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Organizuoti Darbininkai Pasirengę Kovai
JUNGTINĖS VALSTYBES PASIUNTĖ 

NOTA JAPONAMS IR KINAMS
Japonai nenori eiti iš Man- 

džiūrijos

ŽENEVA NUMATO KARO GALIMUMĄ 
AZIJOJ

J. V. VYRIAUSYBĖ VEIKIA JAPONAI EINA PIRMYN

\YASllINGTON, rūgs. 24. 
— J. Valstybių vyriausybė 
pasiuntė notų jaj>onams ir ki 
nams. Reikalauja sustabdyti 
karo. veiksmus Mandžiūrijoj.

Vyriausybė taip pat pranešė 
apie tų savo žygį T. Sųjungai, 
kurios ' taryba šaukėsi Ameri
kos talkos.

T. SĄJUNGA ŠAUKIASI 
TALKOS

ŽENEVA, rūgs? 24. — Ir 
T. Sųjungai atėjo blogi lai
kai. Japonai puola kinus Ma
ndžiūrijoj. Kinai šaukiasi pa
galbos. Bet T. Sųjungos tary
ba, kuri čia posėdžiauja, yra 
bejėgė japonų veiksmams su
stabdyti. Jajionai jos neklau
so, ir gali karas įsiliepsnoti.

Didžiausias vargas tarybai, 
kad J. Amerikos Valstybės 
nepriklauso prie Sųjungos, o 
J. Valstybių žodis Mandžiūri- 
jos reikalu būtų labai reikš
mingas.

Dėl to nutarta kviesti J. 
Valstybes į tarybos skiriamų 

komisijų. Tai komisijai bus 
pavesta šiaip ar taip taikin
ti kinus su japonais.

Japonai praneša T. Sųjun
gai, kad jie neapleis nė vie
nos pėdos okupuotų Mandžiū
rijoj plotų ir neleis kam nors 
trečiam kištis į Mandžiūrijos 
reikalus.

ŠANGIIAJUS, rūgs. 23. — 
Užėmusi Ririnų (Mandžiūri- 
joj), japonų kariuomenė ple
čia savo karo veiksmus į vi
sas puses. Viena kariuomenės 
dalis žygiuoja Harbino link', 
kita — išilgai Mukdeno—Pei- 
pingo geležinkelio, kur nori už
imti Šanhaikvanų. Čia eina ke- 

j lias pro didžiųjų kinų sienų 
iš Mandžiūrijos j Kinijų.

Iš okupuotų Mandžiūrijos 
plotų Nankingas negaunu jo
kių žinių.

NEPRIIMA JAPONŲ 
PAŠALPOS

NANKINGAS, rūgs. 23. — 
Kinų vy riausybė nepriėmė iš 

[ Japonijos atsiųsti) 4/KK) tonų 
maisto produktų dėl potvyniui 
nukentėjusiems kinams šelpti.

Kinų vyriausybė brangina 
japonų užuojautų ir pašalpų. 

! Bet pažymi, kad ši pašalpa 
nėra garbinga ir negali būti 
priimtina, kada japonai viena 
ranka japonus žudo, o kita — 
šelpia.

DAUGIAU JAPONŲ 
KARIUOMENES

KINŲ GEDULAS

NANKINGAS, rūgs. 23. — 
Japonų—kinų susitarimu, ja
ponai turėjo Mandžiūrijoj 15,- 
000 kareivių neva savo gele
žinkelio apsaugai. Dabar gi iš 
Korėjos pasiųsta dar 24,000 
kareivių.

ŠANCHAJUS, rūgs. 24. — 
Kinų sostinėje Nankinge pa
skelbtas gedulas dėl pergyve
namo nepaprasto kinų tautos 
pažeminimo, kokį japonai da
ro, naudodamiesi kinų silpnu
mu.

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
KARUI

KINAI ATMETA JAPONŲ 
TAIKOS SIŪLYMĄ

NANKINGAS, rūgs. 23. — 
Kinai atmeta japonų siūlymų 
sudaryti bendrų komisijų Man
džiūrijos įvykiams tirti ir tuo 
būdu susitaikyti be pašalinės 
pagalbos. Kinai reikalauja, 
kad japonų įsiveržimų į kinų 
kraštų spręstų T. Sųjunga, ar
ba Amerika.

VIENA, Austrija, rūgs. 23. 
— Rusijos bolševikų vyriau
sybė pranešė savo piliečiams 
užsieniuose, kad jie būtų pa
sirengę grįžti namo — Rusi
jon, nes, rasi, bus pašaukti 
karo tarnybon Tolimuose Ry
tuose.

CHICAGOJE

COOK’O APSKRITIES 
REIKALAI

I Cook’o apskrities finansų 
stovis ir toliau liekasi keblus, 

i Gubernatoriaus skirtoji tam 
, reikalui sutvarkyti komisija 
: siūlo šiuos projektus:
Į 1. Reviduoti visų apskrities 
| mokesčių sistemų (tvarkų).

2. Skirti mokesčius už ta- 
bokų ir perteklius.

3. Skirti valstybinius moke-
Valstybinis kasyklų biuras parūpino trokų anglies pa- sčius už pajamas, 

vyzdžiams. Šie pavyzdžiai bus vežiojami po anglių kasyklų į 4. Apriboti bonų laidas, 
rajonus ir ten bus rodomi anglių rūšių ypatybių skirtumai, i 5 gkirtį j cento mokestį 

gazolino galionui Cook’o ap-
Trokas turi įvairių mechaniškų įtaisų.

J. VALSTYBĖS PRITARIA 
GINKLAVIMOSI PA

LIAUBOMS

.....
VYSKUPIJOS EUCHARIS

TINIS KONGRESAS

EDMONTON, Kanada, rū
gs. 23. — Edmonton’o arki
vyskupijoj įvyko pirmasis eu
charistinis kongresas. Vietos

ROMA, rūgs. 24. — Įvyku
siam T. Sųjungos posėdyje 
Italijos atstovas sumanė pa
skelbti visam pasauly ginklą- l^tędroje buvo laikomos iškil- 
vimosi paliaubas, t. y. kad val
stybės nors per vienerius me
tus nesiginklnotų. —r

Taip pat nurodoma, kad J.
Valstybės pritaria šiam suma
nymui.

mingos pamaldos. Kongreso 
metu šv. Komunija išdalinta

skrity.

DU BROLIAI TEISME

Chicagoj gyvena du Moliai, 
Danielius ir Rokas Altier’ai, 
17 ir 19 m. amžiaus. Per pra
ėjusius mokslo metus Rokas 
neišlaikė kvotimų vidurinėj 
mokykloj ir jam buvo nuro-

daugiau, asmenų.,d>'ta B10^ vasar»- jis

PAMALDOS LEGIJO- 
NINKAMS

lis Danielius pasivadino Roku 
ir pasiryžo broli pavaduoti

vasaros mokykloje.

BRITAI NORI KONFE
RENCIJOS

LONDONAS, rūgs 
Valstybinis Anglijos 
bendrai su britų vyriausybe 
rūpinasi sušaukti tarptautinę 
konferencijų piniginėms prob
lemoms spręsti ir aukso pri
statymui pasauliui sutvarkyti.

23. — 
bankas

JAPONAI TIES GELE
ŽINKELI

LONDONAS, rūgs. 23. - 
Afganų, persų ir japonų fina
nsininkai sutarė nutiesti ge
ležinkelį per Afganistanu nuo 
Rusijos pasienio ligi Quetta, 
Indijos sienos. Geležinkelio 
statyba pavedama japonų in
žinieriams. Britanija tuo la
bai nepatenkinta.

SERGA MINISTERIS 
PIRMININKAS

LONDONAS, rūgs. 23. — 
Dėl persidirbimo pradėjo si
rguliuoti britų ministeris pir
mininkas MacDonald’as. Gy
dytojų patariamas, jis kuriam 
laikui išvyks į kokių ramių 
vietų sveikatos sustiprinti.

APLANKYS CHICAGĄ

DETROIT, Mich., rūgs. 23 Viskas sklandžiai ėjo ligi
-i j \ -r'! • v ,• t lnrnfirYvn Vario TĮuniolnirt ^cn.(pavėluota). — Prieš atida

rant Amerikos legijono suva
žiavimų, šv. Aloizo bažnyčio
je laikytos iškilmingos Mišios 
(coram episeopo) katalikams 
legijoninkams. Be vyskupo M. 
J. Gallagher’io bažnyčioj bu
vo daug kunigų legijoninkų 
(buvusių karo kapelionų).

230 STUDENTŲ SEMI
NARIJOJ

ST. PAUL, Minn., rūgs. 23. 
— Vietos katalikų seminari
joj studentų skaičius padidė
jo ligi 230. Jie visi yra iš 33 
šio krašto vyskupijų.

Atlyginimas darbininkams 
tebemažinamas

KRAŠTO VYRIAUSYBE
TUO SUSIRŪPINUSI

UNIJOS PASIRENGUSIOS 
STREIKUOTI

doleriij atlyginimo darbinin
kams. Nukapojus šį atlygini
mų, bendrovei per metus liks 

NEW YORK, rūgs. 24. —.apie 40,000,000 dolerių. 
Amerikos darbo federacijos! Bethlehem plieno bendrovė- 
viceprezidentas M. Woll’asUe dirba apie 61,000 darbinin- 
pareiškia, kad organizuoti da-j^J- Per 1930 metus išmokėjo 
rbininkai pasirengė griežtai apie 108,301,000 dolerių atly

ginimo. Sumažinus 10 nuoši
mčių per metus, jai teks apie 
11,000,000 dolerių.

Pranešama, kad gumos pra
monėje taip pat mažinamas 
atlyginimas darbininkams.

kovoti prieš atlyginimo kapo
jimų darbininkams.

Be plieno ir gumos pramo
nių, atlyginimų mažina ir ki
tos pramonės.

kvotimų, kada Danielius '‘su
klupo“ geometrijoje. Jis gra
sinimais reikalavo iš mokyto
jos pripažinti jam kreditų iš 
geofnetrijos. Už tai Rokas a- 
reštuotas, ir teisme paaiškėjo 
brolių sumoksiąs.

Kadangi Danielius teisme 
viešai atsiprašė mokytojų, tei
sėjas jam skyrė vienerius me
tus pasitaisyti (kaip ir poli
cijos priežiūra).

PAGROBTAS IR API
PLĖŠTAS

Illinois’o valstybės įstaty
mų leidimo žemesniųjų rūmų 
atstovas James Curran’as iš 
Chicagos išvyko automobiliu į 
Springfield’ų. Ties Kankakee 
jį sulaikė trys plėšikai. Visi

WASHINGTON, rūgs. 23. įlipo į jo automobilių, nuvežė 
— Vyriausybės sluoksniuose! jį keliolikos mylių nuo

AMERIKAI NĖRA PA
VOJAUS

aiškinama, kad Britanijos va
liutos aukso pagrindas tik lai
kinai panaikintas. Taip pat 
pažymima, kad tas menkai lies 
Amerikos interesus.

ŽUVO 16 ŽMONIŲ

MAŽINAMAS ATLYGINI
MAS DARBININKAMS

NEW YORK, rūgs. 23. — 
“United States Steel“ ben
drovė ir^J‘Bethlehejn Steel“

gavo pelningų darbų, tad bro- bendrove (plieno
jos) paskelbė, kad mažina 10 
nuošimčių atlyginimų darbini
nkams.

Pirmoji bendrovė, kuri yra 
didžiausia pasauly plieno ga
mybos korporacija, per 1930

VYRIAUSYBE SUSIRŪ
PINUSI

AVASHINGTON, rūgs. 24. 
— Krašto vyriausybė labai 
susirūpinusi, kad pramonių 
vadai mažina atlyginimų dar
bininkams. Kitados visų di
džiųjų pramonių vadai pa
čiam prezidentui Hoover’iui 
žadėjo nemažinti atlyginimo 
ir tuo būdu palaikyti krašte 
aukštąjį gyvenimo lygį. Šian-

metus išmokėjo 391,271,000 dien gi jie neištesi tų pažadų.

T TLVT’T T\7f>TC I sarusi toje vietoje žemė ir L/AJC A V L/JEi j dabar rodo visokius kanaliza
cijos įtaisymus, matyt, nela
bai tobulus, jei neišlaiko gat
vės judėjimo. Įgriuvęs pilietis 
nenukentėjo. “D. N.*’

DIDŽIAUSIA PIENINE

Andriejavas, Kretingos ap. 
Jaunas praktikantas Z. Janu- 
šis, likęs Andriejavo pieninės 
pienininku, gamina aukščiau
sios rūšies sviestu, kokį tega- 

Jmina tik keletas pieninių. Pie
nininko pastangų ir susida
riusių sųlygų dėka, pieninė 
gerai veikia. Turi ji 8 grieti
nės nugriebimo punktus. Už 
pieno statymų andriejaviškiai 
per mėnesį gauna apie 20,000 
litų. Tai gražios ūkininkams 
pajamos. “M. R.“

Springfield’o ir paleido. Cur
ran’as neteko 30 dolerių ir 
automobilio.

BAIGĖ PAMINKLĄ

SKENDUOLIS

Is Michigan’o ežero ties
BORKUMAS, Vokietija, ru- i Roosevelt road vakar ištrauk- 

gs. 23. — žiemių jūroj nu- Į tas nežinomo asmens lavonas 
skendo ekskursinis vokiečių | vyriškos lyties. Per juosmenį 
laivas. Žuvo 16 gimnastikos buvo pririštas nemažas akmuo.

Šiauliuose jau baigė ilgai 
statytų paminklų ant sukilėlių 
kalnelio. Atidarymas bus ne
užilgo. Paminklas virš 5 mtr. 
Projektas arch. Reino. Iš ak
mens ir cemento. “D. N?’

ĮGRIUVO KANALIZACIJON

SUMUŠĖ PRANAŠĄ
M

Kaune, Šančiuose gyvenus 
jaunas žydas skelbia žydų tar
pe naujų mokslų — garbinti 
Kristų. Jis save vadina pra
našu. Naujos žydų sektos mo
kslus skelbti jis prieš kelias 
dienas buvo nuvykęs Rokiškiu. 
Mums praneša, kad ten jį se
ni ir jauni žydai užpuolę ir 
smarkiai apkūlę, apipylę pa
mazgomis. “D. N.“

PERLAUŽĖ NUGARĄ I 
3 DALIS

Šiomis dienomis Kazys Gar
benis, tarnavęs Kelmės v., 
Ciesniškės dvare pas p. Šlia- 
gerj, krisdamas nuo daržinė
je sukrautų dobilų, perlaužo 
nugarų į 3 dalis. Garbenis li
goninėj. “M. M.“

NEGRĮŠ J SAVO TARNYBĄ

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Iš Kanados grįžo Anglijos 
valstybės banko valdytojas 
Montagu Norman’as. Praneša
ma, kad jis atsistatydina iš tų 

pareigų.

PARYŽIUS, rūgs. 23. — 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Lavai’is spalių mėne
sį vyks į J. Am. Valstybes. 
Sakosi, aplankys ir Chicagų.

kliubo narių.

ORO STOVIS

Vanduo vis dėlto išplukdė la
vonų į pakraštį.

PLATINKITE “DRAUGĄ” psnių.

CHICAGO. —- Šiandien sau
lėta ir šaltoka. Vakar aukš
čiausia temperatūra — 80 lai-

Penki plėšikai vakar vidu
dienį apiplėšė “Parkway Sta- 
te“ bankų, Center ir Clark ga
tvių kampe. Pagrobė apie 10,-

000 dolerių.

Šiauliuose palijus nemaža 
lietaus; vanduo išardė grindi
nį ir vienas pilietis Dvaro ga
tvėj ties muzikos mokykla j- 
važiavo su visu arkliu ir ve
žimu į po gatve esančių ka
nalizacijos duobę. Subėgę žmo
nės ištraukė vyrų ir arklį. Pra

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.10 
Prancūzijos 100 frankų 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.07 
Vokietijos 100 mrk. 23.25
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DIMNOS KLAUSIMAI

KATALIKŲ UNIVERSITETAS.

------Lietuvos Katalikai atsirado nemalonioj
būklėj: “tautininkų“ neteisėta valdžia pada
rė katalikams Lietuvoj naujų smūgį, ji suar
dė katalikų teologijos filosofijos fakultetų, 
nes panaikindama keletu fakulteto katedrų 
ir pašalindama iš mokomo personalo net 18 
profesorių, suardė fakultetų, atėmė jam ga
limybę teikt kanoninius mokslo laipsnius. 
Vieno kito “tautininko“ reformatoriaus meš
kos patarnavimas neša visai tautai daug ža
los. Kol riebus gautas naujas popiežiaus pa
tvirtintas “sureformuoto“ teologijos filosofi
jos fakulteto statutas, tol baigiantieji tų fa
kultetų katalikai bus savo “tautininkų“ par
tijos valdžios nuskriausti. Bet to statuto tau
tininkai neieškos, jiet. tiksliai nutraukė san
tykius su Vatikanu. Tautininkams buvo gė
dos visai pašalint iš Lietuvos Universiteto te
ologijų su filosofija. Jie tad rado naujų prie
spaudos būdų. Bet visa tauta duos “tautinin 
karias“, katalikiško mokslo varžytojams, tin
kamų vardų. Nemanome, jog Ufeatslklausę Po
piežiaus if sulaužę Teol. filosofijos fakulteto 
Statutų tautiški farisiejai eis tartis katali
kiško mokslo reikalais su Popiežium. Jie 
naudojasi durtuvais ir karo stoviu palaikoma 
neteisėta diktatūra. Juk šiandie visiems aiš
ku, Lietuvą neturi teisėto prezidento, neturi 
teisėtos konstitucijos, neturi teisėtos val
džios; yra gi drųsių uzurpatorių sauja, ku
ri kalba ‘Tautos vardu, tų pačių tautų smaug
dami. Iš “tautininkų“ valdžios nei nebūto 
galima laukti padoresnių darbų. Vilkas į 
miškų žiūri, o neteisėta valdžia tik neteisėtu
mais palaikoma. Katalikai Lietuvoj kenčia,

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠVENTOJI ELŽBIETA TlURINBlETt
(700 metų sukaktuvėms paminėti)

(1231 — 1931)

(Tųsa)

Taip pat kalbama, kad Liudvikas 
kartų buvo supykęs dėl jos per didelės 
labdarybės Vargšams ir, užtikęs Elžbietų 
slaptai nešant duonos išalkusiem^ pris
pyrė jų parodyti, kų turi prijuostėje. Ir, 
kai ji parodė, Liudvikas regėjo jame 
gražiausių rožių, skleidžiančių maloniau
sių kvaĮių. Ir nuo to laiko Liudvikas 
nieko neptikišdavo jai dėl jos geraširdiš
kumo beturčiams ir vargšams.

Kunigaikštienė Elžbieta rūpinosi ir 
savo krašto valdymu, kai Liudvikas su 
kariuomene buvo nukeliavęs už Alpių pas 
ciesorių. Kaip tik tuo metu kraštų Ištiko 
baisus gyvulių maras, po kurio tuojau 
prasidėjo badas. Visame kunigaikščio Val
domame krašte jos iniciatyva supirkinėta 
javai, buvo pįlarni į aruodrts ir iš ten bu
vo rūpestingai dalinami badaujantiems.

kol jiems kantrybės pritruks, uzurpatorių 
priespaudą...

Persekiojami, prispausti, po kalėjimus 
tampomi už savo viešai pareikštas nuomones, 
karo teismo bauginami už ištikimybę Bažny
čiai ir Jos vadams — vyskupams, katalikai

Labdarybės Skyrius.
VARGŠŲ GLOBA.

šviesų ir šilumų. Sutarčių smul 
lemenąs, aišku, sudarys vietos 
V. G. Komitetas. 5. Tesudaro 
vietiniai V. G.. Komitetai žie
mos keturiems mėnesiams, ar

įskyriai sudaro savo kolonijos
-------- -— J Vargšams Globoti Komitetus.

Pereitų žiemų Chicagoje vei-'.Būtų gera, jei vietos draugi* ipusei metų sųmatų. Suskaity-

būtinai praneškite, kurių die
nų sutarėte su savo gerb. 
klebonu padaryti rinkliavų 
bažnyčioje. Prieš tai, t. y. sa
vaitė prieš reikia ■ žmonėms 
išdalinti vokai, kurių galima( D Į — • » * • * .J t

veikėjai jungiasi ir ryštasi į kultūrinę kovų. kė Vargšams Globoti Komite jos, brolijos ir Federacijos [kitę būsimas išlaidas ir raski-'gauti pas Centro Rašt. p. Pa-
Katalikų Veikimo Centras ir Mokslų A- tas’ sudarė Labd. Sų-gos skyriai turėtų tame Komitete (te pajamoms pastovesnius šal- bijonaitį.’

kademija Kaune tariasi kurti Lietuvoj katali- kuopų . atstovl* brinkimas; savo rinktus atstovus. Trečia,1 tinius. Pajamos gali būt a) iš Šiame susirinkime kuopų
kų Universitetų. Sveikintinas žingsnis. Jį pa- ParaPH°se veikė kartu su nieko nelaukiant eit per na- pasižadėjusių mokėt i>o 5c atstovai jau galės pasiimti sei
lėms viši lietuviai katalikai. Bus sunki pra Lab<1, S4-g°s ';ky< iais jų ko-į mus ir surašyt visus vargšus, i kasdien, arba 1 vargšui duo- minio vakaro tikietų. Seimas
džia, nes mūs “tautininkui” eina 1876 metų lonij°s komitetai. Daug su-'Šiame dalyke daug pagelbėtų dant kasdien pietus; b) rink- ir vakaras įvyks lapkričio 15
Francijos radikalų pėdomis “Tautininkai” teikta fvairios paramos, daug gerb. klebonai, nes jiems dau- liava kolonijoj per namus; c) d., Dievo Apveizdos parapijos
dės pastangų sugriaut, sunaikint Katalikiško nuveikta’ Parodyta var-| gumas vargšų yra žinomi. Jie; suruoštos paskaitos; d) žymes- salėje. Bus atvaidinta dailus
Universiteto mintį; ant Kat. Universiteto rū- gša™ nieiIgs ir gailestingumo i galėtų duot žinių, bet V. G. nės aukos ir pan. Atsiminki- vaizdelis su dainomis ir So
mų kraus mokesčius, nepripažins jam valsty- Tai Vl8 žinoiM1 dalykau Bet i Komitetas turėtų pats visus sujine, jog nesulauksime paramos kiais “Apkalbos ir meilė“.
binių teisių, šmeiš, niekins jo profesorius, pri
mes politikų ir provokuos, — to visa gali . . „ • . ,...
laukti Lietuvos katalikai. Bet Francijos ka- •>r“8 tles»- Vargslf e,lįB did5'k-taKhU, kiek kitų lietu-.tik savo jėgoms, savų žmonių programa dalyvaus ir p. S
talikai nepabūgo socialistų - radikalų. Jie Ja' Tai l,a”kui nuneSf '■.kil'k var«5v “Vetiu.lau-jgadcstmgumu ir artimo meile, bonis.

nėms tūkstančius dolerių ir cių. ketvirta, taikantis prie Kų darysim, kaip veiksime Rinkliava.

artinasi vargšams 1932 įu. bai Įiankiot, sužiūrėt kiek savo riš svetinių. Jie turi savo didės- Veikalui vadovaus nortlisi- 
Beto, 

Sa-
sioji žiema. Neužsimtikini apylinkėj turi vargingų lietu Įnius reikalus. Galim pasitikėt dietis p.

’ ■ • • * *..................... - - - i 1
Maskolaitis.

turi savo katalikiškus Universitetus: Pary 
žiuj, Toulouse, Lille, Angerse ir Lyon’e su 4-5 pasiturinčius vargšais palei- kolonijos sųlygų, reik išrasti ir kiek naudos atnešime varg- Viešoji rinkliava

tos nelaimės kas dien didina ir teisingumas. Mažiausiai-gi pakeltų vargų. Žinodami, jog pu prašoma rinkliavos dienų
Universitetui reikia trijų dalykų: profe- vargšų eilės. Visi šaukiasi j v akai ai, šokiai ete. Mes turi- Kristaus pasakymų, jog palai- atsiųsti Ciceron nors po 20 rin

šorių, mokinių ir pinigų išlaidoms padengti, darbo, bet darbai — nematytame vengti “šokančios Lalala- minti gailestingi, nes jie gai- kikių.
i Mokytų žmonių, buvusių Universiteto profe- kad daugėtų. Ateina šalčiai, j rybės”, kur šimtai dolerių pa- lestingumų apturės, jog kųj Cicero nemažas miestas,

šorių, turime. Mokinių taip-gi bus. Jei jų ateina skurdas, badas ir dide- leidžiama pasismaginimams ir nors gero padalysime varg- Reikalinga bus apstatyti vi-
susidaro į keletu metų 300 — 400 — pilnai ė# vargas beturčiams. Tai gėrimams, o centai atiduoda- šams — Kristaus mažiau gatvių kampai, 
užtenka. Svarbiausis egzistavimo klausimas jaučiama kiekvienoj lietuvių mi vargšams. Kitų klaidos te- siems broliams — tai pačiam Ruošianties prie Seimo

pinigai. Kuriamam Lietuvoj Katalikų Uni- kolonijoj, bet granai save^ęul mus pamokina jų nedaryt. Kristui padarysime, — stoki- Ruošianties prie šių metų
versitetui norėtųsi patart rast pradžioje tin- suramindami, laukiame neti- 
kamų administratorių. Profesoriai turi būt keto dalyko, — kas nors ne- 
nenienkiau apmokami kaip valstybiniame paprasto įvyks ir visi bus so- 
Universitete. Iš studentų negalima imt bran- tus Si|tai apsįvįĮkę, turės šil- 
giau, negu ’»alstjbes Universitete. Biudžeto p, pastogę. Bet to nebus. Ga- 
deficitų teks padengti savomis jėgomis. Iš ,,a sapnų. /Laikai rimtai su- 
' aidžios galima laukt vien trukdymų, provo- sii iipiht vafgšų reikalais, nes 
Racijų, bet rie paramos. Tikimės, jei tik Lie- mėnesio, kito gali būt per 
ttivos katalikiai pasiryš kurt savo UhiVersi- v-,|n
tetų, Amerikos lietuviai katalikai eis pagal
bon. Laukiame žinių, laukiame nurodymų,

,r . . . meduoliai į šventų darbų, o 12 Labd. Sąjungos seimo, kuo-
Manyčiau, geriausia bus ga-ilMevlw lnunl8 I

įima pagelbėt vargstantiems
lietuviams ____  ... ____~~ .. .... v . , ,nijos biznierius prašant skel-sionns priemonė
mis: 1. ieškant ne vien varg
šų, bet ir galintiems dirbt— 
darbų. 2. Duodant pašalpa ne’ 
gyvais pinigais, bet reikalirt-i 
gaiš daiktais, valgiu, ar šutei- j 
kiant rūbus. 3. Gal kai kurios

I • .1 pos privalo nepamiršti:
V. G. Centro Pirm. i «) pereiti visus savo kolo-

L A BD AR INGO SI O S SĄJUN
GOS REIKALAI — 
MUSŲ REIKALAI.

Limo į Seimo programo knv- 
' gutę.

b) pasiųsti kvietinius vi
soms draugijoms kviečiant jas

! išrinkti atstovus ir kad Sei
mui suteiktų dovanėlę

c) stengtis įvykinti pereito-

Mėttesinis Labd. Sųjūngos
........ Kas daryt? Labdaringos Sų-Į kolonijos pajėgs įtaisyti varg-J Centro susirinkimas įvyks šio

Ia7kiamrrm7gaus7kur7ga7ėtų kaTalikiško at-’šams virtuves, duodant pietus'mėnesio 30 d Aušros Vartų- nutarima kad
Universiteto reikalu atnasakotHmitu terižta e?n?utienis. metams. Vargšams pav, ar už .skyriaus su- parapijos salėje, AVest Side. J® Seull° nutarimų - kad
Amerikos lirtiivianis Globoti KoHptetų. Padėkojus teiktų pietums gaut bilietų. 4. Šiuo prašome vi si) kuopų at- kiekviena kuopa sukeltų po

buvusiam ui darbų, jisai tu- Kai kur gal bus galima pa-'siųsti atstovus. Labai būtų $t,O(X). Tuo tikslu reikia kla-(
retų būt sudarytas pirm Lab- kilti atskirus vyrams, atskilus 'smagu matyti ir tolymesnių bmtl savo kolonijos amonis,
darių Seimo. Centralinis Ko- vargšėms moterims namus, už-j Chicagos apylinkėse gvvuo- draugijos, biznieriai, kad pa
mpėtas turėtų patiekt Seimui mokant sulygtų namu savinin-! jaučių kuopų 'atstovai. Sykiu gelbėtų realizuoti įskeltų ir nu'

is Politikos Lauko.

Federalinis senatorius T. J. VValsb’as, praktiškus sumanymus, kaip pui nuomų. Visai kolonijai visų kuopų atstovų prašome tartų pageidavimų. Kuopos,
demokratas iš Montanos valstybės, žinomas veikti kolonijose ir globot sa-'būtų žymi parama, jei turtin- atvežti gautųjį pelnų Labd. išpildžiusius seimo nutarimų,
krašto iždo sargas ir miklus diplomatas, ari- ^vo vargšus. gesnieji namų savininkai ras- Sujungus Centro išvažiavime, -iau sePne gaus ypatingų požy-
d ai, pra važi vo per Chicago ir kitus vidurinių Antras greitas reikalas — tų galima duot vargšams ri- rugsėjo 6 d. Be to, visų kuo- nii už pasidarbavimų.
vakarų valstybių miestus. l>aikraščių atsto- tegul Labdaringos Sų gos Lotam laikui veltui gyvenimų, pų valdybos arba atstovai Ant galo reikia pastebėti,
vains buvo puikios progos iš jo patirti šįrtų - - —■ — ■ ■ - ■ — ■ ■ - ■ ■ --------- kad dabar laikas yra paieško

šelpimų. Sako, vargšus tešelpia pati visuo- ti po kolonijas Labd. Sųjun- 
menė, ne vyriausybės įstaigos. Montanos vals- gai ir garbės narių.

apie krašto vidujinę politikų, apie ateinan- kūnų partija kandidatu į prezidentus pasta
čius metus, kada bus renkamas prezidentas, ttsių prezidentų Hoover’į.

Senatorius VValsh’as pirmiausia atsisakė Klausiamas apie nedarbu, šen. AValsh’as ! tvbė, yra vilties “pati pradės rūpintis nuosa-į Taigi, kaip matome, darbo 
i vais bedarbiais. Gal pradės kokius nors sta- L. S. yra daug. Visi tie dar- 

tybos darbus. Kiek žinoma, bedarbiai reika- bai yra mūsų — visos katali- 
! lauja, darbo, bet ne išmaldos. kų visuomenės darbai, nes L.

“Kas liečia kongresų, tai šis, kiek žino- S. dirba gražų, kilnų tautos ir 
I ma, neturi jokių projektų palengvinti bėdai- Bažnyčios darbų. C. Valdyba.

neabejojus, kad ateinančiais metais republi- mas yra neleisti R. Kryžiui maišyt į vargšų

kų-nors pasakyti proliibicijos klausimu ir a- atsakė: 
pie buvusio New Yorko gubernatoriaus Al ypatingai susidomėjęs Montanos
Smitli’ę kandidatūnj. valatyoe. Tenai Raudonasis KrySus turth;

daug darbo šelpdamas vargšus, ty. alkstan 
Bet apie kitkų jis rimtai kalbėjo. Sakė, (v,ips bedarbius. Deja, vyriausybės nusistaty

Prie -pilies vartų apie 400 beturčių kas
dien gaudavo maisto. Taip pat buvo da
linamas maistas ir badaujantiems. Šitiems 
visiems reikalams išsisėmė sandėliai ir 
iždas. Tada ji ėmė ir pardavė savo bran
genybes ir papuošalus, kad tik žmonės 
nebadautų.

Bado mėtų atsirado ir didelis skai
čius ligonių. Del to ji įsteigė ligoninę, 
kuri vėliau pagarsėjo jos Vardu — Šv. 

Elžbietos Gailestingumo ligoninė. Šian
dien ji taip pat yra garsi tuo, kad davė 
pradžių kitoms ligoninėms, kurios rūpes
tingai vedamos Šv. Elžbietos (pilkųjų) 
Seserų pasiaukavimu sękti Šv. Elžbietos, 
jų globėjos, pavyzdį.

1227 metais Šv. Petro sostų užėmė 
Gregorijtis IX, kurs, eidamas savo pirm
takų pėdomis, pradėjo uoliai rūpintis 
šventosios Žemės išvadavimu iš netikin
čiųjų valdžios. Ir pasklido po Enropų 
kryžiaus karo skelbėjai, pamokslininkai, 
kurie ragino prisidėti prie Šv. žemės va
davimo. Tiuringijos kunigaikštis Liudvi
kas neatsiliko. Pirm visako jis nuvyko

bių būvį.“
- ..m «i

savo žmona. Lyg netyčia Elžbieta įkiša išplaukimas reikėjo vis atidėlioti, kol, pa- 
įįunkų į -Liudviko kišenę ir ištraukia rau- [ galiau, dėl kaitros ir blogo oro kilo maras, 
tlono rūbo kryžių. Staiga, kaip žaibas, [ Liudvikas staiga pasijuto esųs baisiosios 
ateina į galvų mintis: vyras priėmė iš !
vyskupo kryžiatis.ženklų; jis dabar paliks ’
jų ilgiems metams, o gal net ir visam am
žiui! Baimės ir skausmo apimta ji apalps
ta. Jis tyčia kryžiaus nerodė, norėdamas 
pamažu parengti jų atsisveikinimo valan
dai. Liudvikas bandė jų nuraminti, pa
sigaudamas religinių motyvų, tačiau ji 
tyliai maldavo sakydama: “Jei tik gali
ma, tai pasilik su manim.“ Liudvikas jai 
atsakė: “Daugiau drųsos, miela sesele! 
Jei visi prisideda prie kryžiaus žygio, tai 
aš vienas negaliu pasilikti. Del Kristaus 
a? paėmiau kryžių ir pasižadėjau žygiuo
ti j šv. Žemę.“ Elžbieta, matydama savo 
vyro kilnų pasiryžimų eiti šv. Žemę vaduo 
ti iš netikinčiųjų nutarė jo nebedrausti ir 
maldavo Dievo palaimos tani žygiui.

(Tųsa 3-čium pusi.)

damesi prarasti naujojo valdovo Henriko 
malonę. Po gana ilgų prašymų vienas sa
vininkas sutiko jai užleisti ankštų ir ne-

ligos pagautas ir buvo priverstas atsigulti, švarų trobesį, buvusį gyvulių tvartų. Šia- 
Jis aiškiai pajuto, kad jo kryžiaus žygis Ule skurde ir varge Dievas suteikė ištiki- 
čia jau baigsis. Jis prašė greit pakviesti niai savo tarnaitei be gulo daug džiaugsmo
Jeruzalės patriarkų, lydėjusį tų kryžiaus 
žygį, ir pamaldžiai iš jo rankų priėmė pas

it paguodos. Kai ten apsigyvenus pirmų 
kartų suskambėjo šv. Pranciškaus bažny- 

kutinius sakramentus. Po to mirties an- [ čios varpelis, šaukiantis vienuolius nakti- 
gelas aplankė jį, nežiūrėdamas nei jo žy- nei maldai, ji nuėjo į tų bažnyčių ir pa- * 
dinčios jaunystės, nei toli paliktos žmonos prašė susirinkusiųjų brolių, kad pagiedo- 
ušarų, Liudvikas mirė, būdamas toli nuo tų “Te Deuin“, kaipo padėkų Dievui už 
mylimos savo tėvynės ir taip pat toli nuo tuos visus smūgius, kuriuos Jis jai sutei- 
šv. Žemės. Del Šventosios Žemės jis paau- kė.
kavo savo gyvybę ir tų aukų Dievas mie
lai priėmė.

Ir Elzbieta iš tikrųjų turėjo ko liūdėti.

Po Liudviko mirties gyveninius nebe
davė jai patenkinimo, tačiau jos siela rei
kalavo atsparos; žemiškumo išsižadėjimus

Netekusi Liudviko, ji neteko ne tik savo suteikė jos sielai begalinį dangaus troški
vyro, bet ir pamaldaus dvasinio savo gy
venimo gynėjo. Dabar Elžbietos priešai, 
kurie Pė kiek nekreipė dėmesio } sunkių 
vargšės našlės padėtį, nuskriaudė jų, at-Ir Liudvikas su savo kariuomene nu

žygiavo pas ciesorių Fridrikų II, j»as kurį ų imdami visų paveldėtų jos turtų ir norėda-
laukta susirenkant visų kraštų kariuome- Į mi pasisavinti jos našlystės .kraitį. Tačiau
nės Ir po to vežti jų laivais į Palestiną. [ tie priešai nenumatė Elžbietos valios tvir-

ptts vysknpų pasitarti tilo reikalu. Ir sti- f Tuoj paaiškėjo, kad turimųjų laivų nepa- tjuno. 1227 metais ji apleido pilį, o mieste
grįžęs, kaip pasakojama, jis kalbėjosi su ' kanka visai kariuomenei paimti. Del to niekas nedrįso dndti jai prieglobstį, bijo

mų. 1228 metų Didįjį Penktadienį Eisena- 
cho pranciškonų bažnyčioje Elžbieta galu
tinai išsižadėjo pasaulio. Ji įstojo į šv. 
Pranciškaus nesenai įsteigtąjį tretįjį ordi
nų, kuriame ji, kaip ordino narys, galėtų 
gyventi nusižeminimo ir išsižadėjimo gy
veninių ir kartu tarnauti Dievo garbei ir 
artimo meilei. Ji padarė paklusnumo, 
skaistybės ir evangeliškio neturto įžadus.
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čia matome laivo Frederik VIII paveiksi?]. Tai naujausysis Skandinavų Linijos 
laivas, bet jau pagarsėjęs lietuvių tarpe. Su šiuo laivu plaukė lietuvių ekskursija 
rugsėjo 12 d. po vadovystė gerb. kun. Ig. Albavičiaus. Kita lietuvių ekskursija tuo 
laivu išplauks Spalio 15 d. Tai bus paskutinė proga pasinauduoti papiginta laiva
korte ta kelionėj abi pusi atseis $150.00.Po Spalio 15 d. laivakorčių kainos bus po 
senovei. Todėl pienuojantieji vykti j Lietuvų privalo dėl savo naudos vykti dabar.

Dabar laivakortė Į vienų pusę iš New Yorko j Klaipėdą: tik $94.50.
Scandinavian — American Line savo geru patarnavimu jau pagarsėjo lietuvi?} 

tarpe.

Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof Kampininkas

miesto valdybos rinkimams.
Gerb. klebonas sakė: “Jei(
mes, lietuviai, susivienysime, 
tai ir laimėsime, o jei išsis
kirsime j įvairias partijas, 
visa pralaimėsime. Jei norime 
pastatyti lietuvį kandidatu, 
turime dirbti iš vien ir bal-!

ranka pamojo"; esu, jiems ne-. GRAŽI LABDARIŲ DAR- į
reikia labdarių. O šiandien tie s BUOTĖ.
patys žmonės ateina Labda- --------------
rių pagelbos prašyti. Cicero, III. (Radio stotis A

Labdarių susirinkimai būna *D). — Rugsėjo 20 d. Labda 
' kas trečias sekmadienis, 1 vai. 'i'} •' kuopos įvyko mėnesinis 
po pietų, parapijos mokyklos susirinkimas šv. Antano pa- 

i S kambaryje. lapijos mokyklos kambary.
Gerbiamieji, nepamirškite Nors į,. buvo atsilankiusi 

! gailestingų darbų! Labdarių 3 kuopos pirm. p.
Buvo kvietimas moterims ;r K. Kriukienė, bet susirinkimų

mergaitėms į viešųjų Labda- atidarė vice-pirm. J Motekai- 1 e . * 
s i ių rinkliavų, kuri?} turėsime lis, o p. K. Kriukienė norėjo

spalio 4 d. visame Cicerus pabūti kaip ir viešnia. Kitam 
‘mieste. Ypatingai prašomos susirinkimui vadovaus jau pa-
. augesnės mergaitės, kurios !___________________________
i jau yra rinkusios aukas ir tu-
ri patyrimo. Kitų tautų mer-!

I gaitės aukų l inkimo darbų1 
Įlinko sau už garbę. Rinkda
mos aukas, darysite mielašir-' 
dingi} darbų ir visi jus gerbs.
Kai komisija atsilankys į jū- 
su namus, neatsisakykite. Šį
met norėtume turėti apie šim- 

į tų rinkėjų. Tada ir aukų dau
giau surinksime.

Taipgi prašome žmonių, 
kurie turi savo automobi
lius, kad jie išvežiotų rinki
kes ant visų kampų, o vaka
re vėl parvežtų.

Ciceros lietuviai, visi kvie
čiami tų dienų labdariams į • 
talkų. Tame susirinkime pa-! 
sižadėjo aukas rinkti šios: p.
Navurskienė ir K. Navurskai 
tė.

A. V.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Liine Street 
M. Šlikas

10555 S. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

ti pirm. p. K. Sriubienė, mo
ka gražiai susirinkimus vesti.

J šį susirinkimų atsilankė 
ir gerb. mūsų klebonas kun. 

.L Yaičunas, kuris šutei-II

kė daug geri} patarimų bei 
sumanymų.

Iš Labdarių centro ruošt . 
išvažiavimo pranešimo, pas -

(Tųsa ant 4 pusi-t

HACIO SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
BUDR1KO krautuvė mini dviejų metų radiuso 

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

Tūkstančiai radio vėliausių išdirbysčių 
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

JNKSMIOS NAVYNOS. pilvas manys, kad valgai ir
------------- 'būsi sotus”. Taip ir daryda-

tišoma, kad savo rojuj bąli vom. Pilvui “mačydavo.”
i kai panaikino peilius ir ša Į Dabar ir Malianojaus “Sau-,--------- - ------ — -----  — — ,

nes tai esu buržuazinės 'lė” panašiai rašo tiems, ku- i suoti už lietuvi. Taip tiktai
urnos. Girdi, pirštai žino-! riuos gyvenimo bėdos į kur- 

buvo pirmiau žinomi, jpalį riečia: “Nekalbėk ki
tiems apie ergelį ir bėdas gy,u tie tinksai. Tat dabar 

<i(įju,j prie stalo peilius li
ūtes vartos tik tie, kurie 
na su partija. Tikrieji bat
ikai valgys su- pirštais.
“įstatymas” turi leisti 

s balšavikus.

merike lietuviškų tavorš- 
tarpe, kaip žinote, pasta- 
u lailyi atsirado taip va

nilių pruseikinių balšavikų, 
ic Yorkerio neskaito savo 
nisaru. Bimbiniam, t. y. ku 
eina su partija, sunki bu- 

rokunda atskirti, kuris nūn 
ugas yra bimbinis, o kuris 
-eikinis. Dabar bus lengva, 
č Čikagoje. Reikės tik nn- 
kooperatyvėn valgyklon 

paveizėti, kurie valgo su
Jais. o kurie vartoja pei- CICERO PILIEČIAI IR LAB

telaimėsime. Darbas nemažas, 
ir visi turi stoti ir dirbti. Lig 
šiol, mes, Ciceros lietuviai, 
už kitus dirbom. Dabar dirb
kime už lietuvį. Turim pro
gų-”

Šiame susirinkime patiekta 
klausimas ir apie senelių, li
gonių bei bedarbių šelpimų j 
ateinančių žiemų. Mes, labda-' 

inu vienų naktį aš ir prade- j riai, turime visus parapijo-' 
jau dainuoti ir švilpauti. Su- nūs pritraukti prie Labdarių

venimo savo, ba per tai tik pa
dauginsi juos. Dainuok ir švil 
pauk ir atsimink, kad rugoji- 
mas tan nieko nepagelbės, tik
tai artimui užtrucinsi gyve
nimų ir malšumų.”

Sulig tų “Saulės” patari-

kilę kaimynai pakėlė tokį er
gelį, kad vos namo langų Tip- 
iškulė, o aš pats polisteišine 
neatsiduriau. Girdi 
jiems trueijau!

Vadinas, prasti “Saulės” 
patarimai.

LABDARYBĖS SKYRIUS.

DARYBĖ.

iBnmnnnnHmaM»iiaii»»j

į AKERIAIĮ 

i arti hinsdale i

3 k uopoš. '^Mi’tTesinė' mokestis I 
tik vienas dešimtukas. Jeigu j 
visi parapijonys prie Labd.1 j 

malšumų J Sa-gos 3 kp. priklausytų, mu- j 
ms nereikėtų nė rinkliavų, nė | 
kolektų ir nebūtų jokio vargo, j 
Visi biednieji būtų aprūpinti. J 
Mūsų parapi jonys buvo ragi-! j 
narni dėtis prie labdarybės’| 
kaip tik ji susitvėrė 1915 m.'j 
Bet tie raginimai būna balsu į 
šaukiančiu tyruose. Lig mūs j 
parapija vargšų neturėtų. !

Rugsėjo 16 d. įvyko susi
rinkimas visų Ciceros piliečių

Besidarbuojant su labdariais 
teko būti liūdininku tokių at-

5 akeriai už kainą vieno 
loto mieste.

Ši žemė, gaunama penkių akerių plotais, randa
si geroje vietoje ant 63 st. priešais lietuvių Marian 
1 filis College ir tik dvi mailės į pietus nuo Hins
dale. Iš West Side pasiekiama į 15 minutų. Nau
jas Super Higliway už dviejų blokų į rytus. Kiliuos 
už akerį nuo $300.00 iki $700.00. 63-čia gatvė dou- 
ble Section linija penkių akerių kampas $7,500.00. 
Pusė cash. 5% nuolaidos mokant casli į 60 dienų.

FRANK YOVANOVITZ, Manager,
Western Agency 8č Loan Corp.
5600 WL 22 ST. CICERO, ILLINOIS

Lawndale 2277 
Telefonai.- - Cicero 1000

Riverside 5892

o

MIDGET RADIO

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

Pbilco $36.00
Music Mas- 

ter •• $29.00
9 tūbų Ra- 

dios.......$39.00

Radio ir Phonografas krūvoje Groja 
Rekordus Labai Gražiai

Philco vertės $125
už •'••••,$69.00

Fields vertės $95
už $49.00

Boscb vertės $150
už $79.00

Victor vertės $150
už $79.00

General Motors 
vertės $195
už $125.00

ir šakutes. Pirmieji ir bus 
ibiniai, kurie eina su Vor- 
io partija, o antrieji bus — 
seikimai.X x
latote, nėra to blogo, kas' —parapi jonų tikslu, kaip ge- Į sitikimų, kad buvo žmonių, 
būtų į gera. riau prisirengus ateinantiems kurie juokėsi iš labdarių ir

Vietinis ofisas ant pietų rytinio kampo 63-čios ir 
Clarendon Rd. Atdara subatomis ir nedėliomis

Jos. F. Budrikjnc.
3417-21 S. HALSTED ST.

Phone Boulevard 4705 arba 8167

'ienoj Chicagos lietuvių pa 
tgėj yra toks priklodnaS 
uvis biznierius, kad, no- 

jj tinkamai pašenavoti, 
a a net ant Parnaso 4ižko- 

t. y. poetiškai prabilti, 
įnašo nusitvėrus, poezija iš
lekia:
c pi jos mokyklai šildyti — 

is tinksus pristato, 
o vaikus pro tų mokyklų !

i šių škulę veda. . 

ir patriotiška. .
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iems vaikams, kai zku- 
i/.'dgeisdavo nelaiku val- 
amžin atilsį, mano ma
nkydavo: “Dainuok, o
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Rūgs. 24, Ii

CICERO, ILL
' * —v v pus-, I S1EL0S TA1<A1 T0BULY.

rodė, Lalui. 3 kuopa centrui BLN. Parašė kun. d ras K. 
gryno pelno padarė $92.12. Matulaitis, M. I. C. 269 pusi. 
Prie to, žinoma, prisidėjo ir .‘-Draugas” Pub. Co. 2334 S. 
lietuviškas vengras. Oakley Avenue, Chicago, llli-

Susirinkimas vargšams iS-.noiš, 1931. 
mokėjo $70. I Visi trokštame amžinosios

Šiame susirinkime daug laimės. Laimingos tos sielos, 
naujų narių prisirašė prie 3 kurios, begyvenekunos žemėje, 
kuopos, būtent: Al. Globienė sugeba pakilti prie Dievo ir 
(farmerka iš Riclunond, Ilk), jausti amžinosios laimės pla
ti. AI Glikus, " O. Sasnauskienė, tižių. Du keliai veda sielų į 
P. Narvuškaitė, O. Sulukienė, amžinosios laimės tėvynę: mei 
Al. Račiūnienė, Al. Pugziulie- lės ir savęs išsižadėjimo bei 
nė, kuri paaukojo $3.95. pasiaukojimo keliai. Pirmuo- 
A. Šukienė irgi paaukojo $5. ju keliu eidami, turime laiky- 

Jau antrų kartų šįmet ji au-<tis Dievo įsakymų, kartu ir
koja.

3-eioji L. S 
tižiai dėkoja

Svarstyta apie spalių 4. d., 
kurioje įvyks Labd. 3-ėios kp. 
viešoji rinkliava (Tag tlay) 
Ciceros mieste. Pasirodo, rin
kliavos komisija smarkiai dar
buojasi, kad kuodaugiausia 
gavus rinkikių ir kad apsta-

nuosir-
geradariams.

bendrauti su Dievu. Antrasis 
kelias yra aukštesnis, kuriuo 
eidamas žmogus atitraukia 
savo širdį nuo nykstančių lai
kinųjų dalykų ir vis labiau ar
tinasi prie Dievo.

Kad V. Dievas apsigyventų 
mumyse, reikia ruošti sielų, 
kad ji arčiau susivienytų su 
Dievu, t. y. ji reikia: 1) ap
valyti nuo nuodėmių ir ydų,2) 

Taigi, kun.
čius visas vietas, kuriose nu-

, v. , ,. . . ! puošti dorybėmis. Taigi,matoma gauti siek-tiek dau- 1 - '
■ d-ras K. Alatulaitis ryžosi kil-

O'
gi a u aukų.

Kviečiamos ir Chicagos Lab
darių kuopos atvykti Cice
ros 3-čiai kuopai į talkų —, 
pagelbėti tų dienų aukas rink-i 
ti. x

Labdarių 3 kuopa daug turi 
vargšų, kuriais rūpinasi, o at
einančių žiemų, be abejo, dar

maine 
būdus
apsiskaistinimo ir- susivieniji
mo su Dievu ir paskatinti, 
kad visų žemiškojo gyvenimo 
laikų ieškotumėni amžinosios 
laimės ir garbės, apie karių 
šv. Povilas sako: “Ko akis 
neregėjo, nei ausis negirdėjo, 
nei į žmogaus širdį neįėjo,

F į*Uiieion«i« gražiosios vilties ir žiiuj. laimę ir garbę” (251 kilnių savo nuopelnų gražų Tai bus didžiausias ųrl

savo veikale išdėstyti 
sielos apsivalymo ir

Pirmoje dalyje gerb. auto
rius nurodo pirmąjį sielos to
bulėjimo žygį, vadinamų apsi
valymo keliu. Nagrinėjami 
du klausimai: 1) požymiai ir 
nuostatai, reikalipgi dvasios 
vadovybei; 2) pratimai, kurie 
tenka pačiam žmogui atlikti.

Antroje dalyje išdėstomas 
dvasios apsivalymas, kuris 
įvairiai pasireiškia. Del to, na 
grinėjant dvasios apsivalymo 
būdų, pirmiausia nagrinėja
mas pasitaisymas (nusikraty
mas žymiausiomis ydomis bei 
jų nugalėjimas). Paskui gerb. 
autorius nurodo veikiančių 
mumyse galių teisingumą šia 
tvarka; didžiausios nuodėmės, 
išorinių pojūčių sutvarkyn as, 
išvidinių jausmingųjų galių 
ir sielos valymas.

Trečioje dalyje gerb. auto
rius patiekia išorinį dvasios 
valymų ir nušviečia keturias 
išorinio sielos valymo rūšis 
kurias turime arčiau pažinti. 
Apie tuos dalykus ir kalba
ma tolesniuose skyreliuose.

, Gyvenime yra tiek daug 
erškėčių ir tiek daug vargų, 
kad sunku ir galvoti apie sie
los tobulybę. Gerb. autorius 
pataria neleisti dvasiai nusly
sti ir visame turėti ištvermės. 
Sunkias gyvenimo aplinkybes 
jis nušviečia saulėmis ir spin-

pasitikėjimo mintimis: ‘Nebū j pusk).
ty pergale, jei nebūtų kovos- KuI1. d.ras K. Matulaite
nebūtų kovos, jei nebūtų prie-, )eugl|ui)ltts katalikų visuome-; nV> būti arčiau Dievo, nes “ar i — Naujorke atidarytas! 
SO. Sielos pnesus privalome ,,ej tu|.į (|vasi;k.^ lobynų, pa-, vename, Viešpačiui gyvena- j senai liuksusinis knygj 

savo širdį ir Bic- nu‘t ur mirštame, Viešpačiui kuriame parduodamos tik| 
labai turtingų su-. mirštame ’ (Rom. XIV, 8).

vo sielų, kuriai rūpi ir kitos' Kilni Tavo širdis! graži 
sielos, sutvertos Dievo pa- Dievų mylinti ir turtinga Ta- 
veikslu ir panašumu, kad ne- vo siela! daug rūpinosi ir daug 
pražūtų. Jam tos sielos rūpi, ■ veikia, kad visi, vieno 

meilės vai-
rodydamas toms sieloms takus kai, būtų “viena avidė,” gy-J 

į tobulybę ir rengdamas jas vuojanti Dievuje ir Dievas, 
tikromis Dievo bažnyčiomis, ’ juose. Už tai visa katalikiš- 
kaip Apaštalas sako: “Jūs e- koji visuomenė dėkinga Tau,'

Jeigu išorinės nelaimės ap-j^te Dievo bažnyčia ir Dievo1 gerb. kunige daktare K. Ma- 

sunkina mus, tad stenktis pa-į Dvasia gyvena jumyse” (I talaiti!

atminimų, kuris toliau ragins 
mus į amžinosios laimės tėvy

pasauly. Jo statyba būt) 
baigta 1932 metais.

daugiau atsiras tokių, kuriems 
reikės visokeriopos pagelbės. ,

Parapijos bazare Labdarių Dievas įrengė tiems, kurie 
3 kp. apsiėmė darbuotis ir ■>! '"i11” d *<*• »>•

žada įrengti “Ice Cream Par
lor”, kaip ir pereitais metais 
Bazaras prasidės 11 d. spalių.

j vaistų ir maistui davė aukelę. 
‘ i Tikrai liūdna, apverktina ma-

VARGŠO ATSIŠAUKIMAS.

Praeina miela vasarėlė. Liū
dna man, ligoniui, kad per 
medžioklės nelaimę, paties šau 
tuvo kulka, nuskinė, kaip gė
lę, mano jaunystę. Jau 6 me
tai, kai ta liga mane kanki
na. Reikalinga gydytojo pagel 
ba. Kreipiausi prie Dr. J. J. 
Simonaičio, 2423 W. Marąue- 
tte Road, Chicago, Ilk, kuris 
deda pastangų ir kurio gydy-j 
mas palengvina man skausmų 
ir geriau jaučiuos.

Bėda ligoje: nė pavaikščiot 
nė užsidirbt. Giminių neturiu.

Širdingai ačiū gerb. kun. IT. 
Vaičunui, kuris, sulig gydy
tojo duoto recepto, nupirko

no padėtis. Nė kur dingt, nė 
prie ko pagelbos šauktis.

Todėl, atsišaukiu į miela- 
širdingųjų lietuvių visuomenę: 
profesionalus, biznierius, drau 

'gijas organizacijų kuopas ir 
visus geraširdžius, nuoširdžiai 
prašydamas pasiagilėti ma

nęs, jaunystėje žūstančio bied- 
no ligonio ir sušelpti.

Lauksiu nuo jūs, brangūs 
broliai ir sesutės, lietuviai, 
pagelbos sekančiu adresu:

J. Lapinskas,
G y v. vieta 1337 S. 49 Ct., 

Laiškams 1301 S. 50 Ct.,
Cicero, 111.

ADVOKATAI

~ llel tokį dvai
nugalėti. Kiek kurtų išlnSgi-, lod6 ku„. s 
tumus kantriai nukeučiame ir V1J ,
kiek kartų pagundas nugali
me, tiek kartų padarome ge
rus darbus ir užsitarnaujame 
aukštesnio požymio ir garbės
pas Dievų. Jeigu ši ašarų n* "i-i . , , •> i * i* -i. ‘ 1 dėl to jis daug laiko aukavo, Dievo
kalne niekada neapsunkintų
teisingojo galvos erškėčiais, 
jis ir dangaus karštai neieš
kotų” (224 pusk).

naudoti jas savo sielos pažan
gai siekiant tobulybės. Tada 
mūsų vargas ir skausmas1 
bus tikslus jei mus pakels ir 
ves prie Dievo. Gerb. auto
rius reikšmingai paguodžia 
mus, sakydamas: “Skaus
mams surėnius dvasių ir kar
čioms ašaroms beriedant iš 
pasiilgusių laimės akių, — 
padauginkime maldas, eikime 

j dažniau prie Šv. Sakramer.ių 
ir greit pajusime maloningų 
ir guodžiančių Viešpaties ran
kų. Tada skausmo ašaros virš 
karštos Dievo meilės himnu. 
Per skausmus pasieksime ain-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Koosevelt 90 90 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

~ A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avę. Tel. Lafayette 7817

Namų Tel. Hyde Park 8895

Kor. III, 16). Saniata.

Nors šiandien kun. D-ras ’riedrichsbnfeno lėktuvu
K. Alatulaitis ir išvažiuoja,' dirbtuvėse, Vokietijoj, stato- 
apleidžia mus, tačiau jis liepa mas didelis orlaivis — cepe- 
lieka mūsų našlaičiais vienus linas, kinis bus 236 metrų 
liūdėti. Jis palieka aukštų ir ilgumo ir 44 metrų aukštumo.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

ilgiausios retos knygos.PiJ 
šia išstatyta pardavimui 
ga kaštuoja apie tukt 
dolerių, o brangiausia api^ 
000 dolerių.

žeme
FOR SKIN iRRiTOTIC

mu, pleiskan|

ir kitais odos negerumais, 
gauk gydantį antiseptikų Ze 
saugus. Aptiekose. 35c., 
$1.00.

10 PIECE COSMJ 
SEJ $1.97

Titls la a Famous Vlvanl Ret 
eiudea face powder. $1.00; Rougė 
Tlaaue Cream $1.00, Dcpllatory 1 
Faclal Astringent $1.75, Bath Sali 
Tollat Water $1.26, Perfume $2.75.’ 
llantlne 75c, Skln Whltener 75c. 
Value 112.00. Speclal prlce, $1.97 
t«n pteces to lntroduce tlii» Uųe.

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

Siunčiame per paštų COI 
Pinigai grųžinami, jei |

nepatenkintas.

Bee Van 38O-5th Avenue, New I

PROBAK

RAYMOND KUPCHUN
mirė rūgs. 22, 1931 m. 5:10 vul. 
vak. 6 metų amžiaus. A. a. 
Ra.vinond gimė rugsėjo 14, 
1925, Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motini) Cutherine po tėvais 
Mečaltė, senerj Iiorothy, Šei
myną Mečių, dėdės, tetas ir 
gimines. Tel. So. Chicago 10375.

Kūnas pašarvotas 9740 So. 
Hust.on Avė. So. Chicago, III. 
Laidotuvės Įvyks subatoj rug
sėjo 26. IS namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Juozapo par. 
bažnyčių, kurioj Įvyks gedu
lingos • pamaldos už velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Molina, Sesuo Ir (įminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudetkis, Tel. Yards 1741

STANISLOVAS
PAUKŠTA

mirė rūgs. 21, 1931 m. 5:15 vai. 
ryt 36 metų amžiaus. Kilo iš 
Švenčionių Apskričio, Daugėliš
kiu l’arap. Genilrikovo Kaimo 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Stanislavų po tėvais Moe 
kiutė dukterį Esther, sūnų Er- 
nest, brolĮ Leonų, pusseserę Ur
šulę ( zeiko . sai, 3 pusbrolius: 
Aleksų Tunaj, Juozapų ir Anta
nų Sergėt],IW, 3 švogerius, 3 Sto
geliais Mi.rt. onų Galdelienę, Ju
zefų 1.ukoši'm ir Onų Narušlt- 
nę ir glude. s. o Lietuvos tėvų. 
Peliksų du broliu Juozapų ir 
Adolfų, 3 si serls Onų, Anelę Jr 
Emilijų.

Kūnas pašarvotas 4330 So. 
Honore St. latidotuvės Jvyks pėt 
nyčioj rugsėjo 2 5. Iš namų S 
vul. bus atlydėtas Į šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Duktė, Sūnus, 

Brolis Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel Yards 1741.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakuir 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skaudu, bet pasakys pats 
po pilno Išegzaminavimo. Jus su
taupysit laikų Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — seopo — Ragg) 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, kr Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų ųvelkata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokių užslsenėjusių, }si- 
kerėjusių, chroniškų ligų. kur) ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmąs Rūmas 1016

20 w. jAokson blvd.
Arti State Gatvėj

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarsls nuo 5 iki f 

Nedėlloiuis nuo 10 ryto iki > po
plot

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevclt 7791

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus. 
50c. už 5 — $i už io|

Sempells — lfl<c.

PROBAK CORPORATK
SeėMy «»»* Ca,•M HIUT AVINUI

Malonumas
Pypkorlams 

Ir cigaretų 
rūkyto
jams

This new che<

Now—Kraft-Phenix’ new achil 
ment! Rich mellotv cheese (1$ 
plūs added health qualitie« 
wholesome, digestible form. Į

Velveeta retains atl the valui 
elementą of rich milk. Milk sul 
calcium and minėtais. £®eryl 
caneatit freelyl r

Velveeta spreads. slices, nj 
and toasts beautifully. Try a | 
pound package today.

KRAFT
V/elvee

▼ Thę Dolięioui N»w ęb««i
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
WEST PULLMAN'lLL

Tel. Cicero 6768

klebonui kun. Linkui už atsi
lankymų. ir gražų pasveikini- 

1 mą. Taipgi ačiū p. JuozaičiuiI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

DAKTARAI
Tel. Cunal 6764 Res. Republlc 5350 Telefonas Grovehlll 3262

Vyčiai atgijo
Sekmadienyje,

d., parapijos salėje įvyko Lie-' Matyt, kad mūsų jaunimas 
tuvos Vyčių 35 kuopos susi- stengsis nepasiduoti kitoms 
rinkimas. Susirinko 30 jauni- kuopoms.
mo. Jų tarpt; keletas buvusių Valio, West Pullman! 
narių, bet dauguma buvo nau- j 
ji nariai.

Siame susirinkime išrinktai 
nauja valdyba iš šių narių: j 
Pirm. — L. Konstant, viee-pir ’ 
alininkas — V. Savičius, fin. j 
rašt. — E. Šiužąs, nut. rašt.!
— E. Konstant, ižd. — D. Plo- 
pa, sporto vedėjas — E. Sa-

. v Ividus.

ir p. Lapinskiui už atsilanky- 
rugsėjo 20 uių ir gražius patarimus. C H I C A G O J E

MARQUETTE P ARK 
ŽINUTES.

Kaž kas.

ilCERO, ILL

j gyvenime įvyksta Įvairūs ne- 
' pasisekimai. Taip pat yra tūk-

------------ Istančiai būdų, kuriais galima
X Šiluvos atlaidai šiais me- pasiekti laimė ir linksmas gv- 

tais sėkmingai buvo apvaikš- venimas. Todėl šių skirtingų
čiojami. Kaip žmonių, taip ir 
dvasiškių dikčiai atvyko į at-

reiškinių nagrinėjimas sudaro 
gyvenimo problemų. Turi bū-

DR. A. RAUKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS1AS

erių mLigonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MAEUUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2 359 So. Leavitt St. 
Tel. Canai 2330

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

Nutarta susirinkimus laiky-, 
ti kas pirmų ir trečių ketvir-

laidus. Žmonių buvo matyt ti vaizduojama gyvu paveiks- j 
X Metinė parapijos vaka- visi* Chicagos kolonijų. Še- lu, kuris sudarytų žmonijai - 

rienė įvyks lapkričio 22 d. kantieji kunigai buvo: J. Pas-1 gilų įspūdį ir rodytų kelių’
Cieeriečiai iš anksto jau ruo- kauskas, J. Vaičunas, A. Sk- į laimę, geiovę ir pažangų.,

i šiasi ir tikisi, kad vakarienė ripkus, B. Urba, A. Linkus, Menas kaip tik tam tikslui ' ofis4UJ 2201 Wcst 22nd street 
I bus tikrai nepaprasta. Deksnis, M. Švarlis, V Va-! tarnauja. Kultūra, doros ir cor. Leavitt st. Tei. canai 6222

Radio stotis A J J. DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

lančius, P Gasiunas, J. J usevi-j žmoniškumo principų ugdymas 
čius, K. Bičkauskas, P. Ka-1 žmonėse yra tokia sritis, kuri 

tadienį mėnesyje. Specialis members are eordially reąues- ’ tauskas ir Tėvas 1 J. Bruzikas' teikia žmonėms bendra daly-! 
susirinkimas bus ateinantį ted to attend a Surprise So- j^į vietinis klebonas. Visi' kų supratimų. Be abejonės, Į 
ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., cial, Monday, September 28,] džiaugėsi gražiomis iškilmė šis klausimas yra visiems j 

svarbus. Todėl mes visi ir rū-1

X Ali Cicero Council 14

parapijos salėje, 8 vai. vak. 1931, at seven tliirty in the;Iuįs ir turiningais Tėvo Jėzui
Kviečiu kodaugiausiai susi- ‘ evening.
rinkti naujų ir buvusių narių.! Tliis will be a sočiai “extra- 

Širdingai ačiū mūsų gerb.' ordinary.” E. C.

to pamokslais.

GRABORIAI:

- J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canai 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply-^'% dykai.

' 3307 Auburn Avenue

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti/ o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel.- Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Gbicago 
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama. x

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tahnan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chieago, TU.

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

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

DR. J. P. POŠKA

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

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

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Vai.:

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tei. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofise Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgaspinkimės tuo. Stenkimės ma-

X Pereitų sekmadienį Šv.’tyti tų Gyvąjį Paveikslų, kurį, , ,
Teresės dr-ja suruošė pirmų atvaizduos t*. Dundulienė ir! 5594 y ARTESIAN AVĖ. j HAI‘S±ED oi.
šį rudenį balių. Dikčiai sve- jos artistų grupė, kuri pirmiau
čių atsilankė ir visi gražiai šia pasirodys Roselande, nes
pašoko bei pasidžiaugė vakaru gerb. klebonas kun. Paškaus-,Sventadieniais »aeal sutarimą, 

ir muzika. Pelnas skiriamas į- kas iš anksto pakvietė jų su
rengimui rakandų į naujų kle- vaidinti melodramų “Gražio-

Į 3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

Kampas 31 .Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliotais ir šv aitadieaiais 10-12

, Ofisas Tel. Grovehill 0617

boriijų. ji Mageliona” lapkričio 11 d |
X Visos parapijos draugi- parapijos svetainėje.

jos . ir kuopos uoliai rengiasi Melodrama vaizduoja kara-: 
pilė bazaro, kuris bus spalio grafų ir jų tarnų gyveni- ‘ 
mėnesyj. Šio penktadienio va- in^ geį labiausiai žiūrėtojus i 
khfų visų draugijų ir kuopų sudoinihs tuo, kaip karaliausi 
atstovai bei parapijos komite- dukĮg “Gražioji Mageliona į- j 
tas turės susirinkimų pora- gįjpyĮį grafų palaikį kareivį į 

pijos svetainėj 7:30. Bus pasi- Petrą ir kokios bus to pasek.Į 
tarimas, kaip sėkmingiau su- mės žinoma, Roselando, Clii- . 
rengus minėtų p ramogą. Tiki- cagOg if ^linkės lietuviams 1 

mųsi, kad visi atsilankys. !bus įdomu matyti,
X Šiomis dienomis pas vie- Mageliona”, kuri^ vaidins 

tinį klebonų lankėsi kun. J. ■
Koncevičius iš Mt,
Pa.

Kės. 6707 S. Artesian Avė. 
Tel. Grovehill 0617

DR. J.’J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 I< M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

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

“Gražioji iA-part šventadienio ir Ketvirtadienio

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avi 
Valandos; 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

OFISAI: -
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, BlV(L

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

DR. S. A. 00 WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7522

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

X Šį sekmadienį parapijos 
choras rengia balių par. sve
tainėje. Visi choristai-ės stro
piai darbuojasi, kad vakaras 
gerai pamyktų. Muzika bus 
gera ir daug kitų įvairumų 
pamargins vakarą. Visi eisi
me į balių. Rap.

jauna lietuvaitė, nesenai atvy- 
Carmel, kus- į (jhieagą p-lė Jeny Ju- 

levičiutė. Ši artistė yra tinka
mai pasirengusi atvaizduoti • 
romantišką karalaitės gyveni- į i 
mą. į

DENTIST AI
Phone Bouleva.d 7041

PO ATOSTOGŲ.

P. Dundulienės artistų gru
pė drauge su savo bendradar
biais linksmai praleido atos
togoms (vakacijoms) skirtą 
laiką. Taip antai, daugumas 
jų su pasitenkinimu ramiai 
ilsėjosi Wisc. rezortuose. Kai 
kurie iš jų didesnę laiko da-

Artistukas.

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

Arti 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRIŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canai 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Palengvins akių Įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

lį praleido piknikuose. Sma-18Vaiglmo> akil^ aptemimo, nervuotu- 
. mo, skaudamų akių karštj. Nuimu Tele. Cicero 1260

giai laiką leido drauge su to
mis žnionių miniomis, kurioms 
ji praėjusią žiemą rengė kon
certus ir įvairias linksmas 
pramogas.

Minėtos artistų grupės mo-

mo.
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va-

i

I H

. «... . kare. Nedėliomis pagal sutarti,
kytoja P. Dundulienė taip pat kreivas akis atitaiso į trum-
linksmai atostogas praleido liuką su nauju išradimu 

1 Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
p. Karmecko ūkyje. Mieli, vai- bc akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Į AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ Į 

Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramiį 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitatge Avenue

risi Telefonai: YARDS 1741 if 1742

Įstybėje. Kaip minėjau, pasi- 
[įlihksniihimui ir ramiam poil- 
įsiui skirtasai trumpas laikas 
i greit praėjo. Mat, reikėjo skb-j Tei. varo. i829
bintis prie tiesioginio Meni-| p
ninku darbo ir iš anksto pra- IzJtt.* *>e OILlvIVpjJtv 
dėt studijuoti bei nagrinėti lietuvis akių specialistas 
dramatiškas tendencijas, ku
rios pasireiškia žmonijos gy
venime įvairiomis formomis, 
didvyriškomis tragedijomis ir 
papročių komedijomis.

Yra tūkstančiai s skirtingų 
priežasčių, dėl kurių žmonių

Tel. Boulevard 7589

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

756 WES‘T 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valanda*: nuo 10—4; nno 8—9 
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

DEN TĮSTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vsl.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampas \V alias h Avenue 

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

Tel. Republlc 7696

Kez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canai 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 
ir Ketvergaia vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

472y SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vakaro 
Nedėliomis 19 iki 11 

Telefonas Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

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

Tel. Central 707 9 
Rez., Longbeach 9453

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj eusltania

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

9568 SO. WESTERN AVĖ.

DR. I. DDNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

2 Iki 4 ir 6 iki 8 v ,v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 003e

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

Tel. KenwooU 6107
' Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 9419

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONG\VOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

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

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 3 Melus 
Ofisas 1417-41) Plttsflchl BIiIr., 53 E. \\ aslijngion St., Cliicago, 111.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Ir Re«. Tel. BouT. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
vai.: 1-3 ir 4:30-8:30 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakkre 

Nedėlioj susi tarus
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A U G A S Ketvirtadienis, Rūgs. 24, 1931

Gerb. Kun. Dr. K. Matulaičio 
SLEISTUVIU VAKARIENĖ

— Įvyks —

Šeštadienyje Rugsėjo - Sept. 26 d. 1931
AUŠROS VARTŲ PAR.' S ALE J. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c 

Gerb. Kun. Dr. Matulaitis yra daug dirbęs visose organizacijose, kaip

tai: Labd. Są-goj, Kat. Federacijoje, Marijonų Koleg. Rėmėjų Dr-joje, 
Akad. Rėmėjų ir 1.1.

Tad, prašome visų skaitlingai atsilankyti ir atsisveikinti su musų uoliu 
darbuotoju. Gerb. Kun. Dr. Matulaitis neužilgo išvyksta į Londoną, Ang- 
lijon. Programe dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos artisčių grupė ir 
žymiausieji Chicagos lietuvių dainininkai-ės.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMISIJA.
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C H I C A G O J E PRANEŠIMAS MUSŲ IŠEI
VIŲ VADAMS.

DIDELIS BALIUS 
Ir

Pagerbimas parapijos jubilie
jaus rengėjų.

Prie Aušros Vartų parapi
jos jubiliejaus surengimo kai- 
kurie padėjo daug darbo. 
Gerb. klebonas kun. L. Drau
gelis aplankė visus savo pa
rapijomis, kaip vietinius, 
taip ir toliau gyvenančius. Lan 
kymų palengvino su savo ma
šinomis. Rengimo Komiteto 
pirm. V. Duoba, B. Mažeika, 
Petras Šliogeris ir kiti. Toliau 
darbavosi visos draugijos ir 
kuopos, prisidėjo daugelis biz
nierių ir šiaip jau daug gera
širdžių žmonių teikė dovanė
les. Uoliai darbavosi parapijos 
komitetai ir šeimininkės iš M. 
S. 55 kp.

Tų visų darbuotojų pager
bimui rengiamas didelis balius 
Rūtos Darže, sekmadienį, rug
sėjo 27 d. Pelnas eis parapi
jos reikalams. Visus kviečia 
atsilankyti.

Rengėjai.

Per vienų valandų galėjai iš
girsti operos dainininkus, ku
rie kaž kur toli gyvena, o 
taip pat ir muzikos.
Šį sykį dainavo mėgiami dai 

nininkai, kaip K. Sabonis, A. 
Čiapas ir žavėjantis “Peoples 
duetas.” Buvo gražių Kepurės 
juokų ir rimtų, naudingų kal
bų bei kitokių įvairumų.

Peoples Furniture Kompa
nija pasižymi stengimosi — 
leisti oru gražius, rinktinius 
lietuvių radio programus.

Nevienpusiškas žmogus, be
sidžiaugdamas ir besigerėda-

Amerikomj dienraštis “World 
— Telegram” įdėjo žinutę 
apie tai, kad šio krašto vy
riausybė kreipėsi į Lenkijos 
atstovybę Wasliingtone, klau
sdama, ar yra garsaus Tado 
Kasčiuskos ainių, ir kartu 
kviečia juos atvykti į York- 
town’o iškilmes, kurios įvyks 
1932 metais įminint 200 meti] 
sukaktuves nuo generolo Jur
gio AVasliington’o gimimo die 
nos. O lenkai ir jų spauda 
tvirtina, kad Kasčiuškos ai
nių nėra.

Tai neatitinka tikrybei. Tie-
mas tais radio patogumais,1 sa’ v*s^ savo gyvenimų išgy- 
reiškia didelį dėkingumų kaip ven?s viengungiu (singeliu), 
radio išradėjams, taip ir tų | Kasčiuška nepaliko savo vai- 
gražių oro koncertų leidėjams. I Bet juk jis turėjo seserį,

o pastaroji, ištekėjusi, turėjo 
vaikų. Taigi, tų vaikų krau
jas buvo tas pat, kaip ir Tado 
Kasčiuškos kraujas. Dėl to T. 

Brightom Park. — Atsto- Kasčiuškos sesers vaikai, a- 
Vams, dalyvavusiems pereita- nukai ir proanukai yra tikri 
me Liet. Vyčių Seime, Liet. į garsaus kovotojo dėl laisvės 
Vyčių 36 kuopa rengia pa- j generolo Tado Kasčiuškos ai- 
gerbimo vakarėlį rugsėjo 24 ‘ niai- Ir, kaip žinome, įžymūs 
d., McKinley Park svetainėje,! U1ūsų tautos vyrai Mykolas,

Kl.

PAGERBS ATSTOVUS.

8 valandų. Bus įvairus progra
mas ir užkandžiai. Iš anksto 
žinome, kad visi nariai-ės, no
rėdami pagerbti mūsų kuopos 
seimo dalyvius, skaitlingai su
sirinks. Kviečiame atsilankyti

Vaclovas ir Viktoras Biržiš
kos yra kaip tik generolo Ta
do Kasčiuškos sesers dukters 
vaikai. Tad jie yra tikri T. 
Kasčiuškos ainiai.

Sužinojęs tai iš nelietuviš-

mercial and Financial Chro- 
nicle” rimtai svarsto nepri
tekliaus klausimų ir randa, 
kad reikia panaikinti 18-sis 
konstitucijos priedas (apie 
proliibicijų). Pasak šio laik
raščio, tada vyriausybės iždui 
tektų visos tos pajamos, ku
rios šiandien tenka svaigalų 
šmugelninkams ir pirkliams.

‘ ‘ Chronicle ’ ’ atjaučia sun
kių vyriausybės padėtį ir prie
šinasi didinimui mokesčių 
už pajamas. Nurodo, kad šian 
dien vedami “bizniai” juda 
vėžlio (tortlo) -žingsniu, “biz
nieriai” gauna didelio pelno, 
tad ir padidinti mokesčiai už 
pajamas pasiliktų popieriuje.

Laikraštis prikiša vyriau
sybei, kad ji neberanda kitų 
kokių šaltinių pajamoms didin 
ti, kaip tik didinti mokesčius 
už pajamas, lygiai kaip šian
dien atskiros valstybės didina 
mokesčius už vartojamų gazo
linų. Jei vyriausybei reikalin
gos naujos pajamos, jos parei
ga susirasti/kitų šaltinių, už- 
uuot nuolat spaudžiant “biz
nierius ’

Tinkamiausias ir gausingiau 
sias “šaltinis yra prohibicijos 
panaikinimas”, — pareiškia

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

laikraštis. Jeigu yra svarbių 
kliūčių 18-ajam priedui at
šaukti, tai nematyti kliūčių 
Volstedo įstatymui pa
keisti. Kongresas juk 
gali nutarti grųžinti gy
ventojams kad ir alų ir vynų 
ir, tuo būdu, nurodyti vyriau
sybei naujų pajamų šaltinį.

Jei prohibicija būtų atitin
kamai ir greičiau panaikinta, 
tai greičiau būtų sulaukta ir 
gerųjų laikų. Tada lengvomis 
priemonėmis valstybės iždas 
gautų per metus nuo 500 ligi 
800 milijonų dolerių. Šiandien 
ši milžiniška suma tenka vie
niems smurtininkams, kurie 
juk milijonus uždirba.

Visai panaikinus arba tik iš 
dalies kiek pakeitus probibi- 
cijų, be vyriausybės iždo 
daug laimėtų ir vargstantieji 
ūkininkai. Kaina javų grū
dams pakiltų. Ir, kas svarbiau
sia, gyventojams būtų grąžin
ta brangintina ir pačios kon
stitucijos užtikrinama asmens 
laisvė.

Akstinas.

REAL ESTATE

PERLAUŽĖ RANKĄ DĖL 
ILGO SIJONO

Rūgs. 5 d., Zosei Lauruty- 
tei, gyv. Galminaičių km., Pa
dubysio v., kuliant arkline ma 
šina, įkliuvo sijonas į drėlin- 
gų (mat visos kaimietės su il
gais sijonais) ir pradėjo su
kti. Vargšė, norėdama išsigel 
bėti, pakliudė rankų ir nulau
žė. “M. M.”

Rugp. 29 d. Krinčino v., N. 
km. gyventojas M. turėjo pa
gaminęs alaus. Įgėręs susiki
virčijo su švogeriu J. ir par
metė jį žemėn. Šis, atsikėlęs, 
pagriebė kampe stovėjusį bas
lį ir smogė N. į galvų. Šis su 
praskeltu kiaušu netrukus mi
rė. J. suimtas. “M. M.”

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

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

ir tų' .jaunimų, kiwis da nėra 1 kos spaudos, pranešu apie tai
Vyčiais.

A

R. ANDRELIUNAS
%

(Marųuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

/

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 

Įstaiga Cbicagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL 
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ORO KONCERTAS.

Progresas!
Radio laikai!
Keletas metų atgal žmogus 

nei neįsivaizdavo, kad susi
lauks tokių laikų, kad nerei
kės jam eiti į teatrus, ar sve
taines, pasiklausyti koncertų, 
bet su radio pagelba girdės j 
juos savo namuose. 1

Taip, dabar namie sėdėda
mas ant minkštos kėdės žmo
gus gali klausyti talentuotų 
žmonių, ar tai dainuojant, kal
bant, griežiant juokus kre- 
č-iant ir tai veltui, be jokios 
įžangos.

Pav. kad ir pereitų antradie 
nį oro koncertas, kuriuos nuo
lat kas antradienį duoda 
Peoples Furniture Kompanija 
iš WGES stoties, kiek tai su
teikė klausytojui malonumo. 
Sunku net pasakyti.

Valdyba.

APSKRIČIO SUSIRINKI
MAS.

Ateinančio penktadienio 
vak. rugsėjo 25 d. Aušros Var
tų par. salėj įvyks Moterų Sų- 
jungos Chicagos
susirinkimas

Barbernė du krėslai, kreiptis P. 
Larbach, 5454 So. Princeton.

! mūsų išeivių vadams, kad jie 
j praneštų apie tai šito krašto 
vyriausybei.

Kazys Vidikauskas.

Malt & Hop Storas, gyv. kambariai, 
k. v. š„ 4 atsk. gar. Ineigos padengia 
rendų. 3 metų listas. 3716 No. Hals
ted St.

Lunchroom, maža vieta, tinka po
rai, gyv. kamb., pigi renda. Pigiai. 
4539 Lincoln Avė.

Roominghouse. 24 kamb., naujai 
iSd., geros ineigos, didis bargenas, ge
ra transp. 18 N. Halsted St.

VALSTYBĖS PAJAMŲ 
ŠALTINIS.

Amerikos vyriausybė nusis- 
Apskričio •' kundžia, kad valdiški mokes- 

Visos kuopos 'čiai už pajamas mažėja ir
prašomos atsiųsti atstoves.

Valdyba.

GERB. KLEBONŲ IR PA
RAPIJŲ TRUSTISŲ 

DĖMESIUI

kad šiais metais valstybės 
ižde bus dar didesnis nepri
teklius. Naujorke leidžiamas 
įtakingas laikraštis “Com-

RAKANDAI VARTOTI' 
DU MĖNESIU.

Savininkas parduoda 4 kamb. ra
kandus. Gražiai išrodantis parloriaus 
setas itališku aksomu aptrauktas $85, 
vertas $350. Silkinis 9x12 amerkonift-; 
kai — orientallškas kauras $35, ver

bas $150. Besiulinlg 9x12 Wilton kau 
'ras $12. Louis XVI riešuto medžio 

valg. kamb. setas $65, vertas $250. 
Supa$nasis krėslas $25, vertas $100, 

'sutaikytas mlegk . setas $86, vertas 
($350, Candelabra lempa $6, verta $25 
radio, ttallSkos firankos, stalai, veid
rodžiai ir tt.

8228 Maryland avė 1-mas apt. 1 
blokas J rytus nuo Cottage Grove. 
Tel. Stewart 1875. Pristatom.

Pigiai $10,500 namas už $8,000., 
naujas bung. k am p. lotas. Už geriau
sių. pasiūlymų. 1939 So. 10 avė. May- ' 
wood, III.

Reik 5 metų paskola $2,200 po 6 % 
nuoS. 2034 Flournoy, Mrs. Gardner 

— ■ ---- 1 .... ■ . - -----------------------------  ,
Pigiai nuo sav. geras namas kaina- ■ 

vo $12,000, atiduos už $9,800, 6038 N. 1 
Harlem avė., Norwood Park, dėl ži
nių tel. Newcastle 1998
----------------------------------------------------------- Į

Bargenas, kur jūsų pinigai bus sau
gus. 1 % augščlų namas, k. v. S., Į 
eiek., 5 kamb. maudynė apačioj, 4 
kamb. viršuj, tik kų baigtas, išeina 
2 flatai, Sav. 5761 S. La Šalie St. | 

I
5 kamb. plytų bung., lotas 40x125, 

reik parduot prieš spalio 1. 10529 S. 
Campbell.

7 kamb. namas, % ak. vištų farrma, 
taipgi 5 kamb. namas % ak., Los An
geles, Cal. už nuoa ChicagoJ. Tik 
sav. Rašyt: 501 No. Central Avenue. 
R m. 343.

’ '«PllTKIEWlėZ£-@j

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 

PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tai. Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
I Namų Statymo Kontraktorius 
i Statau {vairiausius namus prieinama

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS

Šį vakarų, Šv. Juozapo pa 
rapijos salėje, 8801 Saginav ! 
St., 8 vai. vakare, įvyks Šv 
Kazimiero Kapinių Direktorių , 
posėdis.

Visi gerb. klebonai ir para 
pijų trustisai (po vienų iš kie
kvienos parapijos) prašomi at

silankyti. Sekretorius.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai {rengtų lietuvių 
aptlekų šioje aplelinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekoriua

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes spedallsuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptlekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTA8 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

j. W, ZACHAREW1CZ IREAL ESTATE į
Paskolos ir Apdraudė

903 WEST 33 STREET |

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu j dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
j Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir vlsua 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtčlų.

Apdraudžiama nuo ugnlea 
tarnado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago. III.
Tel. Yards 4669

GENERAI.IS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASTITENAW AVĖ.
ftapos Telef.

Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Blektrog relkmenoe ir fikščle- 

rial. Įvedame elektrų J namus ir 
dirbtuvėj
9129 g. Halsted St. 2 Aiigfttis


