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Amerikos legijonas prieš prohibiciją
MASKVA KONCENTRUOJA KARIUO 

MENE TIES MANŪ2IORIJA
Japonai tiktai “ginasi” kinų 

krašte

PREZ. HOOVER’IS TYLI, KAI 
ALGOS KAPOJAMOS

LEGIJONAS PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ

BOLŠEVIKAI KONCEN
TRUOJA KARIUOMENĘ

DETROTT, Mieli., rūgs. 25. 
— Amerikos legljono suvažia
vimas vakar l/)03 balsais 
prieš 394 priėmė rezoliucijų, 
kuria prohibiciją smerkiama.

Suvažiavimas reikalauja, 
kad kongresas leistų visoms 
atskiroms valstybėms balsuo
ti prohibicijos klausimu. Kie
kvienos valstybės piliečiai tu
rėtų atsakyti Į klausimų; ar 
18-ųjį konstitucijoš priedų at
šaukti, ar Volsteado įstatymų 
modifikuoti?

CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DVOKIANČIŲ DUJŲ 

BOMBOS

LIETUVAITE IŠTEKĖJO , GRYBŲ FABRIKAS JAU
UŽ NEGRO

Jos duktė juoduke, sūnus 
baltaveidis

Granados teatre, 6427 She-1
1 i

ridan rd., susprogdintos dvi
dvokiančiųjų dujų bombos,1 Trečiadienį šiauliečiai sto- 
kada teatro viduj buvo apie ty ir mieste matė nevisai pa- 
1,800 žmonių. Vos nekilo pa- prastų vaizdų; popietiniam 
siauba, bet policija nuramino traukiniui iš Rygos (pro Jo- 
susirinkusius. Su vėdinimo si- niškį) atėjus iš vieno vagono 
stemos pagalba dujos buvo išlipo keista šeimynėlė... ji 
greitai išsklaidytos. šviesiaplaukė, mėlynakė lietu-

.vaitė, jis — juodas, kaip an
glis, plačialūpis negras. Pore
lė atsivežė ir dvejetų vaiku-

i ------------ |čių: 3—mt. amž. juodukų
i Chicago’s policija nesiliau- mergaitę ir iy2—2 mt. amž. 
na veikusi prieš įvairias loši baltaveidį berniukų.

1932 metais ties Killarney Lakęs, Airijoj, įvyks pramo- nedorėlių lindynes. Ka Porelė bematant atkreipė į

VIENI SUIMA, KITI 
PALEIDŽIA

NANKINGAS, Kinija, rū
gs. 24. — Sovietų Rusijos ka
riuomenės organas “Krasnaja 
Zviezda” nepaprastai karin- s°s> ®us nnn'nms

smerkia innnnn veikimą ezen* atldavimo lord« Castlerosse’o protėviams. Čia atvaiz- 7= vviovjm žiku vagįuojant į viešbutį, su
Mandžinriioi ’ P ‘ \ duojamas lordas V. Castlerosse’as, kurs atvyko į Amerikų ir j paleidžia areštuotus asmenis. ft si įr yaįk smaisuotlj

i būrys juos lydėjo nuo pat sto- 
NEREIKALAUS MIRTIES ties iki viešbučio.

300 metų sukaktuvės nuo garsių Killarney dan&* tų vietų puolimai vyk- save yįglj dėmesį. Ir jiems ve- 
ordo Castlerosse’o protėviams. Čia atvaiz- domi be “warantų,” teisėjai *jku važiuojant i viešbuti, su-

pasirinko šių Pbiladelphijos debiutantų p-lę Kay Meehan. j 
Gaunama žinių, kad sovie-į Minėtose pramogose ji reprezentuos J. Valstybes 

tai koncentruoja kariuomenę
Mandžiūrijos pasienyje. Į tų 
pasienį iš Maskvos išskrido!

1karo komisaras.

JAPONAI TEISINASI

KĄ DARBININKŲ VADAI 
SAKO

WASHINGTON, rūgs. 24. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos ir kitų darbininkų orga
nizacijų vadai pareiškia, kad 
atlyginimo mažinimas darbini
nkams sukels krašte dar dide
snį nedarbu, o ateinančioji žie
ma milijonams žmoniij tikrai 
bus nepakenčiama.

Anot Am. Darbo Federaci
jos prezidento Green’o iki šiol 
masių pirkimo jėga buvo me
nka, o dabar ta jėga visai su
mažės. Bus mažiau perkama, 
dirbtuvėse darbai bus nutrau
kti.

Iš Baltųjų Rūmų nesulau
kiama pareiškimo tuo klausi
mu.

TOKIJO, rūgs. 25. - 
ponų vyriausybė skelbia, kad 
jos pozicija Mandžiūrijoj nė
ra puolimo, bet apsiginimo po
būdžio. Ji žada paskiau tai 
plačiau paaiškinti.

MAŽINA ATLYGINIMĄ 
DARBININKAMS

NEW YORK, rūgs. 24. — 
Plieno pramonei padarius pra
džių, šiandien visos kitos pra
monės nukapoja darbininkams 
atlyginimų. Sumažintas atlygi
nimas bus mokamas nuo spa
lių mėn. 1 d.

DUONOS KAINĄ SU
MAŽINO

BERLYNAS, rūgs. 24. — 
Darbininkų unijų, duonkepyk- 
lų ir kooperatyvių parduotu
vių atstovų kongrese nutarta 
duonų pigiau pardavinėti be
darbiams./ Kongresui vadova
vo maisto ministeris M. Scbi- 
ele.

GAL SOVIETAI SUSIREMS 
SU JAPONAIS

\ --------- r-
LONDONAS, rūgs. 25. —

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
JS

BAUSMES

JAPONUI
Po valandos viešbuty jau 

grūdosi keli judresnieji laik-

VEIKIA

Iš Merkinės gauta žinia, kad 
ten pastatytas lietuviškas gry
bų fabrikas jau pradėjo savo 
darbų. Jis kasdien perdirba 
apie 590 klg. žaliavos. Fabri
kas yra bendrovės “Grybas” 
žinioje. Jis pastatytas su že
mės ūkio rūmų. pritarimu.

Dabar fabrike grybai džio
vinami, marinuojami ir taiso
mi eksportui, kuris daugiau
sia eis į Vokietijų ir į Angli
ju. Vidaus rinkoj daugiau 

reikalauja marinuotų grybų. 
Už kilogramų grybų moka po 
pusę lito. Tik skundžiasi, kad 
žmonės grybų nemoka rinkti. 
Juos reikia renkant nupiauti 
neišrovus, nes kitaip (kai iš
rauna) toj vietoj grybai nebe
auga. “R.”

GANDHI’S ANTRĄKART 
PARLAMENTE

Iš Crown Point’o, Ind., pra- 6
nešama, kad valstybinis kai- . Vienam reporte-

R¥GA, rūgs. 24. - Iš Ma-'tintojas (prokuroras) teisme ™> įdt*’eldė P"““’
i Maskvos žiniomis, sovietų Ru-|8kvos per radijų praneša, kad nereikalaus mirties bausmės n°’” Ji iletuvaitė> Aldona Ka-
sija neleis T. Sąjungai arba I sovietų užsienių reik. komi-'v ž dž— p Swank’™ rPaitė’ duktė pasiturinčio jo- 
Amerikai kištis i Mandžiiir J____ t, - .. . žmogžudžiui l'erry &wanKT Amerikai kištis į Mandžiūri-' rJ,o Tif,nnnvtac i

Jtt- jos reikalus. pakomTsaTas tur i„ ko |k"8 ‘ikS’
m A A A . Ireikan* Pakomisaras turėjo ko- laig nugovė senyvų žmogų.
Tokio pat nusistatymo lai-( nferencijų su japonų atstovu

RIAUŠES PRIEŠ JA
PONUS

ŠANCHAJUS, rūgs. 24. — 
Hongkonge apie l,00t) kinų su

kosi ir japonai
Tuo būdu sovietai yra pasi

ryžę susiremti su japonais ir 
krauju palaistyti Mandžiūri
jos krašto laukus. Kaip tie, 
taip ir šie turi ten savo inte- 

' resų.
Antai, 1929 metais Amerika

Maskvoje. Komisarai protes
tavo prieš tai, kad japonai be 
Maskvos atsiklausimo pradė
jo karo veiksmus Mandžiūri
joj. Jam nurodyta, kad sovie
tų Rusija Mandžiūrijoj turi 
vienodų interesų, kaip ir Ja
ponija. Todėl sovietai imsis

stengėsi sovietus sutaikyti su Į PrienĮonių tiems savo interesą 
kėlė riaušes prieš japonus, kinais. Vos Amerika suskubo Įms 8irdl*
Pradėta pulti japonų parduo- paskatinti abi puses taikytis,; 
tuvės ir kitos įstaigos. Britų1 sovietai buvo staiga pasiuntę 
policija kovojo su riaušinin- • savo kariuomenę į Mandžiūri-

ją.kais daugiau kaip valandų.

ATŠAUKIA KARIUOMENĘ

TOKIJO, rūgs. 24. — Ja
ponų užsienių biuras skelbia, 
kad japonų kariuomenės ver
žimasis į priekį Mandžiūrijoj 
sustabdytas ir iš kai kurių

SUSPROGDINTI KATALI 
KĖS MOKYTOJOS 

NAMAI

VOKIETIJOJ SNIEGAS

BERLYNAS, rūgs. 24. — 
Pirmųjų rudens dienų visoj 
pietų Vokietijoj nemaža pri
smigo. Antai Miunchene, Ba
varijoj, per šimtmetį sniego

MĘXIC0 CITY, rūgs. 24. neMta rugsėjo mėn
— Katalikės mokytojos Alici
jos Moreno namus, Vera Cru- 

vietų kariuomenė atitraukia- z’e, radikalai susprogdino, ka
da ji kviečiama atsisakė pri
klausyti prie prieškatalikiškos 
sąjungos.

Kaip žinoma, Vera Cruz’o 
valstybėje gubernatorius Teje- 
da pašalino iš valstybinių mo
kyklų visus katalikus moky
tojus. Tarp pašalintųjų yra ir J 
p-lė Moreno.

ma.
Be to, japonų vyriausybė 

pareiškia, kad už dviejų dienų 
ji paskelbs formalų pareiški
mų apie savo reikalus Man- 
džiflrijoj.

REIKALAUJA ĮSTATYMĄ 
SUSPENDUOTI

AVASHINGTON, rūgs. 24.
— “American Institute of 
Steel Construction” ekzekuty- RYGA, rūgs. 24. — Komu- 
vis direktorius" Abbott’as rei-'nistų partijos organas “Pra-

PRIEŠ BRITŲ IMPERIJĄ

PLANUOJA STABILIZUOTI 
STERL. SVARĄ

LONDONAS, rūgs. 25. — 
Patirta, kad Britanijos vyriau
sybė planuoja stabilizuoti ste
rlingų svarų (valiutų). Koks 
tas planas, nesužinota.

IŠEINA IŠ TARNYBOS

LONDONAS, rūgs. 25. — 
Londono policijos komisijonie- 
rius lordas Byng’as išeina iš 
šios savo tarnybos.

kalauja suspenduoti prieštru- 
stinį Sherman’o įstatymų fi
nansinio krizio periodui. Tuo 
reikalu jis lankėsi pas prezi
dentų Baltuose Rūmuose.

vda” rašo, kad artimoj atei
ty subyrės britų imperija. Im
perijos griuvimo ženklai jau 
pasireiškia britų laivyne ir ka
riuomenėje.

AVASHINGTON, rūgs. 24. 
— Paštų departamentas nu
statė, kad siunčiant į Britani
ją, viertas sterlingų svaras į- 
vertinamas $4.40.

niškiečio ūkininko. 1927 m. 
Jonišky baigė 4 kl. Toliau mo
kytis tėvas nesutiko leisti, o 
su 4 kl. cenzu sunku ir rašti- 

________ ninkėlės vietų gauti. Ūkininko
t, . , n šeima didelė. Aldona nutarėRasto Michigan o ežere ske- _
. , i . ieškoti laimes svetur. Drųsinduolio lavono asmenybe nu- . *

statyta. Tai A. Kostenka, 50. mergaite emigravo Brazdųon.
m. amž., apdraudos agentas. Bl» de Žaneir0 mieste snsi- 
Matyti, pats nusižudė.' pažino su turtingu kavos pla-

____________ ntatorium, negru Džonu Tho-
UŽ EMMERSON’Ą jmpsonu. Nežiūrint Džono o- 

________ ,dos spalvos Aldona jį pamilo
Illinois’o valstybės guber- ,*1* 3uodu apsivedė, 

natorius Emmerson’as ateina-j Neseniai jie nutarė aplan- 
nčiais metais baigs savo tar- kyti Lietuvą. Tačiau, čia juos 
nybų. “Sausieji” valstybės laukė nemalonus priėmimas, 
gaivalai subruzdo darbuotis Tėvai atsisako savo dukters, 
jo kandidatūrai, nes guberna- iš gėdos, kam ji ištekėjusi už 
torius yra pasidarbavęs pro- “laukinio.”

■IŠAIŠKINTA ASMENYBĖ

LONDONAS, rūgs. 25. — 
Indų tautininkų vadas Mahat
ma Gandhi’s antrąkart kalbė
jo britų parlamente. Jis rei
kalavo Indijos nepriklausomy
bės. Pareiškė, kad nieku kitu 
jis nepasitenkins.

Pirmiau Gandhi’s buvo nuo
laidesnis. Dabar jis pasiryžęs 
griežčiau kovoti dėl savo tau
tos laisvės.

Apie dvi valandas parlame
nto atstovų vadai vargino jį 
įvairiausiais klausimais.

SĖKMINGAS BANDYMAS

AKRON, O., rūgs. 24. — 
Sėkmingai ore išbandytas di
džiausias pasauly dirižablis 
“Akron.” Skraidė apie ketu
rias valandas.

“Akron” yra karo laivyno 
dirižablis.

hibicijos naudai.

VISKAS IŠMOKĖTA

Kitados uždaryto Garard 
Trust & Saving banko likvi- 
duotojas išmokėjo visus indė
lius visiems depozitoriams.

TRYS ŽUVO

Arti Cherry, Ilk, automobi
lis nusirito nuo vieškelio pyli- 

į griovį ir įsiliepsnojo.mo
Žuvo du jauni vyrukai ir vie
na moteriškė.

EŽERE LAVONAS

Michigan’o ežere rastas me
rginos Agnės Seburg, 40 m. 
amž. lavonas. Nėra žinių, kafp 
ji nuskendo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Misteris ir missis Thomp
son trečiadienį apžiūrėjo mie
stų, muziejui statyti vietų, 
statomų paminklų ir kt. Mis
teris Thompson stebėjosi 
Šiaulių gatvių grindiniu, kana
lizacija, elektros tarifu, nau
jąja ir senąją turgaviete... Jį 
esą labai stebinąs lietuvių šal
tas būdas ir jų darbo tempas...

Ketvirtadienį p.p. Thomp- 
sonai išvyko į Rokiškio aps
kritį, kur gyvena p. Thomp- 
sonienės iš motinos pusės gi
minaičiai. Po 2—3 savaičių p. 
T. žada grįžti Brazilijon.

“M. M.”

Skapiškio stoty bekraujant 
iš traukinio žvyrių staiga mi- 
erė 45 metų darbininkas, Vin
cas Zadielskis. Jis buvo kilęs 
iš Šilėnų kaimo Šiaulių aps
krities. 4 “R.”

NEPAPRASTAS BIRŽOJE 
VEIKIMAS

NEAV YORK, rūgs. 24. — 
Pramonėms paskelbus apie da
rbininkų atlyginimo mažinimų, 
vietos biržoje kilo nepapras
tas gyvumas. Pakilo šėrų kai
nos*, ir šėrai galvatrūkčiom 
perkami. \

ORO STOVIS

CHICAGO. — Debesuota; 
numatomas lietus; vidutinė te
mperatūra. \

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.0C 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.91 
Prancūzijos 100 frankų 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.20

Vokietijos 100 mrk. 22.50
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lonijų, kur Federacijos skyriai nebeveikė, pa
starieji iš naujo atsigauna. Visa katalikų 
visuomenė pajuto, kad be Federacijos jokiu 
būdu nebūtų galima apsieiti, nes be vienijan
čios instancijos daug sunkiau būtų išlaikyti 
savo tikėjimas ir tautybė.

Mes džiaugiamės Federacijos praeitimi, 
bet dar daugiau tenka džiaugtis dabartiniu 
jos stiprėjimu, didėjimu jos įtakos mūsų vi
suomenei, jos autoriteto augimu.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, aišku, kad 
Amerikos lietuvių katalikų vienybė stiprėja.

Taupumas Ir Mūsų Spulkos
------------- Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS------------KATALIKŲ SOLIDARU

MAS.
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prybės ir geros valios demon
stracijos Belgijoj, Vokietijoj, 

Mūsų visuomenės vienintoja — Federacija iš- Prancūzijoj ir Portugalijoj, 
auga į didelę jėgų, su kuria tenka skaitytis
visiems katalikybės ir lietuvybės priešams.
Be reikalo Brooklyno laisvamanių laikraštis 
anų kart mėgino įtikinti savo nesusipratusius 
skaitytojus, kad katalikų veikimui neva nesi
seka. Tas laikraštis, matyti, nori tuo būdu 
save ir savo pasekėjus nuraminti.

■ ta jaunimui Komunijų priim- 
i ti, kita — moterims ir trečia 
— vyrams. Kongresas užbaig- 

šio mėnesio pradžioje Ka- tas gausinga ir didinga pro- 
talikų Bažnyčios persekioji-1
mus j vairiose pasaulio dalyse 
užtemdė didingos katalikų sti-

cesija.
Toks pasaulio katalikų soli

darumas tikrai garbingas.
Akstinas.

KAS REIKIA KALTINTI?

DIENOS KLAUSIMAI
VIENYBĖS REIKALU.

Vienybė visur yra reikalinga. Ji reika
linga kiekvienos valstybės gyvenime, Bažny
čios santykiuose su valstybėmis, visuomenės, 
draugijų darbuose ir net šeimose.

Suprantama, kad ta vienybė ir Amerikos 
lietuviams reikalinga. Apie tai dažnai parašo 
mūsų laikraščiai, gintimi balsai įvairiuose su
sirinkimuose.

Lietuvių vieny oės reikalų pirmiausia 
suprato'katalikai, Prieš dvidešimt penkerius 
metus jie ne vien tik kalbėjo apie tai, bet 
ir praktiškai tuo reikalu dirbo. Tuo tikslu įs
teigta A. L. R. K. Federacija. Ji jungė ir jun
gia daugelį lietuvių katalikų parapijų, orga
nizacijų ir draugijų. Federacijai vadovaujant, 
daug gera padaryta Lietuvai ir lietuvių vi
suomenei Amerikoje? : ’

Mūsų visuomenės vadai yra įsitikinę, 
kad ateityje Federacija bus tuo labiau rei- 
Jtalinga, turės dar stipriau mus suvienyti, dar 
daugiau darbų turės nuveikti. Tai aiškiausiai 
pastebėjome iš šiemet įvykusių seimų, iš vi
so mūsų visuomenės judėjimo ir paties jubi
liejinio Federacijos kongreso darbų ir užsi
mojimų. *

Šiemet Federacija susilaukė naujų jėgų, 
kurios seniau lyg ir. nuošaliai stovėjo. Kuni
gų Vienybė visiškai pritaria Federacijai, 
žadėjo nuoširdžiai remti jos veik. ne vien tik 
žodžiais, bet taip pat ir darbais. Didžiausia 
mūsų organzacija, kuri dėl kai kurių nesu
sipratimų buvo pasitraukusi iš Federacijos, 
šiemet vėl jon sugrįžo. Daugelyje 'mūsų ko

Kun. Pr. J. Vaitakaitia. ,

ŠVENTOJI ELŽBIETA THIDHĖ.
(700 metų sukaktuvėms paminėti)

(1231 — 1931)

(Pabaiga)
Po šito iškilmingo pasiaukavimo ji 

nusikirpo plaukus, užsivilko pilku apsiau
stu, užsidėjo ant galvos trečiojo šv. Pran
ciškaus Seserų ordino guobtuvą ir susi
juosė pančiu. IK i ištikimos jos tarnaites, 
Guda ir Izentrūda, taip pat apsivilko pil
komis drapanomis ir pasirinko knn. Kon
radą savo dvasios vadovu. Jos naujojo 
gyveninio vieta neturėjo būti Eisenaclias, 
kuris matė kunigaižštienes Elžbietos gar
bę ir kuris taip dažnai priminė jai mi
rusį jos vyrą. Todėl visos trys naujos se
serys nukeliavo į Marburgų, kur gyveno 
ją- dvasiškas vadovas kun. Konradas. 
Ten kunigaikštienė iš savo našlystės krai
čio pastatė ligoninę ir šalia jos mažų mo
linį namelį sau ir, savo "draugėms. Čia 
turėjo būti paskutinė tobulo jos gyveni
mo vieta. Marburgas tada tebuvo tik nten 
žas sodžius be bažnyčios. Ir tik Elžbie
tos dėka įgijo didelės reikšmės. Elžbieta 
įkūrė dar dvi ligonines, būtent Eisenache 
ir Gotoje.

KEISTUČIO SPULKA.

“Keistučio” skolinimo ir 
bfldavojimo draugijos (spul
kos) direktorių susirinkime, 
mgpiučio (August) 27, 1931, 
finansų raštininkas J. P.

Nuo lietuvių spulkų dalyva
vo tik J. P. Ewald. Sako, kad 
Seimas buvęs labai įspūdin
gus.

Susivienijimo Spulkų Ame 
rikoje Lygos Raštininkas pra 
nešė, kati visos spulkos per 
pereitus metus padidėjo kapi
talu $128,964,939.00. Spulkų

Briuselyje įvyko jaunimo 
kongresas. Dalyvavo apie 200,- 
000 vyrų ir jaunuolių. Buvo 
gausingos atstovybės iš Pran
cūzijos ir Olandijos. Atviram1 
ore įvyko pamaldos. Šv. Mi
šias laikė kardinolas Van Ro- 

ih.las pat laikraštis savo nr. 113 kalba a-į,eyu8> KJ° procesija į nezi- 
pie visų Amerikos lietuvių vienybę.'Gražus nom° kareivio” kapų. Kitų 
tai yra dalykas. Deja, jis teorijoje tėra įma- - dienų — demonstracija, kurio- 
nomas. Daug kartų buvo mėginta bendrai su .ie dalyvavo daugiau 
kitomis srovėmis dirbti vienų ar kitų tautiš-; 1DO,(XK> žmonių.
ką darbų, tačiau nieko iš to neišėjo. Nors ka-1 Tomis pačiomis dienomis 
talikų vadai ir labai nuolaidūs būdavo, o vis Niuremberge (Vokietijoj) apie 
dėlto iš tų mėginimų išeidavo fiasko. Mes nė' 135,000 vokiečių katalikų da-
kiek nesistebime, dėl ko taip įvykdavo.

Nei vadinamieji tautininkai, nei sanda- 
riečiai, nei socialistai nemoka konstruktyviai 
dirbti. Jiems tas ir nerūpi. Pirmoje vietoje 
jems rūpi griovimo darbas.

lyvavo septintajam krašto 
(tautiniam) kongrese. Tai bu- 

. vo viena iš didžiausių Vokie
tijos kataliką demonstracijų.

Perry’s Svvank’as, 15 metų 
amžiaus, iš Creston’o, Ind., 
artimam Lowell’io miestely 
lankė vidurinę mokyklų. Jo 
namiškiai neturtingi ir Per
ry’s neturėjo pinigų užsimo
kėti už reikalingus vadovėlius.
Buvo baimės, kad jam teks 
mokykla apleisti. Perry’s ry

kai ’ž08* būt pinigų gauti. Tuo 
tikslu sekmadienio vakarą jis 
įvykdė plėšimą ir žmogžudys
tę ir atsidūrė kalėjime. į

Lowell’yje, kur jis lankė Bu^ding 
mokyklų, šalia miestelio turė
jo gazolino stoti Eugenijus 
Duckwortli ’as, 69 metų am
žiaus

Ewald, pranešė direktoriams, 
ka.l auditorius perSurėjo vi- turtas'riekia $8,828,61 ijS.Oti
sas finansų knygas ii- visa

Narių padidėjo 225,545. Viso
spulkos stovį iki liepos 31, į

1931. Viso spulkos turto yra ... ..,Vis° spulkų Amerikoje yra* 
al U , 11,777. Šešiose valstijose tur

tas padidėjo $10,(XK),000.00.
, . .. Visi spulkų pinigai yra skoli-Pradedant naujų serijų nuo Į 

rugpiueio 1 d. per vienų mė- i

$1,036,900.00. Trumpu 
metinė atskaita bus paskelbta 
laikraščiuos.

narių spulkos turi 12,343,254. 
Amerikoje

narni ant pirmų morgičių. l\i-
. . . , tokių investinentų nedaro,nesį ,stojo 132 naujų narų. i ✓

Raštininkas J. P. Ewald į Skelbimų ekspertas H. J. 
pranešė direktoriams, kad ji-lBuckley, čikagietis pasakęs, 
sai dalyvavo 39 Seime (Con-ikad dabar Amerikoje didelė* 
vention of tlie United States į bedarbe, bet da dirba 47,000,- 

and Loan Leaguę)'ū00 žmonių. Tie darbininkai
Pliilidelfijoje 
10 iki 16 d.

Seimas buvęs paminėjimui

nuo rugpjūčio

„ . . Iškilmingas Misiąs laike pope
li organizuotai . .. ,..... . . , . ... . . ziaus nuncijus Muncnene ar-kataukų visuomenei nepakeliui eiti su griovį- , . . * , .. _, . . ... . .. , • _ .. kivyskupas Vassalo di Torre-i kais. Kol aukščiau įvardintos sroves neismo- r

I ko dirbti rimtą konstrnktyvų darbų, kol jie m/ Tėvuineišsižadėjo savo pragaištingo nusistatymo

uždirba $89,000,000.000.1)0. Iš •
to uždarbio galima kiek ir 
sutaupyti. Šeimynose daugiau 
šia išleidžiama valgiui, dra
bužiams ir kitokiems daly
kams: už šilumų šviesą ir t. 
t. Pasilinksminimams, gal, ir 
per daug išleidžiama.

Nuo tų visų išlaidų galima 
dalį sutaupyti nedarbo die-

buvusis Lowell’io niar-i100 metų nuo įkūrimo spulkų. 
salas. Įsigijęs revolverį Per-! Pirma spulka suorganizuota 
ry’s sutemus nuėjo į gazolino k dadel f i joje 100 metų atgal, 
stotį ir ten užpuolė Duck- Dalyvavę Seime atstovai at- 
ivortli’ą. Senis mėgino gintis, j lankė vietų, kur buvo pirma 

spulka. Namas dar tcbstovi. 
Seime dalyvavo viso 8$7 ats.

grosso. Pasiųstas Šventąja!,. ,ad ir ul[o dvjem §uviais nu 
ištikimybės pareiski- i

mas ir užuojauta Ispanijos ka- sautas.
kovoti su žmonių tikėjimu ir dorove, tol ne-:""”“ Perry’s iškratė savo aukai Anglijos buvo 2 atstovu, iš noni arba dėl kokių nelaimių
gali būti nė kalbos apie bet kokį vieningų i1 mS- on£resa8 kišenes. Paėmęs 40 dolerių, la!^e^ Afrikos 1 ir iš Vdkieti- pav. šeimynoje tėvui susirgus,
darbų išvien su tomis srovėmis. Tuo tarpu 1. e ° von$ stoty užrakino ir nuėjo ,«ios 'kad jo moteris ir vaikai būtų
katalikai vieni turi dirbti konstruktyvų dar-1 V& ___namo. Pakeliui jis įmetė į i r , 7 ” ” ’ aprūpinti, kad jiems nieko ne
bų Amerikos lietuvių visuomenėj. O kad tas 
darbas geriau sektųsi, reikia dar tvirčiau su
siorganizuoti ir Federacijų sustiprinti.

SMAGI ŽINIA.
Lietuvos laikraščiai praneša smagių ži

nių, kad, nutarus tuojau įkurti Lietuvoje Ka
talikų Universitetų, ęnergingai imtųsi pa
ruošiamuosius darbus atlikti. Dabartiniu me
tu jau esąs paruoštas Universiteto statutas 
ir baigiami "Visi kiti Katalikų Universiteto 
paruošiamieji darbai. “Tad, stovime Katali
kų Universiteto atidarymo išvakarėse” — 
sako Lietuvos katalikų laikraščiai.

. . . . , namo. Pakeliui jis įniete į jprieš komunizmo propagandą, . , . .. ■ . , .vienų upeliukų revolveri irsaugoti seimų ir palaikyti krik1 “ \ .
... ... .. i stoties raktus. Namie paslėpėšėtoniškų religijų. . .........................\ .

Paray-le-Monial 'e, Prancū-' tuf, ,?lni«ns “ f“ at*al » 

zijoj, jvvfto katalikų kongre-1 *

vykdęs žmogžudystę. Tik gai- trukų jr senalv5s gu.
lisi, kad iš to “menka iaūkuS turint keletą centų ne-

reikės vargti ir badauti.da” buvo
nau

Jis šitaip aiškinasi: 
‘Vaistinėje užsakiau parū-‘ Dabartiniam laike senam

įsas pašaukimui ugdyti. Atvi !^eS\an^ šventykloj. Tenai jis vadovėlius. Nebuvo šniogui sunku jau darbas gau-
pasijuto blogai pasielgęs. Tad i . . v ti" o o* 'pinigų uz tai užmokėti, u-ram ore iškilmingąsias Mišias Pini-

giedojo Šventojo Tėvo nunci- ’1"*“ įgams įsigyti, kaip man rodė-i Katrie dabar dirbame ir
jus Prancūzijai arkiv. Mag- 8ua) su'e£ino> sa Y ania> • !g., plėšimas buvo tinkamiau- ^‘taupome, pradėkime taupy-
lione’as. Dalyvavo apie 15,000 e^u juos ga as ima, ne. . prįetnon£„ ; ti, kad, darbo netekus, ne
tikinčiųjų. Miesto gatvėmis' rau^u sutepti. Į jęas neikia. tuo kaltinti? reikėtų/vargti.
ėjo procesija, kurioje dalyva-j Tik trims valandoms praė-j Jeį Perry’s Svank’aš būtų A. J. Zalatoris.

vo 4,000 vaikų. Kongrese bu- jus, stoty rastas nužudyto į buvęs mokykloje iš mažumė® — -------- t--------- --------- s—
vo keletas vyskupų ir apie Duckworth’o lavonas. Atvyko mokomas kokios nors tikybos, — Kaip rodo statidika, A-
800 kunigų. šerifas, miestelio policija. Ne- šiandien nebūtų atlikęs tokį merikoj moterų milijonierių e-

Pirmasis portugalų krašto trukus viena mergaitė prane- baisų darbų. Būtų jautęs savy sama daugiau negu vyrų. 5
Mes sveikiname Lietuvos katalikų visuo į misioninkų kongresas įvyko šė šerifui, kad ji matė’ iš sto- atsakomybę ne tik Dievui, bet milijonus dolerių metinių pa-

menės vadus, kad taip energingai ėmėsi ka- Barcelonoj. Kongrese daly- ties išeinantį mokinį Swan- įr žmonėms. Mokykla be ti- jamų Amerikoj turi trys mo-
talikiško universiteto steigimo darbo. Aišku, vavo nuncijus arkiv. Beda ir k’ų. Šerifas tuojau areštavo kybos yra medis su nudžiūvo- tervs, o vyrų tik vienas. Mi-
katalikiška tauta be katalikų universiteto ne- kardinolas Em. Arejeira. Vie- jaunuolį. siomis šakomis. lijoną dolerių metinių pajamų

X. turi 44 moterys ir 42 vyrai.gali būti.

Vidaus balso vedama, ji pasiaukavo 
Dievo tarnybai, ir ši auka turėjo pasiekti 
aukščiausių tobulybės laipsnį. Pirma ir 
sunkiausia, auka, kurios naujasis gyveni
mas reikalavo iš Elžbietos, tai buvo išsis
kyrimas su mylimais vaikeliais. Mat, ma
ži vaikai negalėjo prisitaikyti prie griež
to ir sunkaus motinos gyvenimo, o antra 
vertus, jie turėjo gauti savo luomui atitin
kamų auklėjimų. Žinoma, motinos širdi.-l 
plyšo iš skausmo, bet kų darysi. Dieviško
jo Išganytojo žodžiai: “Kas sūnų ar duk
terį labiau myli, negu mane, tas manęs 
nevertas” (Mat. X, 38) davė jai jėgų ši
tam žygiui. Kunigaikštienė labai rūpinosi 
mylinių savo vaikelių ateitim. Jos sūnus 
Hermanas buvo auklėjamas Kroickhurgo 
pily ir tapo Tiuringijos kunigaikščiu. Vy
resnioji jos duktė Zofija vėliau tapo Bra- 
banto hercogiene. Tik Gertrfidų, jauni au
siu savo dukterį, kiek ilgiau pasilaikė pas 
save Marburge. Bet ir toji dar jaunuose 
savo metuose buvo atiduota auklėti į Al- 
tenbergo vienuolyną. Vėliau ji tapo vie
nuole ir ten pat 49 metus išbuvo vienuo
lyno vadove. Po jos mirties popietins Kle
mensas leido vienuolynui garbinti ją, kai
po palaimintąją.

Kilnioji Elžbieta paaukavo Dievui

na kongreso diena buvo skir- Areštuotasis prisipažino į-

viską, ką tik turėjo gyvenime. Visomis 
jėgomis ji stengėsi padėti vargšams ir 
ligoniams. Kadaise buvusi kunigaikštie
nė, dabar vargingai gyveno; tačiau jos 
mylimiausi buvo visų nelaimingiausieji 
raupsuotieji. “Kaip mes esame laimin
gos,” — kartą pasisakė ji, nuvaliusi ir 
aptvarsčiusi vieno raupsuotojo žaizdas, 
— “galėdamos tuo būdu prausti ir slau
gyti savo Viešpatį.” Tai buvo nesupran 
tania jos uolumo paslaptis nelaiminguo
sius gelbstint. Ji matė juose Jėzų Kris
tų ir girdėjo Jo žodžius; “Ką padarėte 
mažiausiam mano broliui, man padarėte.”

Elžbieta išsižadėjo kiekvieno žemiš
ko džiaugsmo ir su didžiausiu atsidėjimu 
ieškojo kaskart didesnių apsimarinimų. 
Ko daugiau ji išsižadėjo pasaulio ir pati 
savęs, to daugiau ji laimėjo. Ji laimėjo 
patį Dievą! Ir nenuostabu, kad kartą ji 
pasakė: “Aš daugiau nieko nebemyliu, 
kaip tik vienų Dievų.”

Kartų už neatsargumų ji ir viena jos 
draugė buvo smarkiai kati. Konrado nu
baustos. Po to įvykio Elžbieta linksmu 
veidu guodė savo kentėjimų draugę, sa 
kydama: “Mes turime tokius smūgius 
lengva šifldiini pakęsti. Jūk mes esame 
ly< UP® plaukiantis laivas, kuris potvy
niui užėjus, duodasi vilnims blaškyti, ir

tai jam nė nekenkia. Vandeniui nuslūgus, 
jis ramiai plaukia sau toliau. Taip pana
šiai ir su mumis. Kartais tenka pakentė
ti, bet ir vėl galima linksmai į viršūnes iš 
kilti.”

Elžbietai dažnai pasirodydavo Dievo 
Motina ir patardavo, kų turi daryti. Savo 
gyvenimo pabaigoje Elžbieta visų menkų 
savo turtų paskyrė vargšams ir betur
čiams. Ji norėjo būti palaidota su pilkais 
savo rūbais. Dievas, kurį. ji taip karštai 
mylėjo, jai apreiškė mirimo dienų ir va
landų. “Jau atėjo valanda, kurių Visa
galis Dievas šaukia mane pas Save.” Ir, 
tarusi tuos žodžius, ji ramiai užmigo ir 
nemcrdėdama atsiskyrė nuo šiuo pasauliu 
1231 metų lapkr. 19 dienų, būdama vos 
dvidešimt betveriu metų amžiaus.

Žinia apie Elžbietos mirtį greit su
judino visų kraštų, rašo vienas jos bio
grafas. Jos kūnų su prastais drabužiais 
pašarvojo ligoninės koplyčioje. Būriais 
rinkosi vargšai, norėdami paskutinį kartų 
pamatyti savo motinų ir iš jos gauti kų 
nors atminimui. Kai prasidėjo už miru- 
K*4.jų gedulingos pamaldos, ant bažnyčios 
stogo nusileido didelis būrys čiulbančių 
paukščių. Atrodė, tartum ir jie aorėtų 
džiaugsmingu savo čiulbėsią nustelbti rim

tas besimeldžiančiųjų giesmes. Ir iš tik
rųjų, tai nebuvo mirties, dėl kurios reikė 
tų liūdėti ir bijoti, bet tai buvo laimin
gas šventosios sielos sugrįžimas pas Die
vų. Kaip gėlė, vidaus jėgos verčiama, kyla 
į saulę, taip ir Elžbieta nuo pat savo jau
nystės kreipėsi į Kūrėją, nė trumpiausiam 
laikui nenusigręždama nuo Jo. Ir dabar, 
štai, ji savo tikslą pasiekė.

Tas pat popiežius, kurs kanonizavo šv. 
Pranciškų Asyžietį ir šv. Antaną Padu
vietį, keturiems metams praėjus po Elžbie 
tos mirties, iškilmingai priskyrė ją prie 
Altoriaus Šventąją pagerbdamas ją, kaip 
vargšų motinų ir Sv. Pranciškaus tretinin
kų ypatingų globėjų.

1235 metais buvo pašventinta nauja 
šv. Elžbietos bažnyčia ir jon perkelti jos 
palaikai. Toji bažnyčia tapo šventąją vie
ta ir buvo visoje Europoje labiausiai lan
koma atlaidą vieta. Šv. Elžbietos reikšmė 
yra didelė kiekvieno luomo gyvenimui. 
Jos gyvenimo gailestingumo pavyzdžiu tu 
retų sekti pasaulio didikai, tuo atveju, 
šiandien gal nebūtą tiek skurdo ir ašarų. 
Šventoji Elžbieta savo gyvenime buvo di
di šventoji. Šiandien Kataliką Bažnyčia 
pagerbia jos vardą ir su kilniu pasidi
džiavimu mini 700 metą sukaktuves nuo 
jas mirties.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

nOGKFORD, HL parodė ir lietuviams. Ar Lie- 
j tuvos vyriausybė tų įvertins? 
'Būtų nebloga ir apsimokėtų.

• Koresp.

Klebonas ir komitetas taria' 
ačiū visiems, kurie kokiu Į 
nors būdu prisidėjo prie va 1 
karionės. Koresp.

CHESTER, PA. i AMSTERDAM, N. Y.
Sulauktuvių vakaras.

Aušros Vartų Motinos Die
vo parapijos gerb. kleb. kun. 
E. Paukšte buvo keliems mė
nesiams išvykęs atosto
goms į Lietuvi), paskui 
da žadėjo aplankyti Romų ir 
kitas istorinės vietas.

Kas naujo?

Apibėgęs Amsterdamu, ma
tai, kad viskas čia mainosi. 
Randi ir visokių žinelių.

Štai, viena svarbi ir džiugi- 
inanti žinia, kuri lig saulutė 
i prašvito ir kurios ilgai lauk-

Dabar jau grįžo ir rugsėjo!*" B*’t’ ir sulaukta.
20 d. parapijonya surengė!”" 8eselės Prancižkietės, ku- 

1 nos atvažiavusios mūsų Šv.

3 savaitėmis ankščiau ir menkas 

užderejimas

Kalifornijos
sunkos

VYNUOGES

WEST PULLMAN, ILL
Parapijoj neramu.

Šv. Petro ir Povilo parapi
joj neramu. Moterys kepa py-i 
ragus, dirba kilbasaš. Daug!

Farapijonų susipratimas. I
Pereitų sekmadieni klebo-J 
s paskelbė, kad užlaikymas J 

u .i parapinės lietuviškos! 
įkyklog turi rūpėti ne tik tė-į 
Lin.', kurių vaikai, eina į mo

li, bet ir visiems parapijo- n -• on i a i -i1 1 d luig'sejo 20 d. ryto sudegei..:,** • *• u- ,
fe j • . vistų ir ančių paguldė galvas

,’uėkfordieeiai pasirodė m-i “T’” !”* parapij»s piknik*’ k”ris p
...... Dabar eina visokios kalbos.irutę lietuviai — katalikai, n . ...... x1 Gaisro priežastis tynama.

Cleveland’o “Plain Dea 
j ler’io ” apskaičiavimu,
! ras padarė nuostolių 
$20,000.

ta patį sekmadienį bažny- 
kolekta pasirodė beveik 

igubai didesnė, negu pap-
!<

Ui"-
ntradienį įvyko parapijinio 
miteto susirinkimas. Nutar- 
ruoštis prie bazaro," kuriam 

mat y ta patogiausias laikas 
baiga spalių mėn. Be to, 
tarta padaryti šiek-tįek pa- 
syuių “laikinojoj kleboni- 

kad ji galėtų da ilgus 
įtus patogiai tarnauti.

Trečiadienį parapijinėj sa- 
Įvyko užsiregistravusių šį-

;t mūsų mokykloj vaikų — 
ikinių “susipažinimo pasi- 
ksminimas.” Išsyk, pasiro- 
vaikų geras būdas, rūanda- 
mas, sveikas ir švelnus link 
urnas. Visi jautėsi, kaip na-I
: po savųja pastoge. Var- 
i jie taip jaustus sveti- 
j “skulėj”.
. E. Rockfordo vyskupas 
prielankumų italams Roek- 
de gavo pažymėjimų nuo 
lijos vyriausybės. Turbūt, 
E. ne mažiau prielankumo

ŪDAS
ATITAISYTI 

RŪGŠČIUS VIDURIUS

CLEVELAND, ORIO.
Sudegė Lietuvių Salė.

gražų sulauktuvių banketų.
Svetainė buvo labai gražiai 

Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis išpuošta. Stalai apstatyti 
gražiomis gėlėmis, apdėti gar
džiais valgiais. Prie garbės 
stalo buvo nupintas rūtų vai
nikas ir pintinė gražių rožų.

Žmonėms susėdus, pasirodė 
ir mylimas klebonas lydimas 
jo pavaduotojo kun. Bružo. 
Klebonui pasirodžius visi su
stojo, o choras vedamas varg. 

M. Mitriuliutės jausmingai 
padainavo. Po dainų nutrauk
ta paveikslas.

Pasistiprinus gardžia vaka
riene, prasidėjo sveikinimai. 
Pirmiausiai kalbėjo kun. Bru

Kazimiero parapijon šį rude
nį atidarė lietuviškų katali
kiškų pradžios mokyklų. Ar
gi tai ne džiuginantį žinia?

Linkime seselėms kuogeriau ! 
šių sėkmių.

Mus gerb. klebonas kun. J.1 
Židanavičius yra išvažiavęs a- 
tostogoms į Lietuvų. Svarbių 
žinių parapijonams nerašo. 
Sako, parvažiavęs papasako
siu. Jis savo vietoj paliko 
gerb. kun. Ovidų, kuris stoty 
pasitiko viešnias — gerb. se
seris.

Dirva čia nedirbta, visur 
pilna usnių, bet gerb. seselės 
turi daug kantrybės, o ir pa-

vyksta šį sekmad., (Sept. 27),
( Vytauto darže.

Atvykusiems į piknikų, iš- 
&aihJ į tikro, nereikės rūpintis kų vai' 

gysi ir kų gersi, Westpullma- 
niečiai viskuom aprūpins, sve- 

Įčius privaišins primylės. Pa- 
I matysite.

Girdėt, kad ir iš kitur dau
gelis žada atvykti į Šv. Petro 
ir Povilo parap. piknikų, mat 
kun. A. Linkaus draugai ir

virs

M—a.

SIUUX CITY, IOWA
Sukaktuvių paminėjimas.

Sukakus 9 metams kai mūsų | pieteliai nori jį paremti, 
kun. Jurgis Česna čia šv. Ka
zimiero parapijoje klebonauja, 
visi šios kolonijos lietuviai 
prisidėjo prie tų sukaktuvių 
paminėjimo.

Rugsėjo 20 d. per suma pri-

Trumpos Žinelės.

Mūsų bažnyčioje misijos 
baigėsi trečiadienio vakare. 
Per misijas žmonės labai skait 

sirinko pilna bažnyčia žmo-1^11®8^ bažnyčių lankė ir nuo
mų. Klebonas laikė šv. Mišias, širdžiai klausė iškalmingo pa- 
Bųvo ir J. E. vyskupas Ed-| mokslininko jėzuito Jono Bru- 
mond Heelan ir keli kunigai. z^° pamokslų.
Po sumos J. E. pasakė pamoks Ateinantį sekmadienį, Vy-
lų ir būreliui vaikų suteikė 
Dirmavonės Sakramentų.

Po pamaldų parapijos sve
tainėje suruošta . pietūs vys
kupui ir kunigams. Kleboni
jos statybai J. E. žadėjo au
koti $1,000 kaip tik parapija 
nutars klebonijų statyti. Visi 
žmonės džiaugėsi J. E. tokia 
didele auka parapijai.

Per 9 metus mūsų klebonas 
g-yveno katedros klebonijoje, 
gana toli nuo bažnyčios.' J. 
E. rūpi kogreičiausiai klebo
nijų pastatyti, kad klebonas’ 
galėtų arti parapijonų gyven
ti. Klebonijos statybai jau y-

tauto darže įvyksta mūsų pa
rapijos piknikas, kuris ren
giamas ant greitųjų. Bet, žiū
rint į gerb. klebono kun. A. 
Linkaus, draugijų ir visų pa
rapijom), veikimų,' piknikas 
bus toks, kad gali “subitinti” 
ir didžiulių parap. piknikus. 
Kas norite pamatyti, atvykit 
į piknikų.

žas. Sveikino grįžusį kleboną rapijonys stengsis
■ ti, suprasti, gi vaikučiams bus 
džiaugsmas, o tautai nauda.

irugę viduriai, nevirškinimas,
1. Tai ženklai, rodantys tik vle- 
— rugšties perviršį. Pilvo vldu- 

eu erzinti. Ferviršls rugšties
ina valgį pilve Ir viduriuose, 

atitaisysi su alkalais. Geriausi
alkalal yra rhillips Milk of ra surinkta $5,000. 

nesia. Tik paimk šaukštą to ne 
esmingo, veik be skonto vaisto’ ■ 
lens stikle. Veikia tuoj. Viduriai 
aiso. J penkias minutas prallnk- 
li! Rėmuo, gesai, galvosi skati
nai, susierzinimai arba nevirš- 
nas pranyks!
ižink Phillips Milk of Magnesla 
u si pabaigęs su senais budais, 
malonus b'.-das — tikras būdas 
lyti sistemą; pašalinti rūgšties 
Irš).
lillips Mllk of Magnesla per 50 

buvo standartas pas daktarus, 
ir 50c. buteliai visose aptieko-

žiurėk, kad tikrą gautum.

■k * * *
NAUJAS IŠRADIMAS

BEKSNIO GALINGA MOSTIS 
R.nku.RKoju.Gydo,

Nugaroa alcaudejiina, S 
Koja, tirpimą. DusuH, Galvau 
dėjimą, ir taip viaoldus i 
( tik ae raaaa ).
Tūkstančiai iaMoiu yra IMsyda o 
milijonai dar naiino apie tai. 
Dairiojo GaBnca Moatia yra tiak 
verta aukao, kiek ji pati sveria am | 
B< naudo* gydymo.
Kaina 78 coatai. *1 JO ir S3J0. 
ir 10 canta oatra ui imaiuullma 

Klauskite paa aptiekorius taip 
DEKEN*S NEW DISOOVERY 

OINTMENT.

DĖKOM OINTMENT CO.P. O. Bos SB2 
Hartford. Cona.

Vakare suruošta nepaprasta 
vakarienė visai parapijai. 
Svetinė buvo pilna žmonių. 
Niekad šioj parapijoj nebuvo 
panašios vakarienės. Per va
karienę kalbėjo jaunas adv. 
Jonas Kaušpėdas, vietinio 
laikraščio raporteris J. W. 
Carey, kun. L. MoCoy ir mū
sų klebonas. Ant galo buvo 
šokiai.

Vakarienei aukas rinko p. 
A. Birzetienė ir p. M. Gagelie- 
nė. Svetainę papuošė p-lė V. 
Biržetaitė ir p-lė Ona Stakiu- 

i tė. Valgius gamino Edv, Sie- 
kaniec, restorano savininkas, 
Pranas Rozmanas ir L. Urbo
nas. Prie stah) patarnavo vi- 

i sos parapijos mergaitės.

Rugsėjo 27 d., parapijos pik 
nike dalyvaus 
sekančios draugijos: šv. Vero
nikos, šv. Juozapo, šv. Kry
žiaus ir jaunimas — Vyčiai 
su choru. Be to, draugijos 
išrinko reikalingus piknikui 
darbininkus.

“in corpore” pasakojo

ir džiaugėsi gražiu parapijom) 
sutarimu. i

Paskui kalbėjo p. J. Mozu-! 
ras, Belskus, p. Morkšaitienė, 
Aduononis, Kuodis ir kiti, ku-' 
rių pravardžh) nepatemijau.

Po kalbų mažų ir didelii) 
mergaičių choras da padaina-; 
vo.

Panelė M. Mitruliutė yra 
tikra lakštingalėlė. Sykį pra
deda dainūoti, tai publika ne
nori paleisti nuo scenos.

Ant galo kalbėjo pats kle
bonas; džiaugėsi radęs .parapi- 
jonus tokius pat nuoširdžius 
ir gerus, kaip kad paliko. Pa

savo kelionės įspū
džius. Sakė, kad Dievas sutei
kęs jam malonės aplankyti; 
Katalikų Galvų, Šv. Tėvų.

Širdingai dėkojo banketo • 
rengėjams, atsilankiusiems ir 
varg. M. Mitruliutei už gra-j 
žias daineles.

Didelė padėka priklauso 
M. Mitriuliutei, pp.

Kaminskienei,

Parapijos choras, vadovau
jant varg. S. Railai, mokina- J varg. 
si naujus mišparus 40 vai. at- i Marksaitienei, 
laidams. Kadangi senieji cho-j Kovickienei, Bielskienei, Da- 
tistai sugrįžo, tat choras yra nelienei, Lutz, p. Kuodžiui, J.

Pas Amsterdamo lietuvius Į 
katalikus visgi da nėra taip' 
kaip turėtų būti. Pav., rengia-' 
ma kokia parapijos pramoga,! 
piknikas ar kas kita. Žinių 
“Drauge” nematysi. “Drau
gas”, mat— katalikiškas laik
raštis. Tat rašoma į taip va
dinamus tautiškus, o kai kad 
ir į malkinius. Net vienų drū
tų komitetų sykį mačiau per
kant Maikio poperį. Nors var
gšas greitai po skvernu kišo, 
ale ylos maiše nepaslėpsi.

Rugp. 27 d. buvo suruoštas 
parapijos piknikas, kuris ne
mažai pelno davė. Tai pirmas 
žingsnis prie mokyklas ir 
gerb. seserims — mokytojoms 
buveinės įrengimo.

Pereitų pavasarį nemažas 
būrys lietuvių vaikų baigė pra 
džios mokyklų.
įstojo į

SUNKOS VYNUOGES šiemet eina į 
marketų nuo 20 dienų iki keturių savai
čių ankščiau, negu pernai.

f
Užderejimas sunkos vynuogių yra žy

miai menkesnis.

Dabar yra laikas pirkti sezonui reika
lingas vynuoges už pigių kainų nes gabe
nimas greičiau baigsis, negu jus mislijate.

Kalifornijos sunkos vynuogės talpina 
cukraus daugiau, negu bile metais praei
tyje. į

Užsisakyk Zinfandel, Alicante, Muscat, 
Petite, Sirah ir kitų rūšių. Užsisakyk jų 
pas savo pardavėjų pirm negu pasirodys 
pervėlu. Šiemet vynuogių užderejimas bu
vo greitas ir negausus.

Atminkit, vynuogių sunkios vartojimas 
mainuose yra legalus.

CALIFORNIA GRAPB 
GONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, Califomia

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

skaitlingas ir gražiai gieda.
Bap.

Nuo redakcijos. Nuoširdžiai 
patariame Rap. ir Radio WPŽ 
susijungti į vienų “stotį”, ku
ri lai ir “tebrodkestina*’ “Dr
augui” žinias. Esant dviem 
stotim ir abiem leidžiant tas

Ubiui.
Žmonių buvo pilna svetainė, 

net stalų neužteko. J
Labai malonu Cesterin at-j 

silankyti ir matyti tokį gra
žų sutikimų parapijonų su sa 
vo klebonu.

dainuos du choru: Šv. Cecili
jos ir Sodalicijos, imsis sun
kaus svorio kapsas S. Norkus 
su žemaičiu K. Kučinsku, gros 

Daugelis jų šerPetausko orkestrą ir, gir- 
aukštesnes mokyklas dėjau, daug svečių rengiasi

- "siekti gydytojo, advokato, atvykti i Piknik» iS »’
inžinieriaus ir kitokių profe- Py>'"k,ų kolonijų, būtent iš 
sijų. Tai mus džiugina. Dieve t-'lucagos, Gary ir Kankakee. 
jiems padėk, tik kad — neiš- Radiušas praneša, kad The 
tautėtų beeidami aukštus mok Peoples Furniture Co. atvyks

_ 'sius. Pupa.

R HARBŪR. INO.
Paskutinis Piknikas.

Visos Šv. Pranciškaus para

Šis piknikas bus įdomiau- pagirdžius. Šv. Jono draugija 
sias savo programa, būtent mandagiai visus į daržų pri

iminės. Šv. Onos draugija vi
siems laimės teiks. Vyčiai vi
sus šokdins. Tikimos, kad šios 
progos nieks nepraleis. Todėl 
visi vietiniai ir apylinkių ko
lonijų lietuviai nuoširdžiai 
kvečiami atvykti į šį taip į-
domų piknikų. V. D.

» d 4 ¥

rršl-.
Išlikas daug reiš
kia prie patentų. 
Nerizlkuoklt nu

pnauKoJimu «nvoKny((r,.,^ 

sumanymą. I’rl- Dykai 
siuskite braižinį ar mo- 
'h IJ arba rašykite de! 
V mokamos knyinitėB 'How 
m Obtaln a I’atent’ ir 
Uecord of Invent.' formos.

-LARENCE A. O’BRIEN
Rtglttered Patent Attornay 

41-A (aaarHr Žaviau a CaaaMrctal
Baak BalMIaf 

Dlractt, aaroa* Itraat Irom Patant Ofleat

W«MmOTON. P. «.

šu dovanomis, kad apdovano
jus visus savo kostumerius. 
Mūsų draugijos, pramatyda- 
mos daugybę svečių, tinkamai 
rengiasi prie pikniko, kad vi
sus gražiai priėmus, patenki-

Tx. . .. ..... ., ., ‘ nūs. Moterų Ražančiavos dr-Dieve suteik geros sveika- pijos draugijos rengia piknikų;. * v
lės ir ilgo amžiaus kleb. parapijos labui sekmadienyj, J ePa’ Ver a Vla ū8> Pąr'

pačias žinias, aišku, dienraštis • kun. E. Paukščiui ilgai ir ne- rugsėjo (September) 27 d.,1U US’ u8® 108> ai

MELROSE PARĮ, ILL
Labdariai 9 kuopos renkasi

Susirinkimas Labd. Sųjun- 
gos 9 kuopos įvyks! nedėlioj, 
27 d. rugsėjo, italų parapijos 
svetainėj, tuojau po lietuvių 
pamaldų. Kviečiame visus na
rius ir nares atsilankyti į šį 
susirinkimų, nes turime daug 
svarbių dalykų svarstyti.

negali abiejų-patenkinti. Tada nuilstančiai darbuotis Kris- Kovalskio darže, Burnbam & pavalgydinus. Šv. Pranciškaus Taipgi kviečiame atvykti Sus-
pasidaro gaila ,- 
peros.

laiko ir po- taus vynyne žmonių sielų išga- Micliigan City Road, Calumet 
nymui. Menka Dulkelė. City, III.

draugija rūpinasi skaniais gė
rimais, kad visus ištroškusius

man ir tuos, kurie da nėra 
Labdarybės nariais. Valdyba.

la.r -I.il Į Į, —

UNCLE



4 draugas Penktadienis, Rūgs. 25,
[j7,ėSS<,^S<’2Sv32’.',22’>22’>^S<*2S,>3S<*2S*>^2*>S2<

Šv. Petro ir Povilo Par. Pirmas ir Paskutinis Šių Metui

PIKN
SEKM.,RUGSĖJO- SEPT.27,

VYTAUTO DARŽE

Tai bus smagus ir linksmas piknikas. Viščiukai, ančiukai, kilbasos i 
gardus pyragai jau prirengti. Čia nei trokšite, nei aiksite, nei ilgėsitės. B.u 
gera orkestrą ir šokiai. Atvykite ir pamatysite. Visus draugus ir prieteliu 
kviečiame KUN. A. LINKUS ir KOMITETAI.

ria partija būtų galima lainiė- rugs. 27 dienų. Draugijų at-Į tas palaimino žmones.LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, IIL ~

įti. Šitą mintį visi laiko slap- 
I tai. Mat, partija nesvarbu, rei-

stovai smarkiai dirba, parda- Ilgiausių metų naujam 
vinėdami tikietus ir rinkdami Kristaus darbininkui! 
vakarienei aukas. Tikiinosiįvairių dovanų bei gražių ge- i dalinga tik vienybė, o pargalė

liu O Dr Jovaišai <>eriausių l^us mūsų pusėj. Visi lietuviui!susilaukt gausios publikos.
sėkmių atsakominguose dar- tani Pritaria’kad reikia veik’į dalyvaus parapijos
kuose ti, žinoma, išimant Maskvos1 choras ir pagarsėjęs p. J. Kakių atletų įvairiose sporto

garbintojus, nes tie gaivalai! Feustel’o benas.
Kareiviai mitingavo. I yrft yienybgs ardytojaL Laimė, 1

kad jų čia nebus, o jei vienas

Misijos — Novena.

Penktadienio vakarų, rugsė
jo 25 d., 7:30 vai., Šv. Auta- j)raUgįja Lietuvos Kareivių 
no bažnyčioje prasidės Misi- pereį^ sekmadienį laikė mė- 
jos Novena Šv. Pranciš- nesinį susirinkimų. Pirmiau-
kaus- šia malonu pranešti, jog drau

Misijas ves iškalbingas P®-- gįjon> jstojo vietos radio biz- 
mokslininkas, gerb. kun. Pet-! nierius j R Lipsky’s, (4916 
rauskas, Marijonas, įw. ^t.) daug kartų y-į

Raginu tat visus šios kolo- ra linksminęs nius sav0 muzi. }
nijos ir apylinkės lietuvius ka išvažiavimuose bei įvairio- 
pasinaudoti gausių Dievojge pramogose
Malonių laiku. j (Jarbė draugijai turėti tokį

Pamokslai bus sakomi rytais' •
po paskutinių Mišių, kurioj Daugįau ^ieko ypatingo.

Atletų Kliubas.

Mūsų parapijoj yra daug 
abių atletų įvairiose sporto 

srityse. Seniau buvo bandyta

kad trumpu laiku narių skai- matyt mūsų jaunimų žaij 
čius padvigubės. Nariais to po parapijos vėliava, 
kliubo gali būt vaikinai ir vy- Aplankė kalėjimą.l
rai virš šešiolikos metų am- Mūsų klebonas pasišj

Lankėsi kun. Černiauskas.

šiai darbuojasi nevien J 
jos labui, bet nepamirj

(Tųsa ant 5 pusi.j

PROBAi

žiaus. Mėnesinė mokestis 10 
centų. Į valdybų įėjo: P. Nor- 
ris — pirmininkas, A. Radze
vičius— raštininkas ir A. Po- 

•visus juos sutraukt į L. Vy- cevičius — iždininkas. Svar
bių kuopų, bet nepasisekė, biausia užduotim dabar kliu- 

kitas ir rasis, tai nieko ne-1 Rugsėjo 22 dienų pas mus Dabartinis klebonas kun. J. bas laiko įsigyt basket bąli 
lankėsi ir. šv. Mišias laikė I Šilkas pasiryžo visus suvieny- unįformas> Tų įsigijus, mano
mai įšvęstas kunigėlis Vik- į ti. Tat tuo tikslu laikė kelis vįeną t’virZ;iau
toras Černiauskas iš Cliica-1 susirinkimus su jaunais para- . , . .......T . , . .. I .. .... . _ |.sių tymų šioje apielinkeje
gos. Jaunasai kunigėlis yra pijos vyrais ir, kaipo sėkmės, /
Slieboygane gimęs ir pradi- i sutverta parapijos Atletų ^i šiol gudrūs kitataučiai biz
nius mokslus ėjęs. Jo Mišių Kliubas, Pradžia graži, nes į- nieriai sutverdavo tymus is 
išklausyti suėjo nemažai žino- sirašė penkiolika gabiųjų mūsų vaikinų ir garsindavo 
nių. Po Mišių gerb. celebran- į sportininkų. Reikia tikėtis, savo biznfTDabar malonu bus

reikš.
Tuo reikalu tėmykite pra 

nešimus mūsų spaudoje.
D.

SHEBGYGAN, WiS.
Parapijos vakariene.

Šiuo laiku mūsų kolonijoj, 
piasidės 8:15- valandų ryto. yįskaSj taip sakant, tvarkoj, visų demėsys atkreiptas į bu- 
\ akaiais gi (.30. lšpažin- yra keletas sergančių narių, jsimų parapijos vakarienę, kuri 
cių bus klausoma rytais ii va- aprūpinti, nes dr-ja turi įvyks ateinantį sekmadieni,
karais. gerų ligonių globėjų (apiekū-

Misijos — Novena baigsis
per šv. 1 ranciškų, t. y. sek- Komitetas sparčiai rengiasi 
madienį, spalių 4 d., 4 valandų prįe lnetinio parengimo, kuris

ADVOKATAI
i . , /..f.

«■■■: ..... <

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “ORAUGU’I”

po pietų. įvyks 21 d. lapkričio, L. L.
JOHN B, BBRDEN

(John Bagdziunas Bordeo)

ADVOKATASNorintieji stoti į tretininkus, svetainėj. Tą vakarų keletas 
turėsite geriausios progos. I>senų narįų, u£ nesirgimų per 105 w Adams St. Rm. 2117

Jeigu norime pasiliuosuoti i metų? gaus garbes dovanas, 
iš vargų ir nelaimių, naudo- |po aukso Medų, kuriuos garni- 
kirnės Dievo malonėmis. na ]aįkrodinįnkas Pocius. Su

prantama, jis padarys gra
žius žiedus.

Kun. H. J. Vaičunas,
Klebonas.

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

■T"

ATLIEKAME

Sugrįžo iš ligoninės sveika.
Kaip buvo rašyta apie p. 

Ignatavičių dukterį Elena, 
kuriai staiga susirgus, tėvai 
buvo labai susirūpinę, nes tai 
vyriausia duktė ir tėvams pa
rama, šiandien tėvai dėkoja.

Ar galima bus pravesti?
Teko girdėti, jog sekančių, 

paskutinę šio mėnesio dienų 
visų draugijų bei kliubų atsto
vai susirinks pasitarti, ar ga
lima pravesti lietuvį miestelio 
valdžion. Tas svarbus, ir pir
mas tos rūšies, susirinkimas

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

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

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer -Avė. Tel. Dafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

Dievui, kad Elenutė jau na ...... . .... . . x .. Ibus parap. svetainėj. Apie tainne ir yra viltis visai pasveik-1 . . . . .
,. v . . , ... jvisi planai kalba ir svarsto,ti. Didelis uz tat kreditas Dr. I * . ’
, .v . . v v. .. įkas is lietuvių būtų tmka-Jovaisai ir sv. Kryžiaus Ilgo-1 .

. . innausis kandidatas ir su kūninei. . Į________________
P. Ignotavičia nori tarti

širdingų ačiū savo priete- 
liams rėmėjams, kurie lankė’ 
sergančių dukterį, ir suteikė

VIEŠA PADLKA

A. + A.

A.A.OLIS SPAUSDINAME:

RAYMOND KUPCHUN
mirė rūgs. 22, 1931 m. 5:10 vai. 
vak. 6 metų amžiaus. A. a. 
Ray'inond gimė rugsėjo 14, 
1925, Chicago, III.

Paliko dideliame nulludime 
motinų Catherine po tėvais 
Mecaitė, seserį Dorotfry, Šei
mynų Močių, dėdės, tėtas ir 
gimines. Tel. 8o. Chicago 10375.

Kūnas pašarvotas 9740 8o.
Huston Avė. 8o. Chicago, III. 
laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 26. 14 namų 8 vai. bus at
lydėtas J Šv. Juozapo par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
.Motina, Sesuo ir Urminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741

ANTANINA
PETROSAITE

Mirė. rugsėjo 16, 1931, o po 
gedulingų pamaldų šv. Anta
no par. bažnyčioj palaidota 
rugsėjo 21 Šv. Kazimiero ka
pinėse.

širdingų padėkų reiškiame 
visiems giminėms, kaimynams 
ir draugei ns dalyvavusiems 
inusų dukters laidotuvėse. Y- 
pač esame dėkingi gerb. klebo
nui kun. Vaičiūnui, kun. Ga
šlūnui, kun. Juškevičiui už 
atlaikytas pamaldas, Už sutei
kimų velionei paskutinių sa
kramentų dėkuojanie gerb. kle
bonui kun. Linkui. Toliau dė- 
kuojame gerb vargoninin
kams, kurių buvo šeši, gerb. 
seserims Kazltnierletėms už 
papuošimų bažnyčios. Dar dė- 
kuojaiuc nabašninkės dėdėms,' 
tetoms ir kitoms giminėms Ir 
draugams Iš ltoselando, Wau- 
kegano, Chicago Heights, Brig- 
hton Parko, Korest I’arko, Clce- 
ros. Laidotuvėse buvo apie 400. 
žmonių.

Dėkuojanie grab. Eudeikiui 
už mandagų ir prietellngų pa
tarnavimų.

O tau. musų brangi Antani
na. tesuteikia Gailestingas Die
vas amžinų atilsį.

Nubudusį:
• Petrošių šeimyna.

ADVOKATAS 
11 SOUTH LA SALLE STREET

Room 1701 Tel. Randolph 033

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

Valandos — 7 Iki 9 vaka't 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

PLUNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 95.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
i tyrėlį. Tikras specialistus, arba pro- 
I fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 

i kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
j dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 
• tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Rcopo — Rąggi
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktęrlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir Jeigu aš paimsiu l 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 

l.vumas sugryš Jums taip kaip buvo j 
1 pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
1 vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner-l 
vų, širdies, reumatUmo, ktrpiinų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjusių, įsi- i 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne 

I pasidavė net gabiam šeimynos gy-1 
.dytojul, neatidėliokit neatėję pa
inume.
1 DR. J. E. ZAREMBA

8PECIALISTA8 
I n ėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON jBLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po plet. Vakarais nuo 6 iki 7

Nedėliojus nuo 10 ryto iki 1 po
plet

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pnb. Co.
2334 S. O AKLE Y AV£NUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

teikia | 
barberišką

skutimosi
patogumą

namie
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LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero «7B«

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI

SHEBOYGAN, Wl$. kunigus. Visą. laiką vaikai ma- 
kad abu tėvai yra mirę, o• ne

(Tąsa iŠ 4 pusi.)
t u, kurie yra, už parapijos ri
bų ir visą pamiršti.

• motina manė, kad vaikai mi
rę.

DEN TĮSTAS1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-« /Ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350 ^Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. R AČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS
aprodė visą kalėjimą, taipgi 
pageidavo, kad dažniau atva
žiuotų. Mat, kunigas čia at
važiuoja tik sykį į mėnesį. Pa
geidauja, kad kas sekmadie
nį katalikai turėtų pamaldas.

lietuvius. Jų tarpe buvo viena keturių tik vienas praktikuoja: kalinių katalikų
moteriškė, kurios liga \ buvo tikėjime, kiti visi nuo jaunų

Paskutiniu laiku klebonas 
i buvo nuvykęs į Waupon, Wis.,

Nesenai jis aplankė vieną 4 valstijos kalėjimą. Ten rado 
valstybinę protų pabėgusiems šešis lietuvius: du liuteronu
ligoninę ir ten atrado kelis ir keturis katalikus. Iš tų

CHICAGOJE IR OBSTETRIKA8 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

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

MOTERYS SUKRUTO. DARO OPERACIJAS

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 

4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėllomis pagal * sutarti

Ofisas 2 403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. 

Nedėlioj pagal susitarimą
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomls Ir seredomis tik 

lškalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

Marąuette Park. — Moterų 
Tx- v. 684.'Sąjungos 67 kp. laikė susirin- 

Bažnv apiG zinoma>: kimą sekmadienyje, rugsėjo
* • gal daugiau kai pusė yra nuo 2o. Nors diena buvonedaug žymi. Ji jau per daug .dienų atsimetę nuo

metų nebuvo ėjus prie Sakra-įč-ios. Tas, kuris dar prisilai- 
mentų. Jvlebonas ją aprūpino ko tikėjimo, yra jaunas vai- 
Šventais Sakramentais. Be to, kinas, apie 20 metų amžiaus, 
paaiškėjo, kad ji turi dvi dūk- i Nuteistas kalėt nuo 2 iki 5 
teri ir sūnų, apie kuriuos ji metų už vogimą. Vaikinas 
nieko nežinojo, kur jie randa- gailisi pasidavęs blogų draugų 
si. Mat, proto liga ji susirgo įtekmei. Iš atsimetėlių du ža- 
iš išgąsčio, kuomet vaikai bu- dėjo grįšti, pageidavo malda
vo da maži. Išvežus ją ligoni knygių ir rožančių. Vienas-gi, 
nėn, neužilgo mirė jos vyras, nuteistas 18 metų už žmogžu-

jaunų dienų apsileidę tikėji
grasu,

šilta ir viliojanti žmogų išva
žiuoti kur už miesto, visvien 

Studentai. narės parodė savo uolumą at- į

Be daugelio jaunimo iš mū- silankydamos į šį susirinkimą, 
sų parapijos

me

o vaikai liko atiduoti į lenkų dystę, pasisakė laisvai gyve-

lankančio vieti
nę high school, yra būrelis 
siekančių ir aukštesnių m oks 
lų, būtent, Juozas ir Jonas 
Jukneliai lanko La Cross mo
kytojų kolegiją ir šįmet jau 
baigs. Aldona Jukneliutė lan-

Vienbalsiai nutarta narių ar ! 
timesniam susipažinimui, ga-' 
vintui naujų narių ir rinitam 
pasitarimui dėl didesnio vei
kimo, padaryti socialinį kuo 
pos susirinkimą.

Vakarėlis įvyks spalių 3 d..prieglaudą. Is prieglaudos pa-1 nąs nuo pat jaunų dienų ir .
situnncių lenkų šeimynos pa- dabar sunku esą pildyt tikę-, . .... , . . . i p. Janoienes rezidencijoj, 62121 ! slaugių kolegiją, kurią irgi f ,So. WJhipple St., 8 vai. vak.siėmė vaikučius ir gražiąi iš- jimo pareigas, nes nematąs is':
auklėjo. Viena mergaičių jau to naudos. Kalėjimo užvaizdą, aigs a einan 1 pavasari Be rimto pasitarimo, bus ir

ra
. . .... , ..1,1 • • - - i tanas Bičkus paskutinius me-vedusi, sūnus mokinosi į maloniai kleboną pneme ir, . įvairumo, tat narės galės drau■ jtus lanko Marąuette umversit. ,v ..... .v , . . į giskai ir linksmai laiką pra-zurnalistų skyrių ir pavasary iGRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

gaus laipsnį. Šį rudenį į Mar- 
ųuette universitetą įstojo Juo
zas Rutkauskas ir Adolfas Ge
nelis. Klemansas Radzevičius

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Str/set 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

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

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

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 v: 

Office: 4459 S. Califomia
Nedėlioję pagal sutarti

Vai.

Tel.

Av«

Wentworth 300d 
Rez. Tel. Stewart 8193

DR. H. BARTON

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

Oflec Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED ST]

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vs

DR. J. P. POŠKA
HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pho« 
Wentworth 801

3133 S.
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Leisti. Žinoma, įvairumas pa 
lieka “surprizu 
lankusios turės laimės sužino- i -

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

T t’lr + " piet' Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Jr tik atSl- ■ Šventadieniais pagal sutarimą.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street

DR. A. R. McCRADIE

ti. , Ofisas Tel. Grovehill 0617I

VALANDOS; 
Nedeliomis i

1—3 po plet, 7-8 vak. 
r šv .-ntadieniais 10-18

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STI

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

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

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

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
s SKYRIUS

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

ima post graduate kursą vie
tinėj mokykloj.

Vyčių Card Party.

Kės. 6707 8. Artesian Avė. 
Tel. Grovehill 0617

f

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply->'% dykai.

t

Telefonas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJA8
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, Iii.

P. Žagunienė ir p. Butkienė 
išrinktos atstovėmis į Apskri
čio susirinkimą.

Taip-gi nutarta dalyvauti 
Vietinė L. Vyčių kuopa pa- parapijos bazare, ir išrinko įVat

siryžo surengt paeiliui net jvį atstovi dalyvauti bendra- '• 
keturias “card parties”. Pii- nie parap. draugijų susirinki- 
moji įvyko praeitą antradie- me
nį. Sėkmės buvo neblogos. Į Nesiradus svarbesnių rei- 
kitas tikimąsi sutraukt dau- kalų, susirinkimas uždarytas 
giau publikos. Likusios trys maĮda pįr[n. p. Jančienės. Vi- 
taip-gi bus antradienio valta- sos narės išsiskirstė namo ku 
rais. Pusė pelno skiriama pa- pįnos pasiryžimo toliau smar 
rapijai. įkiau veikti kuopos naudai.

Laidotuvės. į Koresp.
Rugsėjo 16 dieną palaidotas

Jonas Šalvaitis. Tai jau penk 
tas kapas išdygo mūsų para
pijos kapinėse.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
2423 West Marąuette Road 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Hemlock. 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

D E N T I S T A I

3307 Anburn Avenue S. M. SKUDAS

j — Rusų ledlaužis “Maly- 
Igin”, kuris buvo išvykęs į 
j šiaurės ašigalio sritis, aplan- j 
kė salas, į kurias 1896 metais 

Altoriaus vaikelių ekskursija, buvo nuvykęs garsus atšiaurių
Klebonas su altoriaus vai- tyrinėtojas Nansenas. 

keliais turėjo ekskursiją į Šv.

Phone Bo ule va. d 7042

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

Arti 47 Street

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7512

Tel. Canal 8222

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277 L J. ZOLP

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midvvay 6512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashins 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BU

Išskiriant ketverge po piettį 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-24

DR. S. A. Dū WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS! 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliož
Tel. Cicero 2888 Sus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.’ 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietą - 

2 iki 4 Ir 8 iki 4 V

Nedėllomls nuo 10 iki 11

Telefonai dieną »e 
Virginia 0038

A. L. DAVIDONIS, M.

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago. UI

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Kalną, kuris randasi apie 60 
mailių nuo Sheboygano. Ra
dzevičių Klemensas ir Jekine- 
vieių Vaclovas automobiliais 
pagelbėjo vaikelius nuvežti. 
Vaikučiai, pamatę ant auliš-į 
čiausio kalno visoj apylinkėj 
milžinišką, debesis siekian
čiais bokštais, bažnyčią, nega
lėjo atsigerėti. Į šią švent
vietę suvažiuoja daugybė žino į 
nių, pavienių, draugijų ir pa-į 
rapijų. Jauties žmogus esąs esti

AKIŲ GYDYTOJAI: DR. G. I. BLOŽIS

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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

SO. MICHIGAN AVENUI 
Tel. Kenwood 6107 

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

apart šventadienio ir ketvlrtadie

4910

VaL Tel. Hemlock 8700

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 14 iki 11

TeL Prospect 48

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

įAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
į Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų] 
| patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪ8Ų GRABORIAI .

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

. Visi Telefonai: TARPS 1741 ir 1742

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OFT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
priežastim galvos skaudėjimo.

lig Lietuvos Šilavoje, kur pa- svai&lmo’ akiu aptemihio, nervuotu- 
° t . . v ,mo’ skaudamą aklų karšti. Nuimu

prastomis dienomis ir šventa- cataractus. Atitaisau trumpą regys-

dieniais minios žmonių supinu- ( Prirengiu teisingai akinius visuose 
fiTarbe ŠV Dievo al®ilikiniuose, egzaminavimas daro- 
” mas su elektra, parodanča mažiau-

Motinai. Šią vasarą didžiulė sla» klaidas.
,.v. . ,, Speciale atyda atkreipiama moky-baznycia buvo užbaigta is vi- klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis pagal sutarti. 

lĮleneijos Milwaukes arkivysku- kreivas akis atitaiso i trum-
j po. 1 ne bažnyčios yra tėvų Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
Karmelitų vienuolynas ir ke- be aklnl,i- Kainos pigiau kaip kitur4712 S. ASHLAND AVĖ.

atiduot

Idaus ir konsekruota Jo Eksce-

Ii viešbučiai maldininkams ap- 
Į si stoti.
1 V. N.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829
Odų apdirbimo įmonėj' p

Cbabarovske, Tolimuose Ry- LPIV. VJe OLjavI 
tuose, padaryti bandymai is- lietuvis akių specialistas 
naudoti įvairių didelių žuvų
odas. Bandymai pavyko labai 
gerai. Pasirodė, kad kai ku-i 
rių žuvų oda yra labai stipri 
ir tiks įvairioms galanterijos 
prekėms ir net lengvai a vali- 

I nei gaminti.

Oflzaz Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted s t. 
Valandos: nuo 18—4; nuo

Nedėliotu!*: nuo 10 Iki 18.

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 

nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 718*
Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSUS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
NedėUomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Ui.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 KAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0858 
Gazaa X-Ray, eto.

Tel. Republlc 7894

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-8 ir 8-9 vak. 

9eredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTA8 

Gas Eztractton
VhI 9 » Ned. 9 13 

8488 SO. WESTERN AVĖ.

Telefonas Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVfi.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8204

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 Iki 13 dieną

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGJ 

Olisas 6155 South Kedzie
RekT 6425 So. California Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

South Side Office North Slde 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Brune 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Rez.

Daktaras ir Chirurgą* 
10244 LONG1VOOD DRI1

Tel. Beverly 0870

Vai.: 1-4 vai. vak..
Pagal sutart)

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-4H Ptttsfleld Bldg., 56 E. VV a^liJnglon fcrt., Clikago, 11L

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Nedeliomis pagal susitarimą
Ofiso Tel, Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park St

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

DR. BERTASH DR. NAIKELI
756 Wcst 35 StrcH (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai I 1 ir «ao» 30 vai. v,,k \ ai . 2 4 Ir 7 9 vai. vakarą.

Nedėlioj susitarus Nedėlioj sualtama

f,
L:

'r '



6 draugas Penktadienis, Rūgs. 25, 1931

Gerb. Kun. Dr. K. Matulaičio 
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE

Įvyks —

Šeštadienyje Rugsėjo-Sept. 26 d. 1931
AUŠROS VARTŲ PAR. SALĖJ. 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 j Londoną, Ang- 
lijon. Programe dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos artisčių grupė ir 
žymiausieji Chicagos lietuvių dainininkai-ės.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMISIJA.

C H 1 C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijos 
svetainėje ryt vakare ruošia
ma išleistuvės Dr. Kun. K. 
Matulaičiui. Atsisveikinimo 
vakarienę gamina p. J. Šiau
lienė su savo talkininkėmis 
Westsidės Kolegijos rėmėjoms.

X Aušros Vartų parapijų, 
sulaukusių Sidabrinio Jubilie
jaus, sveikino sekančios drau
gijos bei pavieniai:

Aušros Vartų vyrų ir mote
rų aukojant $100.00.

Aušros Vartų moterų ir mer 
ginų $50.00.

Moterų Sąjungos 55 kp. 
$100.00.

Maldos Apaštalystės — 
$150.00.

Šv. Pranciškaus Tretininkai 
$100.00.

' Šv. Onos $50.00.
Blaivininkij $25.00.
Kolegjios Rėmėjų 19 sk. 

$25.00. (
“Draugo” Bendrovė $100.
Broliai Marijonai $100.00.
Parapijos komitetas $108.00.
Akademijos Rėmėjų 10 kp. 

$10.00.
‘Draugo’ Redaktorius p. L. 

Šimutis $25.00.
Federacijos Apskritys $5.00.
Parapijos choras $100.00.
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 

merginų sodalicija $100.00.
Jubiliejaus komisija $8.00.
Jubiliejaus komiteto pirmi

ninkas V. Duoba $5.00.
J. Krotkas $5.00.
J. Radomskis $2.00. 

v Puotos šeimininkės $4.00.
Dr. Bložis $5.00.
Dr. Biežis $10.00.
M. Kalasinskienė $1.00.
I. Labanauskas $1.00.
J. Vilkas $3.00.
I. Cinikas $1.00.
A. Railienė $1.00.
U. Januška $2.00.

N. N. $25.00.
Parapijos mokykla $200.00. 

T. Barauskaitė $25.00.

Kun. J. Vaičunas, šv. An
tano parapijos klebonas iš Ci
cero $25.00.

M. Jakonienė $25.00.
M. Meldažis $10.00. ,
Aukotojų, įteikusiųjį) savo 

dovanėlės bankelėse ir užpra- 
šinėjant į puotų vardai bus 
paskelbti Aušros Vartų para
pijos metinėje apyskaitoje.

“DAINOS” CHORO NA
RIAMS IR L. VYČIŲ 

CHICAGOS APSKR. 
KUOPOMS.

Pereitų penktadienį choro, 
repeticijoj nutarta nusiimti 
choro paveikslų.

I
Diena paskirta spalio (Oct.) ,

3 d. (šeštadienio vakare).
i

Paveikslų nusiėmus, turėsi
me parę (vakarėlį) tarpusavio ! 
susipažinimui.

Taigi L Vyčių Chicagos j 
Apskr. kuopų valdybos šiuo 
prašomos paraginti savo kuo-' 
pose, kad kuodaugiausiai pri
sirašytų narių-dainininkų prie 
“Dainos”, nes tai yra mūsų 
visų choras ir visų L. Vyčiit

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Roominghouse, 24 kamb., naujai 

iftd.. geros ineigos, didis ba-rgenas, ge
ra transp. 18 N. Halsted St.

Muvinlmb ir presai n is biznis — 
geri įtaisymai Ir vieta. Trokai. 4911 
W. Chicago. Austin 3250.

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.

Savininkas parduoda 4 kamb. ra
kandus. Gražiai tftrodantis parlorlaus 
setas Itališku aksomu aptrauktas $85. 
vertas $350. Silkinis 9x12 amerkonifi- 
kal — orientallSkas kauras $35, ver
tas $150. Besiullnis 9x12 Wllton kau 
ras $12. iLotys XVI rleSuto medžio 
vai g. kamb. setas $85, vertas $250. 
Supafcnasis krėslas $25, vertas $100, 
sutaikytas mlegk . setas $85, vertas 
$350, Candelabra lempa $6, verta $25 
radlo, ItaliSkos flrankos, stalai, veid
rodžiai Ir tt.

8228 Maryland avė 1-mas apt. 1 
blokas J rytus nuo Cottage Grove. 
Tel. 8tewart 1875. Pristatėm.

APTIEK A
VKV53KS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių 
aptleką šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus

1900 SOUTH HALSTED 8TREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciali su o jam ės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptiekos Iki Jie nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

kuopų pareiga tų chorų remti, 
įsirašant nariais.

Operetę “Į Tėvynę^’ choras 
jan pradėjo mokintis. Jai rei
kalinga skaitlingas choras.

Taigi, neatideliodami tuo- 

jaus prisirašykite, kad visi 

būtume ant paveikslo ir 

pasilinksminimo vakarėly.

A. Benaitis,
L. V. “Dainos”,

Choro pirm.

PIRKO DAUGIAU ŽEMĖS.

Marijonų Farma, kur ran
dasi lietuvių bernaičių kolegi
ja — Mariau Hills College, pa
didėjo. Iš Western Agency & 
Loan Corp., kuri savo ofisų 
turi 5600 W. 22 st. Cicero, da- 
pirko 40 akerių žemės, kuri

Corp. dar turi žemės šalę Ma 
rijonų Farmos. Tai tų žemę J 

ŽUVO LIETUVIŲ VAIKAS, pradėjo pardavinėti sklypais 
po 5 akerius.

Kaip aplink šv. Kaziiųiero 
vienuolynų lietuviai ėmė apsi
gyventi ir sudarė puikių kolo- 

:nijų, taip tas pat gali atsikarto 
ti aplink Kolegijų.

So. Chicago. — Rugsėjo 22 
d. vietinėj ligoninėj mirė Ray- 
mondas Kupčiūnas, 6 metų vai 
kas. Jisai buvo automobiliaus 
sunkiai sužeistas. Jo tėvas bu
vo nuo senai šeimynų apleidęs. 
Tai vaikas mirdamas šaukė, 
kad jo tėvas sugrįžtų nors jį 
mirusį pamatyti ir dalyvauti 
jo laidotuvėse.

Laidotuvės įvyks šeštadie
ny. Patarnauja graborius F.n- 
deikis.

IŠREND AVIM UI

Rendon — 5 kamb. kamb. 2-ras 
apt., pečium Sild., mleg. porčiai. No 
žydai. 4056 Palmer, Bei. 3577.

, Rendon 6’ kamb. flatas, štymo 
šilima, $45. 508-10 No. Peoria,

REAL ESTATE

Pigiai nuo sav. getras namas kaina
vo $12,000, atiduos už $9.8OQ, 6038 N. 
Harlem avė., Norwood Park, dėl ži
nių tel. Newcastle 1998

Bargenas, kur jūsų pinigai bus sau
gus. 1 *6 augščių namas, k. v. S., 
elek., 5 kamb. maudynė apačioj, 4 
kamb. virSuj, tik ką. baigtas, iSeina 
2 flatai, Sav. 5761 S. La Šalie St.

5 kamb. plytų! bung., lotas 40x126, 
reik parduot prieš spalio 1. 10529 S. 
Campbell.

9250 MAŽIAU, NEGU PUSE
Nuo ne vetinio ant Invesfcnento 

arti loop; 1657 W, Ohlo St., 6-6 
kamb., 2 flatų, 2 karų gar. su fla- 
tu viršuje. $50 rendos mėn., lotas 
25x125 iki Jėlos. Buvo $5,000, dabar 
$2,250, McClun, 217 W. 63 St. 
Went. 1844.

$9,000 eųulty 2 flatų, name vertės 
$21,000. Nuolaida $2,00d. 815 So. 19 
St., Maywood, 111.

PIGIAI; 5 kamb. s plytų namas, 
2 karų gar., stiklinis, užp. porčlus, 
karšto v. S. Virtuvė ir maudlnė tal- 
llų. Pamatyk, kad Jvertyt. Merr. 2386, 
4438 No. Mansflold.

BARGENAS
Marąuette Manor — 2 fla

tų namas 5-6 kamb. ir gara- 
džius lotas 60x125, visi impro- 
vementai sudėti ir išmokėti. 
Parsiduoda už pirmų teisingi 
pasiūlymų.

A. N. MA8ULIS & CO. 
6641 So. įWestem Avė. 

Tel. Republic 5550

PRANEŠIMAI
KAS IŠ T0WN OF LAKE.

Norės 27 d. rugsėjo vykti į 
šv. Petro ir Pauliaus parapi
jos (WIest Pullmane, kur kle
bonauja kun. A. Linkus) pik-
nikų, Vytauto parke, lai 10:30, 

randasi šalę Marijonų Farmos. vap ryt0 susirenka pas Ado- i
i

Western Agency & Loan' Stugį, 4642 So. Wood st.

PROGRAMAS 15 MINUTŲ.

Rugsėjo 25 d., t. y. penkta
dienio vakare iš radio stoties 
WCFL (970 K.) bus duota 15 
min. programas lietuviij kal
boje. Pradžia 6:45. Tęsis iki 
7 vai.

- K.

Trokas visus nuvež veltui.
iPikninkierius.

Town of Lake. — Labd. Sų-' 
jungos 1 kuopos susirinkimas
įvyks sekmadieny, 27 d. rug-, 
sėjo 1 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus mokyklos kambary. Visi 
labdariai prašomi susįrinkti ir 
nauji) narių atsivesti.

Valdyba.

Marąuette Park. — Šv. Bar
boros dr-ja turės piknikų atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 27 
d. Prasidės 1 vai. po pietų. 
Įvyks Marąuette Parke. Visi 
kviečiami.

Valdyba.
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Į AKERIAIĮ
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Dievo Apveizdos Parap. —
Tretininkų susirinkimas įvyks 
šiandie, rugsėjo 25 d., tuoj po 
pamaldų, parapijos salėj. Vi
si prašomi atsilankyti.

Valdyba.

puikiai veikia, kaip Cicero, 
Mr. A. Janušauskas, greit ap
rūpins visa Cicero.

Kreipkities pas fabriko re- 
prezedentų J. K. Milių, 3251 

iSo. Union Avė., Chicago, III.

ŠEIMININKĖMS ĮDOMU. DIDELIS BALIUS 
Ir

Gal da nežinote, kad geriau- Pagerbimas parapijos jubilie-
si jums patogumas virtuvėje, 
tai garu verdami puodai, ku
rie suseivina daugiau nei pu
sę geso bilos, tris kart mažiau 
laiko ir valgiai juose virti y- 
ra daug gardesnį ir sveikesni.

Tuos puodus galima gauti 
dovanai, be vieno cento, tik 
su mažu pasidarbavimu.

Reikalinga visose vietose 
rekomendatoriai — vyrai ar 
moterys. Kaikurios kolonijos

jaus rengėjų.
Rūtos Darže, sekmadienį, rug
sėjo 27 d. Pelnas eis parapi
jos reikalams. Visus kviečia 
atsilankyti. Rengėjai.

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.

(Marąuette Jcwelry & Radk,) M<?8 P^ežame daiktus iš ir
Pirkusieji pas mus už $6 ar dau- į kitus miestus, 

giau bus dykai nufotografuoti. ; .
2650 West 63 St., Chicago, III. AUTOMOBILIAI

Tel.
Hemlock 8380

' R. ANDRELIUNAS z

/

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

4144 80.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tai. Boulevard 1189

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
j Namų Statymo Kontraktorlus 
i Statau įvairiausius namus prieinama

kaina

i 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
5 akeriai už kainą vieno 

loto mieste.

Ši žemė, gaunama penkių akerių plotais, randa
si geroje vietoje ant 63 st. priešais lietuvių Marian 
Hills College ir tik dvi mailės į pietus nuo Hins- 
dale. Iš West Side pasiekiama į 15 minutų. Nau
jas Super Highway už dviejų blokų į rytus. Kainos 
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 cash į '60 dienų.

FRANK YOVANOVITZ, Manager,
Western Agency 8C Loan Corp.
5600 Wl 22 ST. CICERO, ILLINOIS

Telefonai.*

Lawndale 2277 
Cicero 1000 
Riverside 5892

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

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
J Lietuvą. •*"

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

Icgallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobtttua

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuošlrdtln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yarda 4660

GENE RALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo magiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

tapoe Telef. 
Hemlock 2867

JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republic 5689

Plumbing A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIU8

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

! 2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros reikmenos Ir fikščle- 

rial. Įvedame elektrą J namus Ir 
dirbtuvės.

S. Halsted 8t S Augius


