

travę. Jų bus gal ir daugiau.' chicago

Informacijų dėliai rašykite į 
Anthony Miškinis, 6410 So. J 
Whipple St., arba šaukite te- j 
lefonu Republic 4631.

DR. S. BIEZIS

K. OF L. GIRLS SPORTS.

Nauji savininkai šiomis die
nomis perleido tų įstaigų bu
vusioms savininkėms, kurios 
taip sumaniai
no biznį vesti.

Tel. Lafayette 679?

DR. A. J. JAVtHŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Steivart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West.22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 689S 
I •

Raslder.cijcte Tek Drezel 9191

DR. A.A.ROTH .
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—S po piet, 7-8 vak. 
Nedėliotais ir šv jntadieniais 10-12

Ir valgių ir gėrimų ir saldai
nių ir cigarų ir įvairių lėlių 
bei stovylėlių teko parsivež
ti. Iš svečių iž kitų kolodi
jų matėme Visų Šv. parap. 
klebonų kun. J. Paškauskų,

The K. of L. Girls Alliletic 
Meeting is called for Septem- 
ber 29th, 1931, at Providence 
of God School Hali, 8:30 P. 
M.

If the Presidents .of Cbica- j

atostogas praleisti. Ji jau su
grįžo namo — Ciceron.

Šį vakarų 7 vai. sų-tės ir p.1 
K. Sriubienės draugės, bei ar
timos pažįstamos kviečiamos-; 
susirinkti pas pp. Stašaičius,
1413 S. 48tli Ct. Čia bus su- na turėti “Grand Opening”. ;kus, Miniattus, p. Petrauskie- tlieir young ladies and wish!

moka restora-Į
J

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

DR. J. P. POŠKA
Res. Pitone 

Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wontworth 8000

Jučus S-isters netrukus keti- pp. Mališauskds, Kinčinus, Juš gO Couacils ar interested in, ^3 HALSTED STREET

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2^15 arba 2516

* 2314 W. 23rd Pi., Cliicago
SKYRIUS

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

Antras ofisas ir Rezidencija

jnę.p, IMuaorfenę ir kitus, ku-|tlrem4o parlipate in BasliCt i o^v
irių net visų nepažįstu. O A..iBan this winter, then see that vak- Antro of. vai.: Nuo 3-6 po 

t» ta m • 1 _ : , piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.R. D. 2-rojo sk. nares visos one delegate would be present i fiventadieniaA pagal sutarimą, 
parapijai darbavos prie įvai- at thįg meeting. ,| -——__________________ .
rių “biznių”. Moterų Sų-gos after tins meetimr the trirl* Oflsas Tel- GrovehtI>
1-mos" kps. “štabas” taipgi wiustarW and no CoulJ Res‘
švaistėsi piknike, būtent pp. cil wiR be permitted en.j
Nedvarienė, Bytautienė, Ale- ter ,atw g, lease be on y.l -

Jliunienė Nanr.odicnr ir kitos F I GYDYTOJAS IR CHIRURGASnuBiene, «ausetiiene ir Kitos. llie. ( 2423 west Marąuette Road
Matėm ir mūsų parapijos p n--,,* 1 Val' 2*5 ir 7-9 p- M- Ketv- 9*12G. oogut, | a. M. Nedėlioj susitarus
gerb. varg. p. A. Poetų. Jis .... '__ ___________

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS -

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

DR, J. J. SIMONAITIS

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių. I

Nauja, graži ko- 
ply^‘% dykai.

3307 Aubum Ayenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Di.

netik populerus tarpe dailio- REDAKCIJOS ATSAKYMAI
sios lyties jaunimo, bet ir tar-. -------
le “uošvienių”, kurių net tris- Vyčiui (Kenosha, is.). Tani- 
liknikan savo Chrysleriu at- s^Os eilėraštis labai silpnai pa
vežė. Šv. Jurgio parap. pikni- ra^yt&s ir dėl to negalime jo ■

Hemlock 8161

DR. V, S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
tas pilnai pasisekęs, bent taip sPausdinti. Eilėraščiams rasy-tio iki 12 ryto, 6:30 iki 8:so vak. 

drįstame spėti. Visiems ir vi-^1 reik!& žinoti tam tikros tai
goms dalyvavusiems malonu ryklės. - ,.4 

atsiminti taip gražių parapi

Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

DENTISTAI

EZERSKI '
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7882

jos pramogų. Lauksime ir ki
tos vasaros Šv. Jurgio parap. 
pikniko. O Gerb. prelatui Kru 
šui lai būna didelis ačiū už 
taip malonų svečiavimųsi su * 
mumis visais.

Vienas PiknikieritĮ.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO 1Š/LIETUVOS

DR. V*inl$tt, DPI.

Phone Boulevard 7042

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

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Tll

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5208-8413 -

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

SPORTAS
MARQUETTE IR SO. 

CHICAGO

I

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra gabiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABOKiAI

Didysis Ofisas *

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS lf41 ir 1742

Arti 47 8treet

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET i
Rezidencija 6600 8. Artesian AV4

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
8 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. D6WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėllomls
Tel. Cicere 2888 Susitarus

Res. Tel. Midway 6612

DR, R. G. HJPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tae Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliafc 
Ir Ketvergate vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

~1142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir « Iki 8 v .v.
I •
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną tr nakt] 
Virginia 003«

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim • galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštj. Nutmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atycfa atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

narko 5 nripš 4 todėl Tvo-ni . Valandos nuo 10 nrto iki 8 vapai kO .) prieš % toaei Lygoj ^kare Nedėllomis pagal sutarti, 
stojo pirmon vieton su opone- kreivas akis atitaiso į trum-
nfu _  Marouette Park KaHn LAIK4 su NAUJU išradimulitu MarųUCIie uarK. , Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos

(Tųsa nuo 5 pusi.) 
Nortb Side 4 4
Gary 0 8
Pereitų sekmadienį So. <’5fii-

cago laimėjo n«o Marųuette

500
000

ngi Lygos programas .(sche- 
drale) jau pasibaigė, todėl rei
kės dar vieno žaidimo tarpe 
abiejų pirmų tymų, kad išspre
ndus, kuris jų lieka čempio
nas. O, gal, palikti abu tymu 
čempionais?

be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
J

Sport ūkas. lietuvis akių specialistas

TENISO TYMAI RUNGSIS 
UŽ ČEMPIONATĄ Į

• 1

L V. Chicagos Apskr. pir
mos beanis tymų rungtynės ož, 
kp, čempionatų Įvyks ftiandb*,

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo I—I 
Nedėllomls: nzo 16 Iki 12.

Šiemet baigtos statyti Za
j Tel. Grovehlll 2242

Tel. Canal 6281

DR. fi, I. BLOŽIS
D S N I I i r 1 8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DRfGNARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo l-» 4 po 

pietų: 7—8:90 Vakare 
Nedėllomis 19 Uti 11

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDONIS, M. B.
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 

Reą. TeL Prospect 0(19

rasų, Biržų ir Rokiškio gim- DR. K, NURKAIUS 0. D.
sazijos. Mokslo metų pradžioj Akyniai 12.50 ir auktttai 
buvo iškilmingas atidarymas;
Zarasų rugsėjo 5 d., Biržų 11 
d. ir Rokiškio, rodos, 13 d.

“R.” 8497 WEST (9th STRBBT

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki t vakare

DR. MAURtGE KAHN
A v

Gydytojas' ir Chirurgas 
4631 SO.' ASHLAND A VU.

. Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo J Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 Iki 12 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas (165 South Kedzie 
Rez. 6425 So. Californla 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. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Tele. Cicero 12(0

DR. GUSSEN
X-R*y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto 11d 9 

vai. vakare
Nedėllomls Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9468

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

Vai,

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenze 

Tel. Pullman 0868 
Gazas. X-Ray, etc.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
VaL: 9-12 ryto; 1-5 ir (-9 vak. 

•leredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 20(1

OR. JOSEPH KĖLU
DENTISTAS 

Gas Eztractien
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

(569 80. WESTERN AV®.

DR. B. G. LAMBRAK1S
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Rnvęs Instruktorius Vlennos Universiteto Per S Metus 
Ofisas 1447-4# Pittsfleld Bldg., 55 E. MashJngton St., Chicago, III.

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 8913 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-9 ir (:99-9:90 vai. vak. VaL: 9-4 ir 7»9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj
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WEST PULLMAN, ILL kaus jubilėjaus bankete. Be a- 
bejonės, viskų šauniai atliks.

Be to, ruošiasi ir prie savo 
10 metų gyvavimo sukaktu
vių paminėjimo, kurio banke
tas žada būti vienas iš šau-

RADIO N. P. Z.
X Rugsėjo 161 d. SS. Petro 

ir Pauliaus bažnyčioje prasi
dėjo misijos. Žmonės skaitlin- niausiu. Sykiu bus pagerbtos
gai lankosi. Misijas veda iš 
Lietuvos atvažiavęs jėzuitas, 
kun. Jonas Brūžikas.

X Westpulmanieč.iai tik br
uzda, tik rengiasi prie pirmo 
ir paskutinio šių metų parap. 
pikniko, kuris įvyks rūgs. 27 
d., Vytauto darže.

X Vincas Daugintas 'šįmet 
baigęs Quigley kolegijų, įstojo 
kunigų seminarijon Munde- 
lein, III.

X Per misijas parap. mo
kyklos kambary galima gauti 
maldaknygių ir kitokių gerų 
pasiskaitymui knygų.

kuopos organizatorės ir pir
mutinės kuopos narės. Į ban
keto programų bus kviečiamo 
vietos meno jėgos ir kitų ko
lonijų menininkai. Banketas į- 
vyks spalio 18 d. parap. salėj.

Sųjungietės džiaugiasi savo 
darbo gražiomis sėkmėmis. Ir 
kaip-gi nesidžiaugti.

WESTPULLMANAS KE
LIASI.

Ilgai miegojus mūsų žemė, 
t. y. Westpullmano Vyčių 3a f 
kuopa keliasi iš miego ir pa
sižada daugiau nepasiduoti 
snauduliui.

Ateinantį sekmadienį, Šv. 
Petro ir Povilo parapijos sa
lėj įvyksta Vyčių 35 kp. susi
rinkimas 3 vai. po pietų. Jame 
bus atgaivinta Vyčių kuopa. 
Susirinkime dalyvaus ir sve
čių iš Chieagos Vyčių Apskri
ties. Visi kviečiami atsilanky
ti.

Rap.

WEST S!DE

PIKNIKAS - EKSKURSIJA DYKAI Vytauto Darže
Įžangos nebus. Tikietai gauti dovaną 10 dol. irgi dykai.Rengia Visą Šventų Parapija 

SEKMADIENY, RUGSĖJO (SEPT.) 20 D. Kviečia visos Chieagos jaunimų ir visus lietuvius atsilankyti. 
Visi bus maloniai vaišinami. KLEBONAS ir KOMITETAI.

2318 So. Oakley avė., 4 vai. piknikų sekmadienį, rūgs. 20 gi tų vynuogių yra įvairių ru-,rauskienė—Eringiutė buvus
vak. Iš ten visos eisime į sa-,d., 1 vai. po pietų Marąuette
lę.

Valdyba.

IR BUVO BIZNIERIŲ 
PIKNIKAS.

Pereitame ketvirtadieny. 
Susirin- rugsėjo 17 d., p. Geo M. Cher 

kimus lanko skaitlingai, naujų nausko darže įvyko lietuviu 
narių prirašo, susiklausymas biznierių išvažiavimas. Žino- 
ir graži vienybė narių tarpe nia, kaip tokioj dienoj, kuo- 
viešpatauja. met, lyja, tai nebuvo galima

Pereitų vasarų gražiais iš- daug ko tikėtis. Buvo mažas, 
važiavimais kuopa padarė ke- bet dailus būrys svečių, 
lėtų desėtkų dolerių pelno. Gi1 Šoko, žaidė ir dainavo prie 
besiartinant rudens ir žiemos geros p. Ant. Venckevičiaus 
sezonui, manoma, padvigubin- ‘muzikos.-
tomis jėgomis praplėsti savo i P-P- Šidlauskienė su sesute

Į Venckiene iš “Rožių Žemės” 
■ir p.p. Svilainis su Klimu ge- 

Ta pati. riausiai visame kame prižįū- 
____________ rejo.

ŠOKIAI Nedėlioję, 20 d. rugsėjo, toj
------------ i pačioj vietoj bus taip vadina-

West Side.1— Aušros Var-’mas “Baloon” piknikas. Kiek 
tų parap. darže įvyks šokiai | vienas svečias gaus po “ba- 
šiandie, rugsėjo 19 d. Prasidės , loonų”, vakare bus šokiai. Šo-

veikimų.
Geriausių sėkmių.

apie 8 vai. vak. Rengia Auš
ros Vartų Vyru ir Moterų Rr- 
ja. Prieš parapijos jubiliejines 
iškilmes visi prašomi atsilan
kyti. Pelnas eis par. naudai.

Rengėjai

kėjas išlaikęs savo “baloo- 
nų”, gaihs dovanų . Prašome 
atvykti. Įžangos nėra.

Mikas.

EISIM IN CORPORE

--------------'..West Side. —Aušros Vartų
X Mot. Sų-gos 55 kp. mė-' moterų ir merginų dr-ja yra 

nesinis susirinkimas įvykti bū- nutarusi eiti į parapijos iubi 
gsėjo 15 d. Jame apkalbėta ' liejinę vakarienę in corpor? 
daug bėgamųjų reikalų. Ypa-| Todėl ateinantį sekmadienį, 
tingai pastaruoju laiku sųjun- rugsėjo 20 d. visos narės pra- 
gietės triūsia. Jos šeiminin- šomos sueiti pas pirm. adresu:

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT. — D. L. K. 

Vytauto draugija laikys mė
nesinį susirinkimų sekmadie
ny, rugsėjo 20 d. 12 vai. dienų, 
Chicago Lietuvių Auditorijos 
svetainėj.

Telefonai:
CALUMET 
' ” 3482

” 0020
“ 5799

ANGLYS
U2 IVHOLESALE KAINAS 18

Taip, Jus ga
lite pirkti

sau

Anglis

Geo. P, Taytor, Jr, Cnl Coiapany
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

Pažiūrėkite į šias kainas
Jums nebereikia pirkti anglis departamentinėse sankro
vose. Ateikite į mūsų vardus, pamatykite ko jūs norite, 
arba patelefonuokite mums ir mes pristatysime jums 
tokias anglis, kokias jūs pasirinksite.

ŠTAI MUSŲ KAINOS:
Indiana Egg ................................ ., tonas $5.75
Illinois Egg ................................ >> 6.00
West Va. Lump............................ M 7.00
Black Band Egg ........................ n 7.50
Black Band Lump ..................... »> 8 50
Red Ash Erie Lump ......... %... $$ 9.00
Blue Grass Lump........................ 99 9.50
Faney Lump ................................ 99- 9.50
Pocahontas Mine Run................. 99 6.75
Pocahontas Lump ................... 99 9.00
Pocahontas Egg’......................... 99 9.50
Pocahontas Nut.......................».. 99 9.00
Pocahontas Pea ................... ’... 9 9 6.50
West Va. Be dūmų, 50% rupus 99 7.25
Coke-Range dėl furnasų .......... 99 10.00
Ganei 1 Block ................................ 99 9.50
Minkštų anglių Ssreenings......... 99 4.00

Mes pristatome rišame mieste.
Mee esame užbondauotl miesto averlkal Ir kiekvienas vežimas, kuria 
išvažiuoja iš muaų yardo, turi oficialaus averiko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą anf tikieto svarumą.

MES TAIPGI PARDUODAME 
PETROLEUM CARBON COKE LUMP $10.50, SCR. $6.50 

ATSIVESKITE BU SAVIM *J APGARSINIMĄ

- - ....................................... - ■ - —
............

parke (70 ir California av.) 
Visi širdingai kviečiami at

silankyti ir paskutinį kartų šį 
met pakvėpuoti tyru oru bei 
pasimatyti su mylimais drau
gais ir pažįstamais. Piknike 
bus visokių naujenybių, kokių 
nebuvo šiame parke. Bus už
kandžių, šaltakošės ir geri-, 
mų.

šių,tai rūpintis, kad tų visų ru suklaidinta. Ji turi įjaunų bro
lių visur būtų pristatyta.

Yra skelbiama, kad šiemet
nebūsiu taip daug vynuogių, 
kaip kitais metais. Bet jų ge
rumas būsiųs toks pat.

LON CHANEY NE LIE
TUVIS

lį artistų, kurs vaidinęs tuo
se pačiuose veikaluose, kuriuo
se vyriausias roles turėdavo 
Lon Clianey. Brolis rašinėda- 
vęs seserei laiškus, minėda
mas Lon Chanęy ir iš to ki
lęs pasakojimas, kad Lon Cha 
ney yra jos bf-olis, būtent, lie
tuvis Artistas.

Tokiu būdu tikrinimai apie

redakcijos sutikimo išverst tų 
raštų angglų kalbon ir paskel
bti didžioje spaudoje. Dalykui 
paaiškėjus, kėlimas to klau
simo į kitataučių spaudų būtų 
bergždžias darbas.

(“Garsas”)

Išsirenduoja kambarys su 
virtuve. Galima pasigaminti 
valgį. Tinka vedusiai porai ar
ba padieniam. Remia pigi. Ga
ru šildoma.

6216 So. WhJpple St. 

AUTOMOBILIAI

RADIO .PROGRAMAS.

“Garso” • Nr. 34-ms buvo 
Visi, seni ir jauni, į pikui-. rašyta apie garsaus artisto Lon Clianey lietuviškų kilmę 

kų! Visi būsime patenkinti. Lon Clianey kilmę ir tautys- ir tautystę yra be pagrindo 
Kviečia Komisija. Itę. Remiantis kelių asmenį} ir visiškai tas klausimas at-

tvirtinimais, kad jis yra lie- puola. !į
tuvis, padarėme sugestijų, kad Ta proga turime pastebėti,

------------ 'galintieji tų plačiau patyrinė- kad susidomėjimas tuo klau-
Lietuvių radio valanda sek- tų ir patikrintų. simu buvo didelis, kaikurie

madienyje iš stoties WCFL, j Advokatas Nadas Rastenis, lietuviški laikraščiai tų raštų 
970 kiloc., prasidės pusė va-į gyvenantis Baltimore, Md., perspausdino, kiti išeitavo. At 
landos pirmiau. Pradžia 12:30 'susipažinęs su mūsų rašto tu- ^sirado jaunuolių, kurie prašė 
iki 2 vai. po pietų. Progra- riniu, ėmėsi tų klausimų tyri
mas bus paminėjimui dviejų 
metų šų programų sukaktu
vių.

Programas duodamas Jos. 
F. Budriko krautuvės 3417-21 
So. Halsted St.

Lietuvių radio valandos su
kaktuvės prasidėjo pereitų ke
tvirtadieni iš stoties WHFC. 
Buvo pranešta, kad per., visų 
sųvaitę eis didelis išpardavi
mas radijų įr_fornič.ių nupi

gintomis kainomis.

nėti. Jis atlankęs ponių Maka- 
rauskienę—Eringiutę, gyvena
nčių' Baltimorėj, kuri buvo pa 
skelbta neva Lon Clianey se
suo, gaudavus iš jo laiškus, 
kuriuose jis nurodydavęs vei
kalus* kuriuose vaidindavęs 
ir kuriuose jį buvę galima ma
tyti.

A d v. N. Rastenis “Vieny
bėj” praneša, kad poni Maka-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

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

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
{staiga Chlcagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo
I&rendavtonui didelis ir šviesus ru- karą ant naujo, gaukite musų pasiu- 

imas. Tinka vaikinui ar marginai, i ’ymus.
ir vedusiai porai. I Didelis pasirinkimas vartotų karų

2540 W. 67 St. ii žemiausias kainas.

, bedarbiui proga MIDLAND MOTOR SALES
Kas nori gerų darbų gauti,

*

KALIFORNIJOS VY- 
NUOGĖS

-4M-

California Kr uit Excbange
yra susiorganiiavus taip, kad 

Nariai būtinai privalot da- visii valstijų miestuose ir rnies 
lyvauti, nes turime svarbių teliuose būtų į valios privežta 
reikalų svarstymui. Taip-gi Kalifornijos vynuogių. Kadan- 
apsimokėkite savo mokesčius. “

' R. ANDREL1UNAS 1
(Marąuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

glau bus dykai, nufotografiiotl.
2650 West 63 St:, Chicago, HL

Tel.
Hemlock 8380

tai atsišaukit. Turi pirkti 
1-mus morgičius už $5.000 ir 
gaus darbų ir algos po $55 
savaitėj. Darbas pastovus. Te- 
fefonuokit

Estebrook 0879.

REAL ESTATE

4492 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 7139

A. Kasulls ir J. Zabukas, 
Savininkai

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite

_J kamb. rez. gar. mod., 25x165, į” w i5„nWn o-o
št š„ 2 maud.. arti L. V. High tinka -b PaS mus- 1VleS lSanKSlO ga- 
aid. šeim. »8,5oo, 4308 Greenvi.?w ]jme pasakyti, kiek iums at- 
ave., Well. 1812. i . /T . .-------------------------------------- ' seis. Geriausias darbas garan-Tik 1-ml morglčlai, ypač didelės . °
paskolos, maži nuoš. w. m. shipp, 1 tuotas. Kainos prieinamos. 
Hotel Washlngton, 167 W. Washing 
i,or. St.

Z
Pigiai naujas 5 kamb. plytų bun- 

galow, arti Chicago & Tripp avė. 
97500. Tel. State 2905.

Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

P. K. mit. rast.

Marąuette Park. — Moterų 
Sųjungos 67 kp. laikys susi
rinkimų rugsėjo (Sept.) 20 d. 
1931 .b., 2 vai. po pietų, para 
pi jos' svetainėje.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui.

Valdyba.

Town of Lake. — Draugys
tės Av. Kazimiero Karlaičio 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 20 d., Av. Kryžiaus 
parap. salėj, 2 vai. po pietų. 
Susirinkimas buvo perkeltas 
iš priežasties parapijinio pik
niko.

BALOON
PIKNIKAS
ŠOKIS

NEDEIIOJE,
RUGS.-SEPT. 20 D.

1931
GEO. M. CHERNAUSKO 

DARŽE 
75th ir Archer Avė.

2 Blokai į Vakarus.
Dovanos. Įžangos Nėra.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St 

Tel. Republic 5099
permufuojame pianus.

Marąuette Purk. - šiuo fornii!io8- k kitok;n8 dalykn8 
turime garbės pranešti Mar-
ąuette Parko ir apylinkės lie- Mos’ Padavimas yra grei 
tuvių visuomenei, jog, draugi- tfls’ 8eras ’r nebrangus, 
ja Av. Kazimiero Karalaičio Mes pervežame daiktus iš n 
rengia paskutinį — rudeninį į kitus miestus.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių 
aptleką šioje apletlnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlua 

1900 SOUTH HALBTED STREET

VAISTAI SMULKMENO8 ICE CREAM
Mes speciallsuoJamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na jš musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

h ,

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšiea 
Ir patarnavimo, šau- į 
klt

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tai. Boulevard 1389

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai* angliškai vi
sur turi pasisekimą ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės.. stenografijos, pilie
tybės, ir' daug kitų dalykų galite 
lengvail 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.

Darome "signa” Ir komefcijinlus pie
šinius dėl visokių bitnių. Talp-gl duo
dame piešimo pamokas pradiniams

P. K. KAČERAUSKAS
Chieagos Lietuvių Auditorijoje

3133 So. Halsted St.

Greit reik parduot 3 flatų plyttų 
namas, po 4 kamb. k. v. š. 1-mas 
floras, arti Western ’ Electric. Marę. 
95.200, po 4 metus baigsis. Pal. 
95.800. Namas s Jneigomi už bung. 
kainą. Vertas daugiau. Tėmyk 4813- 
22 Pi. Cicero, III. Pamatyt, kreiptis 
l-mam flate. Tel. Vlllage 86 54.

Pigiai mod. 4 kamb. bung. arti 
Kankakee upės. Storai, viesk. ir C. 
ft E. I. traukiniai. Tik 92.000 cash. 
601 Rallroad ava, Momence, Iii.

9 kamb. namas, 2 karų gar., bru
kuota jėla. Reik greit parduot. Sav. 
6838 So. Claremont.

Barbernė du krėslai, kreiptis F. 
Larbach, 5454 So. Prlnceton.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

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

Namų Tel. Cicero 6372 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

9 kamb. namas, 2 maud. pigiai. 
283 W. North Avė. Elmhurst, III.

Pardavimui ar mainymui 4 kamb. 
namas, su >rijungtu gar., tinka m<>- 

’ktanikui. Namas 47x27 H p., mažas 
1-mas morgičius. S. V. pusėj. Imsim 
farmą 40 ar 80 ak. su galvijais ir |- 
ranklals. įsteigta 4 metai. Tinkama 
vieta. 3721 Oconto, Lackawanna 7063.

M. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorius 

ttalau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6396

j vl< D, GRICIUS
Puikus naujas 6 kamb. bung. 2 po- 

rčial, arti mok., gera transp., g-vė 
Ir jėla Išbruk. Visai pigiai. 2153 N. 
Narragansett.

Visai pigiai 2 apt. plytų namas, pi
lnai mod., geram stovy, k. v. š., 2 
karų gar. 910,000, greitam pardavi
mui. Sav. 6421 8o. Lincoln, Hem. 0150

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

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

Del ligos parduodam 60 ak. farma, 
gera žemė. viskas auga, 7 kamb. na
mas. geri budlnkai, geri įtaisymai, 
vieškelis, 1H mailės nuo miesto, pu
sė mali. J mok. N. P. Petersen, Pull- 
man, Mich.

n -•:ik ’ fį
4?inhii.wicz6>(g-

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

ius priimu j mainus.
2608 WEST 47 8TREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yarda 6429

J. W, ZACHAREWIGZ
REAL E8TATE 

Paskolos Ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

Tel. Hemlock 2323

JŪSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Bapoe Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1945
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JO8EPH SHAOZDA8, Sav. 

Elektros relkmenos ir flkš|Sle-

rtal. Įvedame elektrą J namus Ir 

dirbtuvės.
11M B. Halsted Bt. S Augštls


