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DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie 
tuvių dienraštis Ame 
rikoje. „ iTM5 y ^2^r ^tau
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Prancūzų spauda puola prez. Hoover’Į
BRUENING’AS SUDARĖ NAUJA 

MINISTERIV KABINĖTA
~ . ------------------- __ Į

T. Sąjungos posėdis Mandžiū-
rijos klausimu

\
Japonai gina savo teises Mandžiūrijoj; Austrijos 

prezidentu vėl išrinktas Miklas; Apaštališkas 
atstovas Washingtone bus kardinolu

PUOLA HOOVER’IO 
SUMANYMĄ

SUORGANIZAVO MINIS- 
TERIŲ KABINETĄ

PARYŽIUS, spM. 9. — 
Prancūzų spauda peikia ir 
puola J. Valstybių prezidento 
Hoover’io sumanymą — stei
gti 500 milijonų dolerių fon
dų gerbūviui grąžinti.

Prancūzų laikraščiai nuro
do, kad tai yra ne kas kita, 
kaip tik pinigų “infliacija” ir 
noras pakirkti kitų valstybių 
kreditą Amerikoje,

T. S. TARYBOS POSĖDIS

BERLYNAS, spal. 10. — 
Kanclieris Bruening’as jau 
suorganizavo naują ministerių 
kabinetą. Jis pats be ministe- 
rio pirmininko vietos patapo 
dar ir užsienių reikalų minis- 
teriu. Tokiu būdu santykiai 
su užsieniais pasiliks kaip bu
vę.

gaujas apsaugos ir vidaus 
reikalų ministeris yra gen. V. 
Groener’is, o finansų — H. 
Dietrich’as.

LANKYSIS BRIGHTON PARKE

Jo Ekscelencija vyskupas Bernapl Sheil 
rytoj, 2 vai. po pietų, atsilankys į Nekalto Pra
sidėjimo (Brighton Park) lietuvių bažnyčią, 
duos palaiminimą ir pasakys pamokslą.

KATALIKAI RAGINAMI 
GELBĖTI BEDARBIUS

į WILKES-BARRE, Pa., spa 
lių 9. — Įvyko krašto labda
rių draugijų konferencijos su- 

' važiavimas. Dalyvavo 1,331 at-

CHICAGO JE

NENORI MOKESČIŲ 
MOKĖTI

.f—------
Kapitalistas Insull’is rūpi

nasi, kad būtų sumažinti mo
kesčiai už operos rūmus ir mo
kesčiai už pačią operą būtų 
visai panaikinti. Girdi, opera 
yra švietimo įstaiga. Už tokią 
neturėtų būti mokami mokes
čiai.

NEAPMOKAMAS MOKYK
LŲ PERSONALAS

Chicago mokyklų komisija 
i neturi pinigų algoms mokėti 
'mokytojams, mokytojoms ir 
į visam mokyklų personalui.

Mokytojai ir mokytojos nuo 
balandžio mėnesio negauna al
gų. Nesenai buvo mokama pa
prastais kvitais. Ne visi mo
kytojai su tuo sutiko.

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
BUS KARDINOLU NUŽUDYTAS DARBI

NINKAS

LIETUVOJ!
ŽYDAI PRALENKĖ 

LIETUVIUS

KOVOJA PRIEŠ
TALIKUS

KA-

MEXIC'O CITY, spal. 9. — 
|Vera Cruz’o valstybės gube- 

________ rnatorius Tejeda ir toliau vė
jau teko ne kartą pažymėt, ^a Pragalštingąją kovą prieš 

kad dėl kaž-kieno (gal p. dire-' Katalikų Bažnyčią ir katali- 
ktcriaus?) užsispyrimo Telšių kus-
gimnazijoj nėra lotynų kalbos,1 pastangomis valstybėje 
nors ši kalba būtinai reikalin- i suorganizuota prieškatalikiška 
ga beveik visiems tiems, kurie I sąjunga, kurion stoti katali- 
baigę gimnaziją, lankys uni- į kai varu ir grąsinimais verčia- 
versitetą. Be to, ir šiaip inte- į
ligentui žmogui be lotynų kai- Valstybinių mokyklų katali- 
bos mokėjimo sunku apsieiti. kams mokytojams nurodyta,

. ' L v. , . , . ' kad jie arba turi įeiti ton są-Matyt, si reikalą -tinkamiau . ,; v , . . ijungon arba pasisalinti iš uži-suprato žydai, nes nuo šių mo-' 
kslo metų pradžios savo Tel- njamų vietų. Į jų vietą priima

mi bedieviai.
. ,, , , Savo keliu gubernatoriausdėsto lotynų kalbos pamokas. L .. . , . , • », , ....J salininkai ir tos pneškataliki-

šių mergaičių gimnazijoj jau

Kodėl gi lietuvių gimnazija 
tokia “nesupratlyva”? Bene 
čia bus kalčiausia svetimų vė
jų dvasia, jau suskubusi gim
nazijoj susisukti sau šiltą gū
žtelę.

I

MAŽEIKIUOS STATOMA 

BAŽNYČIA

škos sąjungos vadai visur puo
la katalikus, juos spaudžia, į- 
žymesniųjų katalikų namus bo
mbomis ardo.

Meksikos vyskupai savo pa-
“Ž. P.” siuntinybę vykdo su dideliu 

pasiaukojimu. Gyvu žodžiu ir

ŽENEVA, spal. 10. — Į a- 
teinanti antradienį čia sušau
kiamas T. Sąjungos tarybos 
nepaprastas posėdis. Bus ta
riamasi apie situaciją Mand
žiūrijoj. Tarybos posėdžio rei
kalavo kinų atstovas.

MIKLAS — AUSTRIJOS 
PREZIDENTAS

VIENA, spal. 10. — Aus
trijos prezidentu ir vėl išrin
ktas prezidentas V. Miklas, 
kurs nuo gnuodžio mėn., 1928 

prezidentauja.
Parlamente už jį paduota

m.

JAPONAI SAUGOJA SAVO stovas'
TEISES Suvažiavimas nusprendė su

pasiaukojimu ir nuoliai vykdy-
LONDONAS, spal. 10. ti labdarybės darbus Šventojo

Japonų ambasadorius Britą-1 Tėvo Pijaus XI enciklikų nu-

ROMA, spal. 10. — Iš auto
ritetingų šaltinių sužinoma, 'Nežinosiąs. žmogžudys nušo-i Mažeikių katalikams jau se- 
kad Šventasis Tėvas Pijus XI ■ V(1 Claremont gatve ėjusį na-, nai rūpėję naujos tinkamos 
konsistorių turės gruodžio mė-:mo darbininką L. Orrico’ą, 36 bažnyčios pastatymas, nes &e-

1 v
nesį ir bus skiriami nauji ka- m- amz 
rdinolai. Tarp naujų kardino-i

nijoj Tsuneo Matsudaira pa-' rodymais ir Kristaus mokslo on<fr-

lų bus ir apaštališkas delega-1 
tas Washington’e, Jo Eksc. Į 
arkivyskupas P. Fumasoni-Bi-1

IŠMOKĖTA DALIS IN
DELIŲ

Valstybinis auditorius pa-

109 balsai. Jo oponentas so 
cijalistas Carl Renner’is gavo resivumu Mandžiūrijoj 
93 balsus.

reiškia, kad japonai savo vei- ■ dėsniais, kaip Bažnyčia moki- 
kimu Mandžiūrijoj neperžen-' na.
gia jokių sutarčių. j Suvažiavimas ragina visus

Anot Madsudaira’os, japo- katalikus, kaip vyrus, taip li
nai Mandžiūrijoj grumiasi ne moteris, savo parapijose kiek 
sutarčių ignoravimui, bet su-1 galima gelbėti bedarbius, ku- 
tarčių sąlygų pildymui. Pi r- rių gal ne vienas jau ir alkį
moję vietoje japonai ten gina kenčia.
savo teises ir savo tautiečių'------------------
gyvybę ir savastis.

; f

Ambasadorius sako, kad ne 
japonai, bet kinai užsiima ag-

GRĄŽINTOS TIKĖJIMO 
PAMOKOS

MADRIDAS, spal. 9. — Po
T. , , . ' . ! įvykusio Ispanijoj perversmoJis mano, kad netolimoj a-., v .krašto mokyklose sulaikytos

GDYNIOJ DIDELĖ KA- 
. TASTROFA

teity ten tvarka ir taika bus 
grąžinta.

SUMAŽINTA PAŠALPA

Šventojoj Kardinolų Kolegi- skelbė, kad iš devynių uždary 
joj šiandie yra 15 tuščių vie

no ji ne kokia — perdirbta iš 
paprasto trobesio. Dabar šiau
rinėj miesto pusėje statoma 
didelė mūrinė bažnyčia, kurios 
sienos virš langų išmūrytos. 
Per įvairias rinkliavas bažny
čiai statyti surinkta nemaža 
lėšų, bet dar daug jų ir rei-

tų. Viso yra 55 kardinolai, o 
turėtų būti 70.

VEIKS MANDŽIŪRIJOS 
KLAUSIMU

tų bankų Chicagoj žmonėms 
išmokėta 1,270,000 dolerių. Tai3 kia. Pasitikima duosnių kata- 
sudaro visai mažą uždarytųjų|likų ‘aukomis. Dieve, padėki 
bankų pinigų dalį.

Auditorius kol kas neskel
bia bankų likvidavimo išlaidų. PRIS. ADV. PADĖJĖJAMS 

NEBUS KLIŪČIŲ

WASHINGTON, spal. 10,
— Sužinota, kad J. Valstybės* 
ruošias veikti Mandžiūrijos, 
klausimu. Sakoma, šio krašto'

z MAJORAS APIE KA
LĖJIMĄ

Chicagos majoras Cerma-
vyriausybė darys pastangų ( k’as su būriu draugų aplankė 
grąžinti Mandžiūrijai reikalin- apskrities kalėjimą ir dar ka-
gą tvarką.

raštais skatina tikinčiuosius 
būti ištvermingais, teisėtu ke
liu kovoti dėl laisvės.

Iš CAPONE BYLOS

Kaltinamas išsisukinėjimu 
nemokant federalinių mokes
čių už pajamas Capone sakė
si, kad jis yra neturtingas, 
kad jis neturi mokėti tų mo
kesčių.

Tuo tarpu teismui patiektas 
įrodymas, kad jis 1930 m. mo
kesčių reikalu siekė kompro
miso su vyriausybe Washing-

“Ž. P.” tone ir tada jis prisipažįpo, 
kad per 6 metus turėjo apie
266,000 dolerių pajamų.

KONSULATAS BUS 
UŽDARYTASIki šiol buvo plačiai šneka

ma, kad baigusiems aukštuo
sius mokslus teisininkams pa- Ateinantį pirmadienį, Kolu- 
tekti į prisiekusiųjų advokatų mbo Dieną, Lietuvos Konsulą 
padėjėjus būsią daug kliūčių, I tas. 201 No. Wells st., bus r

GDYNIA, spal. 9. — Šį le
nkų statomą uostą palietė ka
tastrofa. Gazo sprogimas su
griovė 11 naujų didelių gyve
namųjų namų. Keletas asme
nų žuvo. Daufg sužeistų.

NEW YORKO IŠLAIDŲ 
SĄMATA

LONDONAS, spal. 10. — 
Vakar įėjo galion naujas bri
tų įstatymas, kuriuomi be kit
ko bedarbiams pašalpa suma
žinama 10 nuoš.

Visam krašte gyvuoja abel- 
nas bedarbių nepasitenkini
mas.

tikėjimo pamokos.- Katalikai 
sukėlė protestus. Laikinoji vy
riausybė pabūgo griežto kata
likų pasiryžimo ir grąžino į 
mokyklas tų pamokų teisę.

REIKALAUJA 18 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

FAŠISTŲ PRAMOGOS

rtą pareiškė, kad kaliniams įš 
kalėjimo pabėgti nieku būdu 
neįjnanoma.

POLICIJA IEŠKO ALAUS 
PIRKLIO

NEW YORK, spal. 9 
Šio miesto išlaidų sąmata 19 
metams numatoma 631,352 
dolerių sumoje.

PASIRUOŠIMAS PRIIMTI 
SVEČIĄ

PITTSBURGH, Pa., spal. 9. 
— Išradėjas A. L. Banker’is 
traukia teisman Ford Motor 
Co. Iš šios kompanijos reika
lauja 18 milijonų dolerių už 
vieno patentuotojo išradimo 
pritaikymą automobiliams.

ROMA, spal. 9. — Vakar 
čia įvyko didelės fašistų iškil
mės. Apie 40,000 “jaunųjų1 -------------
fašistų” organizacijos narių Policija stropiai ieško alaus 
suplūdo Romon minėti 9-ių pirklio McErlane’o, kurio su
metu sukaktuves nuo to, kai gulovė aną rytą rasta auto- 
Mussolinio fašistai vedami u- mobiliuje nužudyta.

tačiau, kaip teko sužinoti, iš 
prisiekusiųjų advokatų tary
bos jiems kliūčių nebus daro
ma. Ar bus kliūčių iš valdžios, 
paaiškės^Tdek vėliau. “R.”

BULIUS SUBADĖ ŽMOGŲ

darytas.
Praleidęs Lietuvoj atosto

gas, konsulas p. A. Kalvaitis 
jau grįžta. Nuo spalių m. 19 
djenos p. konsulas pradės eiti 
savo pareigas.

NAGASAKI^ Japonija, spa
lių 10. — Iš Yokohamos gar
laiviu į J. Valstybes išvyko 
lakūnas pulk. Lindbergh’as 
su žmona. '

WASHINGTON, spal. 9. — 
New Y<yke uoliai ruošiamasi 
pasitikti ir čia priimti svečią 
— Prancūzijos ministerį pir
mininką Lavai’į. Į J. Valsty
bes jis atvyks spalių mėnesio 
22 dieną.

AUDRA NEW YORKE•
NEW YORK, spal. 9. — Šį 

miestą vakar palietė didelė au
dra. Daug gatvių užlieta ir 
susisiekimas žymiai sutrukdy
tas. Padaryta daug nuostolių. 

/

žemė Arpžinąjį Miestą.
Kariuomenės paradų lauke 

jaunieji fašistai susirikiavo. 
Ten jiems ministeris pirmini
nkas Mussolini’s pasakė kal
bą. Po to įvyko paradas.

Policija įsitikinusi, kad tai 
bus paties alaus pirklio dar
bas, jos atsikratymui.

PAŠAUfAS POLICMONAS

VOKIEČIŲ BEDARBIŲ 
SKAIČIUS

BERLYNAS, spal. 9. — Ru 
gsėjo 30 d. Vokietijoj buvo 
4,355,000 bedarbių.

“Spanish Tavem” valgyk
loje, 11851 So. Micbigan avė., 
pavojingai pašautas Kensing- 
tono stoties policmonas J. Isa- 
acs’as, 28 m. amž. Pašovėjas 
su keliais savo sėbrais pabė
go-

Zarasų apekr., Antalieptės 
valsč., Zokorių k. Jokūbo Die
vaičio bulius mirtinai subadė 
Silvestrą Žemaitį, 70 m. am
žiaus. “Ž. P”’

PLATINKITE “DRAUGĄ'

J ORO STOVIS

REIKALAUJA SKIRTI 
SENATAN

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta; kiek 
šilčiau.

PINIGŲ VERTE

NEW YORK, spal. 9. — 
New Jersey valstybės republi- 
konų partijos moterys kreipė
si į gubernatorių Larson’ą, 
kad jis vietoj mirusio senato
riaus Morrow federalinių se

natorium paskirtų mirusiojo
našlę.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.88 
Prancūzijos 100 f r.
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.
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DRAUDA Šeštadienis, Spalio 10, 1931
“DRAUGAS”

Meiną kasdien. Išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pa
lietų — |S.5O, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam

Ctoeslui — 76c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me- 
— 94.00, Kopija .01c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 

Jel neprašoma tai padaryti ir neprislunėiama tam
ilul pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

beveik visi nuosavuose namuose gyvena, gra
žiai juos yra ištaisę, tvarkingai užlaiko/ taip 
kad tas jų rūpestingumas puošia visų šių ko
lonijų. Dabar jau ir kitataučiai tos vietos 
lietuviams pavydi, o seniau ir žiūrėti j jų 
gal būt nenorėjo.

Mes nekartų jau esame rašę, kad para-' 
pi jos tai yra didžiausi mūsų kultūriški ir , 
tautiški centrai. Jei ne jos, apie lietuvius ma- į 

zžf i ir težinoti. Galima įsivaizduoti, kas būt 
buvę, jei Brighton Parkę būtų ne-Į 
į; ;eigė lietuviškos parapijos. Lietuviai būt' 
pasilikę neorganizuoti, jų mažiau ten būt

“DRAUGAS”

LIlHUANlAN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Eicept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 96.00. Six Montiu 

92.60. Tbree Months — |2.00. Our Month — 76c. 
ipe — One Year — 97.00.-*S!t Months — 94.00.

»PT — .Me.
Advevtlsing in "DRAUGAS” brings best resulta. 
Advėrtising rate* oa application.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

DIENOS KLAUSIMAI

PARAPIJA BE SKOLOS.

Ten, kur kadaise buvo beveik neišbren- 
ios balos Chicagos priemiestyje, vadina
te Brighton parku, pradėjo kurtis nau-ja 

lietuvių kolonija. Prieš keliolika metų lietu- 
ių ten jau tiek gyveno, kad pradėjo organi- 

luotis ir prašyti arkivyskupo naujos para
pijos. Arkivyskupas jų prašymo išklausė ir 
įskyrė gerb. kun. Antanų Briškų, tada bu- 

rusį šv. Kryžiaus par. vikarų, rūpintis naujos 
trapi jos steigimu. Greit buvo nupirkta že- 

ir pradėta statyti bažnyčia,* kuri paves-
Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelei.
Rytoj gi parapija jau mini septyniolikos 

netų gyvavimo sukaktį. Ta proga ren- 
amos iškilmės, į kurias atsilanko ir J. E.
fskūpas B. Shęil.

a|inutė nulyginamai parapija, turi baž
nyčių, mokyklų, salę ir klebonijų. Toji graži 
irūpijos nuosavybė jau be skolų, pilnai iš
akėta. Tai bus pirma mūsų parapija Clii- 

fcgoj, kuri nebeturi nei cento skolos. Tie- 
jos bažnyčia mažoka, bet nebeturint sko- 

», galės naujų didesnę pastatyti, nes Ne
ito Prasidėjimo parapija šiandien yra vie- 

didžiaurių, jei tik ne didžiausia lietuvių
irapija Cbicagoje ir apylinkėse.

Kad parapijoj gera tvarka, kad ji jau 
skolos, kad Brighton parke susidarė vie- 
skaitlingiausių ir didžiausių lietuvių ko

lonijų Amerikoje, daug padėkos priklauso tos 
trapios klebonui kun. A. Briškat. Jo nuo-

lelnai yra žymūs.
Klebonas kun. Briška yru rūpestingas 

rimyninkas, geras ekonoinininkas. Tuo at
žvilgiu jį bus pasekę ir jo vadovaujamos pa- 

įpijos žmonės. Brightonparkiečiai lietuviai

s J. Donillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Bašinskas ir J. Prunskis

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tel. Canal 6764 ’

AK SVEIKA CITRININIAI 
VAISIAI. ’

ir pomerančiai liesina žmo
gų, užtai nutukusiems gerai, 
bet Lesiems dar labiau sulie-

kyt, kad liesam kūdikiui duc- LEGIONININKŲ GALVA, 
ti pomreančių sulčių daugiau 
nei 2 unciji yra pavojinga. ;

Su saiku viskas sveika, o 
kas per daug, tai nuodai. Tas 
pats yra ir su pomerančiais 
bei kitais citrininiais vaisiais.

V J

D ro Račkaus atsakymai į pa 
klausimus.

ATSAKYMAS J. Č. — Ko 
jų plokščias pėdas atitaisyti 
nėra galimybės, jei bent tik 

o jaunam vaikui. Plokščias pė-

___ s ______ 7 „ _____ Amerikos gyventojai gali sėti yra pavojinga. Džiovinin
apsigyvenę, neturėtų tiek daug gražių įstai- ^an^* P’M*a* citrinų ir- pome- kams taipgi nepatariu daug *_____
g i, organizacijų, nuosavybių ir biznio įmonių. ldnclli Vlsur ir bde kada. A- pomerančių valgyti. Kam daž- jas daugiausia gauna tie,

menkonai suvalgo kasmet bi- nai krauias iš nnsip« i • .»■ . . , ,.. .Ryt dienos iškilimų proga, !»»-.,;• tll . . , Ja .1 ieb teka, kurie iš mažens nuolat dėvi
kime Nekaltų Prasidėjimo parapijai ir JosL. . . U ° °r a . as turi heu‘ofilijų, lai netikusių avalinę, taigi išven-
k’ebonui kuo geriausio pasisekimo ir toliau / - ^r™**’/* • *** sa^gojas pomerančių. Mat, gįniui tokio kojvj pėrfij plokš-
ti.ip vieningai dirbti Dievo garbei ir lietuvių • .. , ...... ” tumo, patartina ^vaikams lųks-
gercvei. ” muitas b angiai atsieina Ir kraujų. Moterys, kurias ka- tyti dažniausiai basiemus. Sua-

________  !f*lkų kad ?a,f> yra’ kad Lie' n‘a»ja mėnesinis kraujoplūdis, gusiems kojos greit pavargs-
VILNIUS IR SOCIALISTAI. ; U\°S P‘ie(^ sve,kata 1 to neprivalo tuomet. citrininių ta jr skauda, jei pėdos yra Henry L. Stevens legioni-

_____  . 1 U11 BU en 6 ’ vaisių valgyti; tik po mėnesi- plokščios, ir tokiems patar- ninku suvažiavime, Detroite,
Daug kas stebisi, kad ir socialistų dien- £era duoda pomerančiai? rw,-i galima pomerančius vai- tina dėti į čeverykų padus til- Mich., išrinktas American Le

is štiš pradėjo daugiau rašyti apie Vilnių ir Pomerančiai teikia kūnui gy-į^i- kurioms mėnesinės telius — “areli supporters”. gion pirmininku. Yra advoka-
net spalių 9 d. minėti. Pikti liežuviai kalba, jvybės palaikytojus vitami- 'ra skaudžios ir kraujas ma- -------------------
kad socialistams ne tiek Vilnius rūpi, kiek nus> ypm*. juose randasi daug *** - tai citrininiai vai-
“kvoterukai” prie įėjimo į salę. Tiek dėl to. į vitamino “C.” Šis vitaminas “,ai Sle tie pagelbsti.

gydo škorbutų ir stiprina svei-!Kad socialistams Vilnius nerūpi, mes ži
nome iš 1926 m., kada jie būdami Lietuvos
valdžioje jau buvo pradėję reikalauti nuimti

KATALIKAI ĮSPĖJAMI.
tas ir gabus kalbėtojas. Di
džiojo karo mietu J. A. V. ar 
mijoj buvo leitenantu.

Visi sveikatos trokštame ir Katalikiškas laikraštis “Our
katų; o Lietuvoje baisiai daug 'i8’ sveikatų mums perša. Sunday Visitor” praneša, H i* n®ra pavojaus jai sko- 

’ i žmonių serga škorbutu. Ame- Spaudoje ir per radio žino- kad Chicagoj kažkokia koiu- hnti kadir didelių sumų.
rikoje lietuvių vaikai ugi u nes dažnai girdi apie pome- panija parduoda “Katalikų Katalikai įspėjami būti at-

riausias Lietuvos noeialislų šulas, kalbėdama?visa<* l,raau«a 38v° “"‘V™*?’ apie kapini, sąjungos žiemų, Indis sargiems perkant bažnytinius
III-jam Seime prie 1927 m. biudžeto, aiškiai P"»- *«*->»<»-*» **»- Tai noj bonus. Be abe,oneS, dau- ar notas Bežinomow

rančių. r paprasta pirklių propaganda, gelis mano, kad šiam piojek- kompanijose.
Pomerančiai sužadina apeti- galėtų savo tavorų iškišti, t ui pritaria Fort Wayne vys- _________________________

karo stovį su lenkais. St. Kairys, pats vy-

pabrėžė, kad išvesti Lietuvų iš tos izoliacijos, 
kurioj, girdi, ji dabar ėsanti, būtinai reikia 
užmegsti artimus kaimyniškus santykius su 
Lenkija. O tuo metų buvęs švietimo minis-

;tų, pagelbsti pilvui maistų 
suvirškinti, liuosina vidurių

žmonės hipokritiškiems kūpąs.

teris socialistas Čepinskis netoli deniarkaci- ' užkietėjimų. Kas kenčia vi- “sveikatos”

jos linijos lenkams leido pristeigti daugybę 
lenkiškų mokyklų, kad per jas lenkai galėtų 
varyti savo pragaištingų lenkinimo darbų? 
Lenkų mokyklų reikalams net speciatį refe
rentų, lenkbemį Abromavičių prie švietimo ’ 
ministerijos laikė. Jei dar pusmetį liaudinin
kai ir socialdemokratai būtų pabuvę valdžio
je, santykiai su lenkais būt buvę užmėgšti, 
Vilniaus klausimo neišrišus.

! durių negalavimais, privalo Vfti patiki ir dažnai

“patriotams” ir visokiems Iš tikrųjų gi vysKupas nie- 
piršliams leng- ko nežino apie sakomų kapi-

GERB, KUNIGAMS.

kasdien suvalgyti keletu po- apvilti.
“Draugo” knygyne galima 

gauti šiuos svarbius veikalus:

VADOVAS SAKYKLAI

ni

Pamokslai apie Dievo malo
nę, sakramentus ir maldų. Iš

tampa nių sąjungų. Jis nežino, kur 
ta sąjunga yra ir koki i«

nierančių. Baigdamas savo strai- tikslai. Del to gerbiamieji kle-
Dantims ir kaulams pome- psnį, noriu papasakoti apie bonai turėtų įspėti katalikus

rančiai teikia reikalingų me- patyrimus savo profesijoje, prieš tų bonų pirkimų, 
džiagų, užtai kas dažnai po- Teko man gydyti keletu ligo- Kita kompanija Cbicagoje 
merančius valgo, to kaulai ir nių, kurie vos nemirė nuo mėgina žmonėms įsiūlyti ptrk-
dantys yra sveikesni'. , pomerančių, Ir ,dabar savo ti kažkokias 24^MX) dolerių

Citrina ir pomerančiai ge- observacijoje turiu vieū4 kū- notas. Sakoma, ta suma »ko- leista šiais 1931 metais. Pa
eina troškulį ir mažina kūno dikį, kuriam geraširdė moti-' Kma vienai katalikų parapi- rašyta Vyskupo Kazimiero 

laip pat gerai atsimename, kų darė 1927 j temperatūrų, taigi vasaros kai na kasdien duodavo pomeran- jni Gary, Ind. Teisyi«i gi y a Paltaroko. Veikalez yra 4o
in. socialistų šulai — Plečkaitis, Kedys ir trose, arba ligoje, tų vaisių čių sulčių net po kelias stik- ta, kad parapija yra pasisko- pamokslai. Kaina .... $1.25
kiti. Jie išbėgų į Vilnių ir ten, lenkų valdžiai gultis gaivina žmogų. lines; mat toji lietuvė žarna- tinusi 5,000 dolerių ir jai ne- KATMHi:TttK1 pAW
padedant, organizavo armijų Lietuvos užpuo-i Inkstams citrina ir pome- listinės propagandos buvo į/reikalinga daugiau paskolos, 
liniui. Jie norėjo pražudyti ne tik Vilnių, bet pančiai gelbsti valyti kraujų tikinta, kad nuo pomerančių Jei kuri parapija būtų reika- 
ir Lietuvos nepriklausomybę pasmaugti. nuo toksinų. Tai, kurie ganė- jos vaikutis augs sveikas ir linga paskolos, ji gautų be jo-’ Parašyta kun. Juozapo Ky-

Smerktini yra tautininkų nusileidimai ten- tinai pomerančių vklgo, yra bus stiprus. Bet ji nežinojo, kių nepaprastų patnrnavimi} meikio. Dvi knygos. Pirmoje
kams, smerktini yra pulk. Skorupsklo raštai, gyvesni ir darbe sumanesni, kad per daug pomerančių kū- 'ir siūlymų. yra iš
bet griežčiausio smerkimo užsipelno socialis- Be to, jų oda yra skaistesnė, dikiui kenkia. O tas kūdikis Jei katalikai nori pirkti /‘Sveika Marija
tai, kurie ir ^Vilnių ir visą Lietuvą planavo spuogų rečiau auga ir akys buvo tie riebusis, dantukams bažnytines notas, xgali tad at- Dievų Tėvų . Antroje yra
pražudyti. i daug skaidresnės. Citrininiai dygstant šiek-tiek suliesėjo, o 'li^ti žinomos geros reputaci- “Iš Dešimts Dievo ir Penkių

vaisiai dalinai yra jaunatvės nuo pomerančių buvo taip bai-' jos kompanijose, kurios tas

KATBCKETttKI PAMOKY
MAI.

“Tėve Mūsą’’’, 
”, “Tikiu į

M Iš
Prie lenkų valdžios Vilnius skursta ir palaikytojai, ipat apsaugoja šiai suliesėjęs, kad jo suvytu- notas parduoda. Geriausias nuodėmių: Septynių Didžių-

griuva. Laikraščių pranešimu, griūvanti ir nuo perankstyvo arteriosklero šiame kūne kiekvienų kaulelį dalykas, jei katalikai skoli- jųr sesių piieš Dvasių šv., ke-
garsioji Vilniaus katedra, kurios stovis esąs galima buvo matyt! Kūdikis 'na pinigus savo vyskupijos tūrių šaukiančių Dangun at-
labai rimtas ir labai trnmpu laiku galinti į- Bet ne visiems galima daug vos laiku nuo mirties išgel- parapijoms. Kiekviena vys- keršijimo, Devynių svetiinų-
vykti katastrofa. pomerančių valgyti. Citrinos būtas. Taigi, motinos įsitėmi- kupija tuo atžvilgiu yra stip- jų . Už abi $1.80

Bažnyčios Prisakymų

nų užsienio misijų, pav., Nanseno, Aro, 
i Italijos ir k. atstovai buvo pakviesti į 

tų šventę. Dalyvavome ten ir mes, sėdė- 
l darni garbės vietose. Pro šalį su vėlia

vomis žygiavo manifestantai.
Skaitytojas jau žino, kaip rengiamos 

■ šios manifestacijos. Pačiame centre mes
pamatėme speciališkus G. P. U. būrius,I

(Tęsinys)
) Aš išėjau ir ėmiau vaikščioti, keis-

nas kryptį ir eidamas įvairiais skers- į pavadintus ‘Cono” vardu, skirtus ypatrn 
tviais. Kai aš sugrįžau, manasis drau- ' gieins reikalams, toliau, bendradarbius 

irgi tuojau sugrįžęs, man papasakojo, i čekistus,-vedamus draugo Zevkino, Do

kas?”
“Tai tamsta vis ardėte mano ben-9

dradarbių planus?” '
“Tai tamsta, drauge Zevkine, yisų

laikų vienų paskui kitų siuntinėjate man 
kvailius”? Jis nusikvatojo ir tarė: “Mes 
jų daugiau jums nebesiųsiine, nes jūs 
.juos maitinate kumpiu.” Misijų nariai 
klausęsi šio pasikalbėjimo, juokėsi iš vi
sos širdies.

Pasakykite, kas sov. R-je galingesnis:

teisme 3 metams ištrėmimo į Soiovkų sa
lų stovyklų. Ankščiausis teismas, nežiū
rint į X gimdytojų protestus, buvo, kaip

imi nusilenkti G. P. U. sauvaliavimui. 
Centralinis vykdomasis komitetas, ku

riam konstitucijoj numatyta aukščiausia
ir visada, bejėgis grumtis su šiuo G. P. j krašto valdžia, taip pat yra prieš G. P. 
L. sauvaliavimu. i U. visai bejėgis. Butirsko kalėjime, kur

Štai dar faktas, kurs mane patį pu
lietė. Kai aš sužinojau, kad G. P. U. Mas
kvoje areštavo mano sūnų, aš negaišuo
damas į ten nuvylyy:, kad sužinočiau to 
pnežastį. Aš tuojau kreipiausi j teisin
gumo komisarijatą, c- taip pat ir į res-

iš tikrųjų jaunoji moteris ncotsi- 1 no G. P. U. viršininko, kurs šauniai jojo sovietų teismas ir centralinis vykdoma-', publikos prokurorą draugų Katanianuj,
lakdama sekė mane. Pažvelgę pro lan- 1 arkliu. Prijojęs prie vietos, knr mes sė

mės pamatėme, kad ji jau sėdi ant 
lo kitoje gatvės pusėje. Nuspmidė- 
iškirsti jai šposų. Pasiėmęs kelias rie

tės buterbroto, aš išėjau į gatvę. Priėjęs
ie jaunos damos, jai tariau, kad esu j 
Mpiktinęs jos viršininkų beširdiškumu, '

jos nepamaino, ir tokiu būdu ji Su
telkti net po 6 valandas. Tarta jų pa
šiau priimti keletą butertirotų nu i 

»nęs, būtent, nuo to, kurį jj seka. Po 
mndės ji dingo už gatvės Kampo.

Šiuos mažus incidentus apvainikavo 
geresnis incidentas gegužės mėn. t

dėjome, Zevkinas nusėdo nuo arklio ir 
įkopę į tribūnų. Vienas užsienio misijų 
atstovų, supažindindamas jį su manitni, 
pastebėjo: “Aš jus supažindinu su bai
siausiu Done žmogumi”. Aš juokdama-

knrs speciališkai rūpinosi G. P. U. bylo
mis. Jo pavaduotas draugas Jakovltt

sis komitetas ar G. P. U.?
Štai faktai, kurie įrodo, kad G. P.

U. yisur viešpatauja ir visus valdo. Kov. i vus į mano klausimų atsakė raštu aiškini
kųlėjimuose aš sutikan dangvbę asmenų, ir šiurkščiai: 'susipažinę su jūsų sūnaus
teismo dėl stųkos jų kaitės įrodymų pa- , byla, mes jį Iai'< .me visiškai nekaĮtą,
leistų, kurie tačiau G. P, l). čekistit, nė- ' bet; nežiūrint to, mes nieko negalim

sis atsakiau, kad nė vienas žmogus man patenkintų sov. teisino sprendiniu, vėl j padaryti,-kad jis būtų paleistas”. Tada
nėra haisns. G. P. U. viršininkas permetė buvo pasodinti į kalėjimą. uš paklausiau drrngų Jakovlevų, kuriems
mane akimis ir nustebęs pasakė: “Jei Štai dar pavyzdys. Vienas petrapi-
aš neapsirinka, tamsta esate dr. Nanse
no įgaliotinis, tamsta ponas Jšoniliet. 
taip?”

“Tamsta” *— atsakiau aš jam tokiu 
pat tomi, “tamsta, .jei aš neapsirihku,

lietis X turėjo svarbių liy’n sovietų tri-
pitiums tada ir teismas — ir man jis da- 
vė tokį galutini atsakymų: “Me* būsi-

nficiališkoje S. S. H. R. šventėje. Įvai- ’ draugas Zevkinas, G. P. U. viršinin-

bunole. Tas tribunolas pripažino, kad X me priversti areštuoti ir tamstų, jei dar 
areštuotas dėl nesusipratimo ir yra nekal- ! niv.s klausite panašių dalykų!!.. ;
tas. Aukščiausias teisinas ir įsakė jį tuo- 1 Argi tuodu faktai nerodo sov. teis- 1 
jan paleisti. G. P. U., tai sužinojusi, nepa- | rnų visiško bepgingumo, kurie sov. Hn- i 
leido petrapiliečio X, bet nuteisė jį savo rijej tėra tik teismo parodija ir kurie

pagaliau G. P. U. ir mane uždarė, sėdėjo 
kažin koks U., senas kalnų gyventojas, 
kilęs iš K apygardos, iš Kaukazo. Jis, 
kaip įtakingas krašto asmuo buvo sovie
tų areštuotas, paimant jiems valdžią. 
1925 m. centr. vykdomasis komitetas pa
skelbė dalinę amnestijų, kari lietė ir kai 
kurias Kaukazo apygardas, tarp kurių ir 
šių. Tada kartu su kitais buvo ir U. iš
leistas. Po dviejų savaičių jį nušaukė į 
Maskvų, ir G. P. U. liepė jį vėl areštuo
ti. Visos jo giminių pastangos nuėjo nie
kins: CIK’as, kurs išleido amnestijos 
dekretų, neįstengė priversti G- P. U. lai
kytis šio dekreto. Negana to, gerbiama
sis kabių gyventojas U. buvo G. P. U. 
nuteistas 5 metams ištrėmimo į Solovkų 
salas.

(Bus daugiau)
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NEKALTO PRASIDĖJIMO LIETUVIŲ R. K. 
PARAPIJA, BRIGHTON PARKE.

Daugelis žmonių, rimo laiškas Įteiktas rugsėjoLietuvo.-
ieškodami žmogiškesnio gyve- 4 d., 1914 m. 
uimo ir geresnio uždarbio, Už kelių dienų, a^sisveiki- 
daug meti) atgal pradėjo nęs su savo gerb. Ir mylimu 
plaukti per vandenynų Į sve- klebonu kun. A. Skrypka, kun. jsunkiam darbui’ tvar'
timus kraštus, ypatingai Į A. Briška išvyko į Brighton k3Tti reikalus. Pasisamdė bū- 

Parkų. 'tų, už kurį mokėjo $9 rendos

Brighton Parko kolonija ta- Į mėnesį. Butas buvo be elek-
šiaurės Ameriką.

Atvykę pavieniai, su šei
momis į svetimų, nepažįstama 
kraštų stengėsi, kiek aplinky
bės leido, apsigyventi arti 
viens kito. Taip ir susidarė 
Amerikos miestuose lietuvių 
taip vadinamos “kolonijos”.

Lietuviai, norėdami išlaikv 
ti savo tikėjimų ir kalbų, sten 
vėsi sukurti savas parapijas, 
įkurti parapijų, nors labai 
sunkus darbas, bet, nenuils
tamai veikiant, dažnai pasise
ka kliūtis nugalėti ir tikslų 
pasiekti. Dėl to ir šiandie kur 
tik randasi didesnis lietuvių 
kaičius, ten yra ir lietuviška 

katalikiška parapija. Vienos 
jų suorganizuotos ankščiau, 
kitos vėliau.

Nuo 1910 m. keletas lietu
vių šeimynų apsigyveno Clii- 
cago pietvakari) dalyje, va-' 
diliame Brigliton Park. Tais 
laikais toje miesto dalyje vie-i 

tomis buvo neišbrendamos pel-' 
kės, laukinė žolė ir krūmai ; 
augo, čigonai gyvendavo.

Miestui augant, ir ši dalis 
pradėjo kilti ir-augti; lietuvių 
skaičius karts nuo karto didė
ti; vėliau pradėjus lietuviams 
keltis čia iš kitų “kolonijų”,
> lisidarė keletas desėtkų šei
mynų. Neturėdami nuosavos 
bažnyčios ir mokyklos, lietu
viai buvo keblioje .padėtyje. 
Tat, aplinkybių spaudžiami,

])radėjo galvoti apie nuosavų 
parapijų. Prasidėjo susirinki
mai, pasitarimai. Tai buvo pir 
moji sėkla nuosavai parapijai 
steigti. j

Neturėdami tinkamos sve
tainės susirinkimams laikyti, 
rinkosi privačiuose namuose..

Tais laikais, kada da nė 
klebonas nebuvo paskirtas,1 
parapijos tvėrimo darbe smar , 
kiai darbavosi ypatingai šei
mynos nuo seniau gyvenan
čios Brighton Parke, kaip tai 
Bliudžiai, Žiauberiai, Anu- 
čauskai, Aušrai, Vaiskiai, Vie 
lai, Bubliauskai ir kiti.

Kadangi be kunigo organi* 
zacinis parapijos darbas yra 
labai sunkus, ir beveik nega
limas, tat gyventojai išrinko 
atstovus pas J. E. arkivysku
pų, kad paskirtų klebonų, ku
ris rūpintųsi dvasiniais lietu
vių reikalais. Tai buvo gyvas 
reikalas.
Atsilankymas pas J. E.Z Arki 

vyskupų.

Išrinktas komitetas iš p. A- 
mičausko, Bliudienės ir kitų 
pradėjo varstyti arkivyskupi
jos ofiso duris ir aiškinti, kad 
čia jau yra ganėtinas skai
čius lietuvių katalikų kunigui 
išlaikyti. į

Pirmieji atsilankymai buvo 
be sėkmių. Bet* komitetas 

nenustojo vilties:! surinko šei
mynų sąrašų (apie 60 šeimy
nų) ir įteikė arki vysk. kanee- 
lerijai. Ir, ant galo, J. E. Bri
ghton Parkan paskyrė klebo
nu Šv. Kryžiaus parapijos 
vikarų kun. A. Briškų; pasaky

da buvo labai retai apgyven-, tros šviesos, be vanos ir be |
ta. Kur-niekur riogsojo medi-1 jokių patogumų. j ... _ . . . .. Nuo rūgs. 13 d., 1914 m., iki
m. namelis. Gatves buvo ms, Kadangi parap,jonų buvo ;rflden8j 1913 , geraB Sv 0.
grisios, Salygatvi, nebuvo; labai maža, ir aukų no kiek,!noa parapijos kIebonaa |eido 
ant tuščių lotų karvės ir žij-jtui naujas klebonas pats ,5„,o-'lietuviams kata|ikan„ laikyti 

žolę pešė. kO sau valgį gannnti: virti ir pul,laldas bažny£.ios .kirpo
... , , , ... supti. koplytėlėje . nereikalaudamas
Naujas klebonas, paskirtas ,y. , . ,. , . .

Pirmos imsios buvo laiko- jokio atlyginimo, 
mos šv. Onos (prancūzų) baž- 1915 m. tapo pastatytas: pir- 
nyčios skiepe. Per tas pirmas miltinis mokyklos- ir liglaiki- 
mišias rūgs. 13 d., 1914 m., nės bažnyčios aukštas. Pir- 

niųjaine aukšte tilpo liglaikinėaukų surinkta $2.50.
-------------------------- -—

Gerb. Kun. A. Briška, Nekalto Prasidėjimo 
Parap. Klebonas

Nekalto Prasidėjimo Parap. Bažnyčia ir Mokykla.

Nekalto Prasidėjimo par. Seserų Namas

Statyba.

bažnyčia, 3 kambariai moky
klai ir liglaikinė klebonija iš 
2 kambarių. Kadangi skai
čius parapijonų greit augo, 
tat pirmojo aukšto jau nebe
užteko.

1920 m. tapo pristatytas an-** F
tras mokyklos aukštas su vi
sais moderniškais įrengimais 
ir patogumais.

Pirmos šioje mokykloje mo
kytojos buvo pasaulietės, po 
, i) mokyklų paėmė vesti s- še
fės Nazarietės, o paskui šv. 
Kazimiero seselės, kurios ir 
iki šiol vaikus mokina.

N. P. P. Š. mokykla yra di
delė, graži, su 14 kambarin, 
pastatyta ant pat kampo 44 
gatvės ir So. Fairfield avė.

Kolonija jauna, žmonių skai 
.čius kad-ir augo, bet nepajeg- 
|dami daug aukoti ir parapi
jos'reikalais, tat seselėms 
; reikėjo per kaikurį laikų bu- 
, tas nuomoti. Kada jau skola 
ant mokyklos namo buvo ge
rokai apmokėta, pradėta gal
voti apie tinkamų narnų se
selėms gyventi.

1925 m. prasidėjo seselių na 
niOystatyba. Ir pastatyta rui
mingas, puikus, su visais pa
togumais namas, kuriame da
bar gyvena 17 seselių, bet vie
tos, reikalui pasitaikius, gali 
būti dėl 20. Seselių name ran
dasi taipgi puošni koplyčia, 

'kurioje karts nuo karto laiko- 
'nios šv. Mišios.
į Kadangi mokinių skaičius 
j nuolat augo, o klebonas dar 
vis gyveno tuose 2 mokyklos 
kambariuose, tat, noroms ne
norams, reikėjo pradėti galvo
ti apie klebonijų, tuodu kam
bariu užleisti mokyklai.

Rudeny, 1926 m., prasideda 
klebonijos statyba. Ir pasta
tyta viena moderniškiausių 

Į ir gražiausių klebonijų, kuri 
turi 20 kambarių. Visame šios 
kęlonijos kūrybos darbe kun. 
A. Briškai daug gelbėjo jo 
ištikimi ir pasišventę vikarai, 
kaip tai kun. J. Šaulinskas, 

i kun. F. Vaitukaitis ir da
bartiniai kun. A. Valančius ir 
kun. S. Jonelis.

• Dievuliui laiminant, žmonėms 
padedant, šiandiena Brighton 
Parke Nekalto Prasidėjimo 
parapija gali pasidžiaugti 
naujais gražiais parapijos 
triobesiais, dideliu žemės plo
tu ir visa tai jau nebe ban- 
kos kišenv, bet liuosa nuo 
skolų.

Spalio 5 d., 1931 nu, tapo at
mokėta visa likusi skola ir 
nuo šio laiko pinigai jau plau
ks ne skoloms mokėti, bet 
naujos bažnyčios fondan; jau 
ne parapija mokės nuošimčius, 
bet parapijai bus mokami nuo 
šilučiai.

Taigi nuveikta gražūs dar- 
baį, tiesa, reikėjo sunkiai, 
ištvermingai ir nenuilstančiai 
darbuotis.

Tat, te Dievulis laimina vi

sus, kurie kuomi nors prisi

dėjo prie šios parapijos skolų 
išmokėjimo! Te Viešpats atly
gina visiems aukotojams šim
teriopai! Šis faktas visus tejti- 
kina. kad kiekviena auka, di
desnė ar mažesnė, buvo tin
kamai ir tiksliai suvartota. 
Dabar belieka tik apvainikuo
ti Nekalto Prasidėjimo para
pijos darbuotę sukuriant 
fondų naujai gražiai bažny
čiai.

Namiškis.

VIETON PARKO BULVĖS

delis gražus parkas. Buvęs 
mokyklos vedėjas p. Vyšniau 
skas nutarė parkų išnaikint 
ir jau skelbia varžytines, par 
duoti/to parko 50 niedž. Vi-, 
suos Lietuvos kampeliuos si 
ngianuisi pagražinti nie !z;a 
o čia vieton jų bus sr - .n' 
bulvės.

Pagalvokim, kų daron !
“M. M

Geručių k., Žeimelio v. ran- 
’u.si pradžios mokykla, prie 
ku’ios yra žemės piečius ir di-

Teisinguino ministerijoj r - 
ngianias projektas, kaip atl; ' 
ginti tiems, kurie ligi teitu- 
bus nekaltai sėdėję'kale 
Ligi šiol ligi teisminei- 
sėdėjusiems nebuvo atly- 

“Žma.

RADIOS
1932 MODELIU

I
' Philco Baby Grand' 
su tūbomis su vis
kuo ............  $36-50

Philco su gražiu ka
binetu • • $49 95

' Brunswick Baby 
Grand 7 tu- 
bu ............ $3©.50

Victor R C A Radio už $3^ 50

1931 Midget Radio 
6 tubu $19.75

Parsiduoda ant len
gvu išmokėjimų. <

NAUJI REKORDAI F O 45c VIENAS

Naujos Pianų Rolės Vertės $1.00 po 49c.
«

LIETUVIŠKI REKORDAI
26018 Noriu Miego

Suktinis — Kauno Kariškas Benas
•36065 Susgodojau Aš Godeles

Kazbek — Juozas Babravičius
26(557 Pas Darželį Trys Mergelės

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio—J. Babravičius
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — Juozas Olšauskas
26087 Sibiro Tremtinys ,

Bernužėl Nevesk Pačios — J. Olšauskas 
26080 Godeles — K. Kraučiūnas

‘Urėdas Maiše — Antanas Vanagaitis 
26073 Saulelė Raudona

Aš Bijau pasakyt — Juozas Babravičius 
26078 Panemunės Valcas

Plikas Kaip Tilvikas — Armonika Solo 
26106 Ar žinai Kaip Gerai — Polka f

Mano Tėvelis 4- Valcas — P. Sarpaliaus Ork.
26088 Smuklėj Vainikėlis

Kur Nemunas ir Dauguva — J. Olšauskas 
*

Didelis Pasirinkimas Pečių, 
Rakandų, Sommons Lovų,

Parlor Setų
• • \

Jos. F. Budrik,lnc.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705^8167

Lietuvių Programai Duodami BUDRIKO 
iš WCFL Radio stoties, 970 k. kas nedėl- 
dienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
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Prašau Į Mano Kampelį
i-us-mą, kuriame dr-jon įsi-

■Rašo prof Kampininkas-

LINKSMIOS NAVYNOS. sėdinčią caro ložoj ir valgan- 
------------ jčią obuolius”.

Linksmą, veidą, rodau tiems! Pas mus, Amerike, tokie 
katalikams, kurie lisdami j reginiai nedaro jokio įspūdžio, 
kupiškėnų kliubą, lenda į lais bu čia net paprasčiausias ped- 
vamanių kuprą,, kaip žuvys į liorius dažnai ant stiyto to- 
kučį. Dėkite centus laisvama- kias štukas parodo.
:iių kapinėms Lietuvoj steig- Prie carų yra buvę Įdomes
ni, už tai nuo senio Šliupo nių, nei ta mergina su obuo- 
; ausite po pašenavonės meda- liais, štukų. Pasakojama, kad 
;į su užrašu: “Mulkiams”. syki caras pasikvietęs poetų 

Puškiną kas tas padeklernuo- 
tų jam vieną naują savo ku
rinį. Atėjęs į polocių Puški
nas, priėjo prie caro ložos, 
pasiėmė mažą staliuką, lais
vai atsisėdo ant jo nugara į 
ložoj sėdintį carą ir savo kū
riniu, deklamacija stovin-

rašė 12 naujų narių.
X Lietuviai vaikinai mer- viais esame mes gimę” ir 

ginoms nepasiduos. Iki šiol jie “Atsisveikinimas su giria”
;neturėjo draugijos. Trumpoj Choro vadas, p. Juška artis- 
i ateityj jau turės. tiškai atliko Sasnausko “Kar-

X Cliicago Heights buvo, velėli ’ ’ 
į papulariškas merginų konl.es-

įadio piogramų tikslą. Cho- ŠV. KAZIMIERO DRAUGI- apie tai duoti žinoti sekančiu tuo pačiu metu praregėjo, 
ras dainavo: Šimkaus “Lietu- TrkO KT‘T'r,T I • — ~ -■ - . . .JOS NARIŲ DĖMESIUI. adresu: Rev. S. Stonis, 147 Paskui pasirodė, kad vaikui 

Montgomery Street, Paterson sudavė per galvą krintanti
Šv. Kazimiero draugija sa- N. J., už ką būsiu labai dė- slyva ir grąžino regėjimą 

vo nariams Amerikoje kasmet kingas. 
siunčia vis naujų paskirtų, — Italijoj vienas 5 metu

Vienas juodas balšavikų 
tavorščius nuvykęs darbinin
kų katorgon — Rasiejun, sa
vo pačiai leido pasakyti, ką 
ji įspudingiausio matė. Ir ji 
pasakė ‘ ‘ Maskvos naujie- 
v.oms”:

“Jeigu jus paklaustumėt”, 
— sako juoduke, — “ką aš' 
\spudingiausio mačiau Mask
voj, apart Revoliucijos Muzie
jaus, \ai atsakyčiau, kad mer-

V '
tiems pas duris tarnams pada
rė didžiausio įspūdžio.

Tegul kas patrajina tokią 
štuką padaryti balšavikų ca
rui Stalinui! Rūgštūs būtų

giną su raudona skepetaite jam tie obuoliai.

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL.

Misijos.

Lietuvių Visų Šventų par. 
bažnyčioj šv. Misijos prasidės 
pirm., spalio mėn 12 d., 7:30 
vai. vak. Misijas duos tėvas 
jėzuitas Bružikas-, vienas žy
miausių lietuvių pamokslinin
kų. /

Visi roselandiečiai pasiimu 
dokime nepaprasta proga atsi- 
naujinti dvasiškai.

Vietinis.
, r ■+i r.

WAUKEGAN, W

Chicago Heights ir apylin
kių lietuviai už gausią para
mą yra verti daugiau negu 
pagyrimo ir padėkos.

Irzmažas būrelis žmonių ga
li duosniai pasirodyti.

X Šiame mieste lietuviškas 
jaunimas, nors neskaitlingas, 
bet geras ir veiklus. Sodnliei- 
jos draugija per pikniką ir 

jbazarą surengė du “street 
dance” parap. labui. Trečius 
šokius dr-ja rengs savo nau- 
dai ,kitą mėnesį didžiausioj ir 
gražiausioj salėj — vidurmies-z
tyj. Spalio 5 d. dr-ja turėjo

Sukaktuvės.

Spalio 10 ir 11 d., Šv. Bal
tramiejaus ir Šv. Juozapo dr- 
jos savo svetainėj minės tos 
svetainės 5 metų sukaktuves.

Spalio 11 d. 2 valandą po 
pietų bus gražus programas 
susidedantis iš dainų, dekla
macijų, kalbų ir kitokių pa- 
marginimų.

Per tas dvi dieni svetainėj 
bus didelis bazaras. Visa ba- 
zaro nauda eis svetainės 
reikalams. Visi/ kviečiami į 
bazarą; ne tik Waukegano, 
bet visi apylinkių lietuvia . ■

Gros gera orkestrą.
Stasė.

GISERO, ILL.
X Pereitą sekmadienį Šv. 

Antano bažnyčioje baigėsi 
Nove na prie šv. Pranciškaus. 
Noveną vedė misijonierius 
kun. Petrauskas, marijonas.
“ X Pirmadienio vakare pra- 
idėjo misijos vyrams. Misi- 

veda knn. Bružikas, jė-
itas. Kas rytas ir vakaras 

jfeakomi įspūdingi pamokslai.
Vakare rąžančių kalbėti su 

sirenka visi, o po ražančiaus 
misijonierius pamokslą sako 
vien vyramR.

CHICAGO HEIGHTS, ILL
Žinutės.

X Šv. Kazimiero par. baza
ras pasibaigė. Tęsėsi per 5 d. 
Gryno pelno liko $748.24.

4

Pinigų Siuntimas

tas. Gera lietuvaite, S. Kaz
lauskaitė, laimėjo kontestą.« ' jį

X Norvilų šeimyna susilau
kė . dukrelės, kuri pakrikšty
ta spalio 7 d. vardu Stanisla
va. .Krikšto ' tėvais buvo P. 
Jonutis ir E. Kazlauskienė.

Vadinas, Šv. Kazimiero par. 
didėja.

X Chicago Heights “Drau
go” reikalais kreipkitės į Jur
gį Mikalauską, 1331 Portlar.d 
Avė. Jis visiems maloniai pa
tarnaus. x

Rap.

BALTIMORE, MD.

Pusvalandis Uigtas j arba pačių narių pasirinkt,,! tos.P'°8°“ T*?“ ™‘k‘a ^vo aukso medalį ir
chorui sudainuojant Šaunaus-! knygų, šiais metais visiems' Pr^yC"*U V,SU°""!t “P“! k"y' p,A,glnę d#v“» “ k“° 5 “*• 

l.,„ • „ , . . , , ,!gU negavimą ar apie narių tų vaiko išgelbėjimą iš gilausnariams buvo pasiųsta labai; ... • x. ... , , , . m, mirtį man pranešinėti, kad kanalo. Tai pirmas atsitiki-svarbių ir naudingų knygų. ,_v , ., , . , , „ ,... . . . .galėčiau savo laiku jų reika- mas pasaulyje, kad uz skėstąja, kai kurių narių knygos1 -

ko “Kur bėga Šešupė”.
Šie programai bus tęsiami

per įiemą kas antras ketvir
tadienio vakaras, ir, kadangi t grįžo atgal į Kauną. Matyt į-i 
pirmutinis taip ^gerai nusise- vyko pakeitimas ~ar kita prie-! 
Kė, visi su nekantrumu laukia žastis, apie ką savo laiku ne
daugiau. buvo draugijai pranešta.

Garbė baltimoriečiams! Štai gavau nesenai iš Šv.1
J. Kazimiero draugijos Centro ’

narių sąrašą, kurių knygos 
grįžo atgal: ,

Kelaičiutė Emilija, Chi
cago, III., amžina narė.

o .... . v v. 2) Vaišvilaitė Elena, Cice-bpalio b d., sv. Kryžiaus ’ T1, -.. v v. • ... ,, , ro, UI., amžina nare.bažnyčioje vietinis klebonas ‘T ..., o t, x . .. J) Jasavieiute Konstancija,kun. fe. Bystrais sunso mote- • T11 ..A. 4 .- „ Chicago, III., amžina nare.rystes ryšiu Antano Fretfiką . „ ,
4) Baltrušaitienė Mare —

lūs sutvarkyti.
Kun. S. Stonis.

MARGUMYNAI

DAYTON, ORIO.
Sutuoktuvės.

su Rozalija Sakalauskiene.
Vestuvės buvo labai pa

vyzdingos. Daytoniečiai ir pa
silinksminimo metu nepamirš-1 5) Žilinskas Juozas, Detroit,

Parama nusiginklavimui. j,

B. Vienas jaunas vokiečių 
inžinierius rado būdą susprog
dinti dideliame tūlyje šovi- 
nius su pagelba tani tikrų che
miškų spindulių, kurių sudėtį 
laiko didelėj paslapty. Kalba- į 
ma, kad tų spindulių savybė, 
yra ta, jog jie gali būti siun- 
čiami net ir kūgio forųia, pa-'

tančio išgelbėjimą duotas me
dalis 5 metų vaikui.

— Žodis receptas paeina 
nuo lotyniško žodžio recipo, 
kas reiškia imti.

LABDARIĮĮ CENTRO 
VALDYBA

Baltimoriečiai ore.
Jau ir Baltimorės lietuviai 

turėjo savo radio debiutą. Jų
pirmas programas, spalių 1 j ta savo svarbų pareigų. Jiems Mieli., garbės narys.

d., iš stoties WCBM, pasižyinė parapijos reikalai niekad nėra i g) Vo„sevičienė Marė, Broo-
svetimi. ,,,„ XT v, ‘klyn, N. Y., amžina nare.

Davus vienam iš dalyvių , -

Vinco, Brooklyn, N. Y., amži-įgai siuntėjo norą. Jei tai tie
ha narė.

jo savo tvarka ir turiningumu.
Visos apylinkės lietuviai šiuo 
dalyku buvo labai susidomavę įnešimą paminėti vestuves au- 0 Pratašienė Ona, Chica- 
ir visi jautė didį pasitenkini-1 komis bažnyčios reikalams, vi- £°-> UI., amžina narė. 
mą kad gauna progos išgirsti' si noriai tam pritarė ir. čia g) Kairiukštienė Konstan-
per radio savo kalbą ir dai
nas. Už tokį girtiną pasiro
dymą kreditas priklauso šv. 
Alfonso parapijos chorui ir jo 
vadui p. Rapolui Juškai, ku
ris savo 50 dainininkų chorą

sa, šie spinduliai padarys tik
rą perversmą karo mene. Bet 
reikia tikėtis, kad greitai bus 
atrastos kaukės apsaugoti 
nuo tų spindulių šovinius.

tikslui suaukota cija, Shenandoah, Pa., amžina J
i _ z

pat tam 
$17.25.

Aukojo šie asmenys:
$5.00 ^Stasys Kubilius. 
$2.00 Jonas Noreika ir N.

nare.

j 9) Kriaužliutė Rožė, Water- 
bury, Conn^ amžina narė.

— Miesnicų kaime, Lenki
joj, vienam vaikui neregiui 
nepaprastu būdu buvo grąžin
tas regėjimas. Valkas, sugrį
žęs iš bažnyčios, žaidė sode. 
Jis pajuto, kaip jam kažkas 
lengvai sudavė per galvą ir

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

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

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
821 W. 34 Street

M. Šlikas
10555 S Statė St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybą a»’ n 
agitatorius.

Po $1.00: A. Freitikas, M. I Maloniai prašau' čia išvar- 
taip rūpestingai priruošė. j Petkus, J. Daugėla, F. Skin- dytų Šv. Kazimiero draugijos 

Sugiedojus Lietuvos himną kerskiš, J» Ambrozaitis, P. narių man pranešti savo tik- 
programą atidarė kun. L. Ambrozaitis, M. Popera. 'rus adresus, arba jei kas ži-
Mendelis anglų kalba trum- Kiti smulkiais .aukojo. j notų jų gyvenamą’ vietą, tai
pai išdėstydamas^* kas yra į Uarbė dayton^e|iąms už to- labai maloniai prašyčiau man 
lietuviai. Vėliau jis vėl lietu-'kį pavyzdingą vestuvių patui-!
vjškai papasakojo apie šių nėjimą. Ten buvęs.

X

Kaip ir
*

Švyturys

audros metu, Peoples National Bank siū
lo saugią prieplauką depozitoriams, kurie 
ieško didžiausio saugumo savo taupiniams. 
Dvidešimt septyni metai gabaus... ir at
sargaus reikalų vedimo išaugino tą stip 
rų ir saugų banką.

Peoples 'National Pank
and ^Jrusi Company 

f ' of Chicago

47th Street and Ashland Avenue

• • • • • Laivakortes

fe

GAVO ŠVIEŽIŲ SALDAINIŲ
V. M. Stulpinas, kurs dabar 

savo ofisą ir krautuvę turi 
3400 So. Emerald avė., šiomis 
dienomis iš Lietuvos gayp di
delį siuntinį “Birutės” saldai
nių. Visos šviežios, gardžios. „ k ... lk., .x ... . kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
Be to gavo įvairesnių rūšių, j dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 

kokių ikšiol Amerike dar nie->mingumij.
kas nėra nei matęs, nei raga 
vęs. Štai kaikurių rūšių nauji 
vardai: Barzdočius, Ragelis, 

i Artojas, Vilniaus Svajonė, Su- 
jsitikimas (Keistučio su Biru
te), Laifciė, Ugnis, Geiža, Dži
nui (šokėjai) Paroda, Kuni
gaikštis. Ir tt. ir tt. Apie kai
nas ar kitką galima susižinoti 

i ir.per telefoną — Boulevard 
1333.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, be pas kok) nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno i&egzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis

Mano Radio — seopo — Ra.ggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, tekstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plandių, arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią, J»- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pa-

1800-1802 W. 47th Street
TUKIME- GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEPT STORO,> <

h
kurį pirmiau valdė Ernest Weiner, kaipo Dry Goods 
Storą. Al ūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilną paten
kinimą garantuojame ant visko, ką tik .pirkaite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios- teiks jums 
goriausią patarnavimą.

LACHAWICZ IR S0NU8
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
. Notary Public reikalus.

Cicero, Hl.
1439 So. 49 Court

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Tclef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po pi et. Vakarais nuo B Iki T 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

pi et

ADVOKATAI

“JOHlTB. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 87Ž7

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

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W Washlngton f 
Roam 1502 Tel. Central 29'

Valandos: • ryto Iki 8 po pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv.. Ir Subat 
— S Iki 9 vai

4186 Archer Avė. Tel. Lafayette 72

Namų Tel. Hyde Park 2296

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE 8TREET 
Room 1924 Tel. Randolph 0282
Valandoe nuo • ryto iki 8 vai. vak. 
2241 So. Haleted St. Tel. VlCtory 8182 

Valandos — 1 iki 9 vakare* 
Utura., Ketv. tr gubatoe vakare
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KAZLAUSKAS AUKOJO 
TROFIJA.

SCHEDULE OF GAMĖS

Golfininkanis iš Vyčių kuo
pų bus malonu žinoti, kad da-

Town of Lake, the golfing 
council, plays against Brigh- 
ton or Marųuette this after-

bar ir ateinantiems ‘ metams i noon. lf one council ean’t 
(čempionai turės trofijų. Jinai play the other probably will. 
yra labai graži, stovi langėj T|lis SundaJ.; Bridgepcrt 
aukotojo, tai yra p. Jono Kaz- . against providen„, The.

i se tvvo teams liave been an- 
xious to meet each other all 
season. Paul Saliner of Pio- 

'vidence, says lie’ll teach John 
Vyčiai širdingai dėkoja p. Tenzie of Bridgeport, the fi-

lausko, aptiekininko, 4459 S. 
Hermitage Avė., priešais šv. 
Kryžiaus bažnyčių Town of 
Lake. Nuvažiuok pasižiūrėti.

Menui, kurs pasidarbavo gau
ti jiems tų trofijų, taip pat 
labai dėkingi ir p. Kazlaus- 
kui už tokių dovanų.

BRIGHTON P ARK LOSES 
10 TO 2.

nėr points of the game. AVho’ll 
eop lašt place? Fight hard

figlit hard.

SPORTS ASSOCIATION 
DANCE.

Let 
an ladies

me remind you young 
and gentlemen tliatA beautiful afternoon, 

uncrowded golf course, a team j this District Dance is to be 
from Brigliton Park and one lieki in the Cicero Parish 
from North Side; result, a ve- bąli on Wedngsday night, No-
ry pleasant round of goif. 
That one team won and the

ILLINOIS TACKLE

Diek O’Neill of Ottawa, III., 
a sopliomore at the University 
of Illinois, is one of the tack- 
les on the Illinois team and 
is also a good punter. He 
vveights 195 pounds.

BASKETBALL DISCUS 
SIONS.

proposition būt a sporting 
'affair. All teams should sliare 
alike if the league is fortu- 

1 nate enough at the end of the į 
season to liave distributable 
assets. All of us realize thr.t 
a losing team has greater dif 
ficulty in keeping intact. lt 
doesn’t take as much effort to 
keep a winning team togetlier. 
Why throvv additional obsta- 
eles in the way of the losers? 
One council puts in just is 
much timeand effort as the 
other. Isn’t the championsliip 
trophy and the glory of being 
a winning team a suffieient 
recognition for it? Yes sir, 
my representatives, remember 
this at the meeting and let’s 
change it so it will be; share 
one, share all alike.

Komue.

“K. OF FL. PALAVER'

By “Bee” V. Rama&onis.

All tbe representatives of 
the teams are urged to be 
present at the special meeting 
to be held at Providence on 
Friday, Oct. 16tli. Matters of 
utniost importance are to be 
discussed.

venifcer 4th. The admission is 
one in conformity vvith the 

other was beaten has very present depression, namely, 
little significance in the min- 40c. With the dimv you save 
ds of golfers.. The basic pur- tolink of vvliat you can buy. 
pose of the intercouncil golf Just a business proposition. 
matches is to bring our Lith- This District Dance is on tbe 
uanian youtb togetlier and first AVednesday after North j section which should be cban 
thus liave them eement new Side’s lOtli Annual Hallovveen, j|je section in ųuėstion

Having glanced tlirough the 
proposed constitution for the 
league, your sribe finds one

friendships among tbeemsel- Pow-wow on October 31st ai 
ves. AVitness an incident of North and California Avės., in 
the game. the Crystal Ballroom. Come

Ai Plenčiunas of North one’ come ad
Side, hit his first drive so 
far and wide that ne couldn’t 
find the balk It landed sonie- 
where on the 8th hole among 
the trees so he claimed it vas 
out of bounds. Joe Lindžius,! 
his opponent, couldn’t see it 
tliat way so an argument en- 
sued būt it terminated in a 
friendly manner. Upon ascer-1 
taining that he was wrong in 
his conclušions, Al humbly a-! 
pologized and the match vvas ‘ 
finished vvith out any furtl.er 
hostility. Joe even invited Al 
to bis honie for coffee būt Al 
didn’t go for fear bis motlier 
would find out and think her 
coffee wasn’t good enough.

It was fortunate for Kon- 
nie that Father Valančius 
didn’t play his customarv ga
me lašt Sunday. Whcn Father 
Vai smaks them the bail 
knows what it has to do for 
tliere isn’t anything ladylike 
about bis povverftd stroke. 
He’s a regular fellovv too. 
AVish we had him at North 
Side.

Doc Manikas took one point 
from Bill Kaminskas of North 
Side by shooting a brilliant 
score on the home nine. The 
other Brighton point vvas gnr- 
nered by Joe Lindžius. Joe 
Masunas also played. He says 
he’s a better President tban 
a golfer būt he gavę our re- 
liable Adomaitis pienty of 
trouble before admitting de- 
feat. A nice game in every 
respect. i

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

pertains to the division oi 
profits. \At present it statei 
tliat the first three teams art | 
to get a greater percentage 
of the profits than the remai- 
ning teams. This is manifestly 

i unfair to the losing teams. 
The league is not a gambling

Esame Pasirengė Jimis Patarnauti
Jau atėjo laikas, kada žmoų^s daugiau mintija apie 

biznius ir gyvenimo reikalus.
Mes esame pasireiMre--jfisų bizniuose ir kituose rei

kaluose patarnauti

Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.
Paskolas galima gauti pirkimui arba, taisymui namų.
Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų,

Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 
6 nuošimtį.

Turime čekių sųskaitų (cheeking account), kuri bū
tinai reikalinga kiekvienam biznieriui.

Siunčiame pinigus i Lietuvą ir į kitus kraštus pi
giausiu kursu.

t

Mūsų yra pi muitinis ir seniausias Chicagos lietuvių 
įmokas ir čia jūs laukia greitas ir teisingas jūsų rei
kalų atlikimas.

ATEIKITE SU SAVO REIKALAIS PAS MUS.

KAPITALAS ir PERVIR
ŠIS $500,009.00. TUR
TAS VIRŠ $3,500,000.00. 
Po Illinois valdžios ir Chi- 
cagoClearing House prie 
žiūra.

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

Bankos valandos- Kasdien nuo 9 ryte iki 4 p. p. 
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

WINS WIMBLELON CUP rings’ thru the columns of 
the “Vytis”, remind the en- 
tire gentry, that^ there is stiil 
a “habitat” in the vichhtv ofI *
33rd and Auburn. ‘Bravo’, 
girls, if the malė populace 
wont, the ‘mesdames’ will, 
and who said that we are stiil 
the weaker sex? Fiel Fie!

re, thru sheer manipulatioa 
they hold the title of cham- 
pions in bowling. You know, 
I think us girls should also 
bet organized and liave a 
bovvling league of our own. 
After all, tliere is bardly any- 
thing that we are not the e- 
qual of the boys, and why 

exhibitX Weat Side oouncil has | shouldn’t we our
“ups andicliarms on the “alley8”^ 

Now don’t misunderstand, I

Ralph Izard of Cliicago is 
shown above with the AVim- 
bledon cup which he won at 5 
Camp Perry, Oliio. This cup =• 
was presented to the United = 
States in 1874 by Great Bri- ® 
tain for annual competition 
by American riflęmen.

been having it’s _ ___
downs”. Būt if you want to |Now don,t. misunderstand, 
see the council glisten, youlniean l)owling alleys in the 
mušt go to 35th and Halsted. P°Iite sense of iL
every Tuesday evening. The-Į (Continued next Tuesday)

DIDELI PINIGŲ SUTAUPYMAI Į
ANT \ • I

Radio, Pečių, Parlor Setų, 
Kaldrų ir Matrasų

Abejose Peoples Fum.
KRAUTUVĖSE

hind every more tliat the coun 
cil starts. AVliat more can be ' S 
said of any man “To thyself S
be true, — than tliou shalt 5 
not be falše to any man” Į S 
And, isn’t ’the council going ,3 
in full swing! Look at the'S 
dances, sočiais and otlier bust S 

tor of “The Vytis” and thejhng aets! Then you wont be ,5 
guiding light of Marquette j surprised wlien they call it | 
Council. AVlien he gets tlim; tlie most sensational council £ 
with all his “lieadache .gobs’l, of the K of L’s. =

X Over in Bridgeport, the £ 
“Bridgeportettes” are having 
everything their own little 
way. AVithout this group, they

X Marųuette Council 112 is 
all aflutter. There we find 
A. Lapinskas, the pilot of the 
entire organization, also ser- 
ving in the capacity of edi-

the K of L’s will bedeck him 
with all of their honorarv 
degrees. Next in line, thougli 
of not lesser importance, is
J. Juozaitis. From an under- would be slumbering in won- 
standing, I heard he is be-! derland. Those daily ‘bicke-

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir j darbi} 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, ryotinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Oreen Mill Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga 
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę
I

Suraikytę Duonę

New ProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lictnvini Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

Philco Radio

Naujos 1932-rų metų mados, pilnai įre
ngtos gražiame kabinete kaip paro
dyta, kai

na tik .............................. .. •

Parlor Setai
Tvirtai padaryti pagal Ę 

naujos mados, apdengti 
su aukštos rūšies Mo- 
hair, 2 šmotai verti iki 
$125.00 da
bar tik

j utį veiu iki

$59.50

gražios kaldros po

Geriausių vilnų, dubeltavi blankėtai. 
70x52 dydžio, vertės $10,

'po ...... ............................

Šildomi Pečiai

Naujausios Mados, pilnai 
dėl visokio kuro, verti 
ikį $50.00, po

Kaldros Blanketai
Mjlžiniškas pasirinkimas, veik už pu- 

sę kaipos. Pilnos mieros, $1.85!

Geri Matrasai

Felt Matrasai, verti iki $16.00 
dabar tik po............................

Parsiduoda pusdykiai. Baltos Vatos Mat
rasai su tvirtu ir gražiu vir
šum, bile dydžio po ...........

• ___
. ' *■ ••t"’’ “T"’ ‘.v:. ____

Prisirengkite prie šalto oro dabar, atlankykite 
Peoples krautuves šių savaitę

4<rt-M AMCKfft AVC. CM AICMMONO ST.

4177-S3 Archer Avė.
Cor. Richmond St.
TEL. LAFAYETTE 3171

viimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

2S36 -4O W 69 * ST & MAM.CWOOO AVI

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Av«. 

HEMLOCK 8400
IIIHNIHNHIIIM



TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

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

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

Pocahontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ran Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913-19 SO. PAULINA STREET
V. GAPSZEVVICZ, Pres.

Near 49th Street Chicago, Illinois
R. F. GAPSZEVVJCZ, Sec. and Mgr.

C H I C A G O J E ŠOKS AMERIKOS/LIETU 
- VTŲ DUKTERYS.

i
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GRAŽI DRAUGINGUMO 
PUOTA.

Marquette Park. — Moterų 
Są-gos 67 kp. sąjungietės, pra
dedamos rudens sezono vei
kimą, visų pirma stiprina sa
vo eiles ir ieško naujų san- 
darbininkių.

traukti naujų narių. Ir šiame' 
įsusėjimėly ji žadėjo daug na- 
rių prirašyti.

Buvusios susirinkime • vieš
nios p. p. K. Baubkienė (p. 
Volterienės dukrelėj, p. Kaz- 
welJ. Kazlauskienė, Malinskie- 
nė ir Navickienė — visos ža
dėjo įsirašyti kuopon. Beje,

Tuo tikslu pereito šeštadie- p. Atkočiunienė žadėjo persi
mo vakare kuopos pirmininkės kelti į apdraudos bei pašal- 
p. K. Jančienės gražiuose na- pos skyrių, p. Kupliauskienė 
muose įvyko maloni sąjun- irgi daug žadėjo kuopos dar- 
giečių bei jų viešnių arbatė- buotėje.
lė. Ant galo, dar pažaista kau-

Susirinkus gražiam moterų 
būreliui, po draugiško pasi
kalbėjimo, p, Jančienė visas 
pakvietė prie arbatėlės, ge
riau sakant prie tikros ska
nios vakarienės, kuri, gabios 
leimininkės gaminta, itin bu
vo skani.

Pavalgius p. Jančienė at- 
įpasakojo susirinkimėlio tikslą 
ir pakvietė pakalbėti Sąjun
gos organo “Moterų Dirvos” 
redaktorę p. Sakalienę, kuri 
buvo pakviesta atvykti į puo- 
telę. Savo kalboje ji plačiau 
apibėgo Sąjungos tikslus, už
davinius ir linkėjo 67 kuopai 
gražios ateities. Be kitko, pa
darė trumpą pranešimą iš į- 
vykusio. Clevelande M. S. 15 
Seimo.

Toliau gražių minčių pa
reiškė žinoma dain. p. M. Ja
nušauskienė, E. Mickeliunie- 
nė ir O. Butkienė. Visų pa
reiškimuose buvo pasirižymo 
plėsti kuopos veikimą ir di
dinti narių skaičių.
1 Nėra abejonės, kad tikslas 
bus atsiektas, ypatingai da
bar, kai pirmininkės vietą už
ėmė p. K. Jančienė, kuri vi
suomet pilna energijos ir ku
rios darbai sąjungiečių tarpe 
jau nuo senai yra žinomi. 
Gi p. E. Mickeliunienė, kaipo 
kuopos organizatorė, visuomet 
stovėjo kuopos sargyboj, ir 
ją nuolat stiprino naujomis 
jėgomis, daugiausiai prirašy
dama naujų narių. P. Butkie
nė irgi, kaipo vice pirmininkė 
ir nuoširdi sąjungietė, visuo
met pasišventusi bitvo kuopos 
labui. O ką jau bekalbėti apie 
dainininkę p. M. Janušauskie
nę. Ji ne tik moka gražiai 
dainuoti, bet ir savo simpa
tingu būdu pakalbinti, pa

liukais, o p. Jančienė giliu- 
kingas- laimėtojas apdovanojo 
gražiomis dovanėlėmis.

Visos susirinkusios buvo 
patenkintos susirinkimėliu ir 
kiekviena linkėjo, kad tai ne
būt paskutinis.

Pušaitė.

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

X Pereitą sekmadienį, spa
lio 4,. mūsų bažnyčioje turė
jome svečią, gerb. kun. J. 
Čužauską iš VVaukegan, Šv. 
Baltramiejaus parapijos kle
boną, kuris atlaikė abejas šv. 
Mišias ir per jas pasakė du 
gražiu pajuoksiu apie katali
kišką akciją. Ačiū jam už 
viską.

X Tą pačią dieną, kada par 
vyko iš VVaukegan mūsų kle
bonas, gerb. kun. J. Svirskas, 
tuojau po Mišparų buvo pra
dėtas parapijos bazaras. Žmo
nių atsilankė pusėtinai, bet 
galėjo būt ir daugiau. Tiki-> 
masi, kad spalio 11 Ir 18 die
nomis visi atsilankys ir savo 
pareigas, kaipo geri parapi- 
jonai, sąžiningai atliks. •

X Sulig šių dienų bedarbės, 
sėkmės pradžios baza.ro pasi
rodo neblogos. Vakaro įvai
rios įplaukos parapijos ir dr- 
jų būdų sudarė $16^.00, o už 
dovanų tikietus surinkta virš 
$300.00. Todėl, galima sakyti, 
pradžia yra graži, tik reika
linga kad ir pabaiga nebūtų 
neprastesnė.

X Dovanų tikietų dar daug 
randasi nesugrąžintų. Visi 

pasistengkite kuogreičiausiai 
juos sugrąžinti ir už juos at
silyginti. Laiko lieka nedaug,
tik dvi savaiti.

Raport.

rnėjo pirmą vietą orkestrų 
konteste. Ji grojo įžymiose 
vietose: Casino, Aragon, O’- 
lTenry etc. Grojo į daugelį re
kordų ir dažnai ši orkestrą 
girdėti per radio.

Kliubas tęsia savo labdary
bės darbą ne tik Kalėdų me
tu, bet per ištisus metus, kuo- 

jmet tik reikalinga pašelpa.
1 Skaitlingas publikos atšilau 
{kymas priduos kliubus da dau 

Hgiau energijos darbuotis kil- 
i niam tikslui. Komitetas.

’ SPULKA SU NAUJA SERI
JA.

Marųuette Park. — Pra
džioje šio mėnesio, Chicagos 
lietuvių taupymo ir paskolos

Kviečia ir kitus šokti.
Amerikos Lietuvių Dukterų 

šokių vakaras Įvyks šeš tadie - 
nyj, spalio 17 d., puikiam 
Crystal Ballroom, Del Prado 
viešbuty, 5307 įlydė Park 
Blvd., 8:30 vai. vakare.

Dedama pastangų, kad šis 
vakaras gerai pasisektų.

Bob Peary, gerai žinoma or
kestrą, žavės susirinkusius. 
Jaunimas ypač yra gerai su
sipažinęs su šia orkestrą. Me
tai atgal Aragon ballroom lai-

Į RŪTOS DARŽĄ
Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBĖK SHOP 
Hulr Bobblng and Shingllng f o r 

Ladles Our Speclalty 
2203 Wcst 22n«l Street

Telephone lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS. Sav. 

pilkuos K lesus Duonkepy kla

4330-34 S. Califomia Avė.

Phone CanaI 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242-44 VVEST 23 PLACE

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

Tel. Ganai 5529

Šiandie spalių m. 10 d. Rū
tos darže VVest Sidėj nuo 5 
vai. vakaro prasideda didelė 
pramoga su muzika, šokiais, 
žaidimais ir kitokiais įvairu-

JULIUS SZLICKIS
General Repalring and 

Contracting
2019 W. 22nd STREET

Phone Republic 10256 
MODERN 1)RUG STORE

G. Ilenosius, R. Ph. 
Presc.riptions Filled Accurately 

Ice Cream — Gandy 
Povvders, Creams and Toilet 

Articles
2612 W- 71st STREET

dr-ja — spulka atidarė naujumais. Jei tik oras bus tinka- 
28 seriją. Imas, tai žmonių bus minios.

Nežiūrint blogų laikų, nau- Į Rengime tos pramogos daly- 
ji nariai rašosi prie šios tau-,vauja parapijos komitetai 
pymo draugijos. -draugijų darbuotojai ir dar

gi sparčiai auganti taupymo ' žo įsteigėjai. Rengėjai, 
draugija (spulka) jau nema-1

I žai žmonių yra itikinsi, jog i
1 saugu jon doleri!! dėti. |ba,n\ sollstams ir chorui.

Direktorių susirihkimai lai- lalps‘ bus gražl orkaa«os
komi kas pirmadienio vaka
rą. Spulkos ofisas randasi 
2456 W. 69 St. A. J. M.

LIETUVIŲ VALANDA.

kams,
I Taipgi bus 
muzika. Šį programą duoda 
savo lėšomis Jos. F. Budriko 
korporacija, kuri užlaiko di
džiausią radių, rakandų ir 
muzikalių instrumentų krau
tuvę adresu 3417 So. Hals-

Rytoj, t. y. sekmadieny, M St’. k™<*! dabar
spalio 11 d, bus ypatingai 
gražus lietuvių radio progra
mas iš stoties VVCFL (970 
kil.) nuo 1 iki 2 vai. dalyvau
jant rinktiniems daininin-

rudeninis išpardavimas radių 
nupigintomis kainomis. Rem
kime lietuvių valandos leidė
jus. M. N.

Yra tai brangi šio banko privilegija saugiai ir gabiai 
atlikinėti bankinius reikalus šioje apylinkėje. .
Šis stiprus “District Bank” užtikrina saugumą sa
vo depozitorių pinigams visais laikais. Kad išpildyti 
tą atsakomybę reikia prisilaikyti kiekvienos taisyk
lės ir regulecijos ir vesti stiprų l>anką tokiu būdu, 
kad apsaugojimas kostumerių pinigų būti) aukščiau 
viso ko.
Ar negeriausia būtų Tamstai savo bankinius reika
lus čia atlikinėti? Tūkstančiai žmonių rokuoja šį ban
ką saugia įstaiga, savo bizniams. Mes mielai priim
sime jūsij sąskaitą ar ji būtų didelė a,r maža.•
Jūsų taupiniai yca saugūs Šiame Banke.

Central“SSS*Bank
ATRUST COMPANY

lllOMfest 35* Street 
ASUteBankAClearingHouseBanl

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Pagražina išvaizdą .Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADO8 ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI

* PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

1*
KEMTKOBROt

Ų AMERIKOS 
UNIJA

TRUMPOS KUU8iUETVVĄr«r$VE»UĄ
Informacijos ir laivakortės gau
namos pas savo agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avė. 

Chicago. III.

4 M .v.vr • ■ ■ ■
Reumatizmas sausgėlą
■ Neslkankykite savęs skaus- 
_ mals. Reumatizmu, Sausgėle,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu: nes skau- |
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
_ Ir dažnai ant patalo paguldo. I 

CAP8ICO COMFOUND mo- I
■ stis lengvai prašalina vlršmi- |
■ nėta ligas; mums šiandie dau-
_ gybė žmonių siunčia- padėka- • 
B vones pasveikę. Kaina 60c per |
■ paštą 56c arba dvi už |1.06. .
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEI- .
_ KATOS” augalais gydyties, kai- ' 
— na 60 centų. |

■ Justin Kulis i
3259 80. HALSTED ST. 

Chicago. III.
■ ■■■■■■■■

Tel. Victory 7048

Michael Messar
. PHARMACIST

Lietuviška Aptleka
3201 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELblEWICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and famlly groups our 

Speclalty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir šeipjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 69th STREET

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop
1818 W. 46th STREET

Tel. Grovehill 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long Distance Rernoval

3244 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant

WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte

3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVENUE

A. PETKUS
JEVVELER

Diamonds, Watches nnd ? ‘velry 
Watch Repairlng O r Gp čir |i .

4601 So. Herr.: v*? b Avė.

Tel. Victory 07 2 8

S. DAUGĖLA
MILKMONAS

Užlaikom visoblos rųšies pieno 
produktus: pieną, surj, sviestą ir 
t. t. Pristatom j namus ir j Storus. 

3251 S. Emerahl Avenue

Tel. Calumet 6794

I

Tel. Victory 2477

- G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas

Reprezentuoja
WESTERN AND SOUTHERN 

LIFE ENSURANCE CO. 
Office 1538 ĮVEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mendarus ir Greitas Patarnavimas

2517 VVest 69th St.

-a ’

l'ei. Prospect 0M5
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendeat

Western and Southern Life 
j Insurance Co.
, Office 1538 VEST 63rd STREET

J '-------------------------------------

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525 
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospėct 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

l'ei. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE ‘ 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

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

2408 VVEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.

4624 So. Western Avė.

Plione Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
184;.) M est 47tli Street

Tel. Lafayette 2 $7 9

JULIA’S RESTAURANT
hilia Poetus and Stella Juskie, Sav

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

46 56 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVIGZ
Grocery and Meat Market

’ 4600 S. FairfJeld Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, prop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and. Dyer 

254.3 ĮVEST 7ist ST.

Phone CanaI 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičiy Bankierius

Parduodam Pirmus Mofgiėlus

2342 So. Leavftt St.

Pitone lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardtvare, Paints, Varnirh, Ginęs 

Electrleal Applicances, Etc.

2738 VVest 47th St.

Telephone Grovehill 2362

VVEST ENGLEVVOOD 
RESTAURANT

CBAS. BRAZAITIS, Sav. 
HOME COOKING 

Atdara DietV Ir NaktJ
«24D 80. ASHIAND AVĖ.

I t

baza.ro
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iškilmingos šv. Mišios, o va- tingu būdu bus atžymėtos, pa- žinomas kaipo jaunimo mylė- ](jrailgįų “Bunco”
tojas it daug visur pasidar-, Ho 2g d > Jurgi#

^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai, •— 

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakar* 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

MINI DEŠIMTMETINES šimts metų sukaktuvių proga, dieniu, kuris buvo spalių 4 d. lpejno- ja prįsįd§jo $2 50 k n 
SUKAKTUVĖS. i malonu bus susilaukti sve- Iš priežasties bazaro, negali-į riuQ8 prįjavg p jų. Bartušie

įk*V> paiUUTU^l VT ^r——w NMC"
suren8*1' ltus. “Bunco palty” komisija,

pp. ^Stankevičienė, fiaJteiuenr| 
ir p. A. Vardauskas, išdavė pi, • 
nūs raportus, kad dovanų dėl j 

Tr_af“bunco” daug turi ir gražiui

kuriems
Spalio 18 d. West Sidėje są- talkininkaudavo, 

jungiečių diena. Mat, tą dieną Malonu bus visiems painu- Puotos rengėjos tikisi su- 
M. S. 55 kuopa mini savo lO tyti ir šios kuopos organiza- laukti daug svečių iš kiti} ko
metų gyvavimo sukaktuves. Į torius, veikėjus ir pirmutines lonijų, nes gerb. klebonas

Pyto pusiau astuonių bus nares, kurios per puotą ypa- kun. Vaitukaitis visur

;are, parapijos salėj, rengia- gerbtos.
ma jubiliejaus iškilminga Sąjungiečių moterų vardas bavęs. 
puota — vakarienė, per kurią j yra plačiai pasklydęs po visas Jr mes, parapijonys, džiau- 
bus išpildyta įvairi, turinin- Amerikos kolonijas, visur giamės sulaukę veiklaus kle
ga programa. Programoj da-' gerbiamas. Tat ir westsidie- bono.
lyvaus svečiai mūsų geriausi ' čiai savos kolonijos sąjungie- Įęas rengiamon vakarienėn 
*mėnininkai, westsidiečiams tęs, šių sukaktuvių proga, pa- atsilankys, nesigailės, 
gerai žinomi pp. Saboniai (vi- gerbs skaitlingai atsilankyda- gus skani vakarienė, įžymus 
sa šeima), p. Feravičiutė —’mi į puotą.

Ta pati

mok. kambaryje. Be to, tą va-• 
karą dovanų bus da nuo va- • 
jaus, būtent radio ir 5 kitos 
dovanos.

IR OBSTETR1KAS 
OTDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydė staigias Ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų tr va.kų 

DARO OPERACIJA*

Skamarakienė ir pirmą kart 
šioj kolonijoj taipgi teks už
girsti gražiabalsę p. A. Pier- 
žinskienę. Be to, programe da
lyvaus ir pačių sąjungiečių 
sūnus, dukterys.

kalbėtojai ir gražus progra
mas. Rengėjas.

Komisija žada ir gardžių j 
užkandžių pagaminti. fcirdin-r [ 
gai prašome gerk rėmėjų ne
pamiršti spalio 28 d., nes skv- ___
rius tą vakar, padalys tikrai! 2130 WEST STBEET

I

Ligonine priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

PAGERBTUVĖS PRANCIŠ
KUI.

Dievo Apveizdos Par. —
West Side’s įvairių draugi-’ Aukštai gerb. kun. Pranciškui

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKADE-|nePaPrastu’
I M3J0S RĖMĖJŲ 2 SK. į J. šaltinienė gražiai kvie- į 

SUS-MO. į čia ir kitų draugijų narius da-

CHICAGO

DR. S. BEZIS

Bridgeport. — Kas pirmą
jų parengimuose kviečiamos Vaitukaičiui pagerbti puota į- penktadienį reguliariai laiko- 
sąjungietės niekuomet neatsi- vyks rytoj spalio 11 _d. par. niį y r p 2 sk. susirinki- 
sakė dalyvauti. Tatai, kp. de- salėje.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

lyvaut musų **bwneo party”,

\ akarėlio pelnas eis sv. : ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tet. Canal 6222

GRABORIAI:

mai, šv. Jurgio 
i kambaryje.

parap. mok.

1 Kazimiero Vienuolynui, gi t
‘ dalis į A. R. D. 2 sk. fondelį, Į 6828 80 Riehm<>«d

iš kurio narėms mirus užpra- Į 
soma šv. Mišios. Tikslas, ma- t

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

Vai.: 2 iki S po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Węptworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HAI&TED STREET 
Vai.: 2-4-ir 7-9 vai. vakare

ir
'D

'u
'

J. F. RADZIUS I S, D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGO JE

| Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. . * v v 4 • -Laidotuvėse pa Reikale meldžiu atsišaukti, o mano tarimų rast., kuri buvo sune- JNeavanene
geriausjp. į

Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

tarnauju - geriausjp. Į darbu busite užganėdinti,
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 2314 \V. 23rd PI., Cliicago
dirbystės.

OFISAS SKYRIUS

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516

668 west 18 Street' 1439 g. 49 Court, Cicero, III. tininkavo pdė M. L. Gurins- 
kaitė, A. R. D. Centro rast.

Vėliausias skyriaus susirin-' .... . x nfla„„..o tote, kilnus visų prašome pa- ons° Tel- victory 3687 
kūnas įvyko spann 4 d., 8 V. ... , J , | Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

vakare, rem“ sk- SUnk” d8rb’' ! - DR J P POŠKA
Iš valdybos nari, neatsi- Poni Cerkauskienė čia pat 

lankė p. Ona Alehumenė, nu- nusipirko du bilietu. Poru H. > Antras ofls^ * KezldencI>
visuomet mums Į 5594 g. ARTESIAN AVĖ. 

galėjus, skyrius pareiškė ap- aukoja ir padeda bilietus pla- otiao vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

gailestavimą ir linkėjo jai tinti. Ir šiame susirinkime ji- 3_39'6vapk°
greit pasveikti. Tą vakarą ras nai pasiėmė' 5 bilietus parduo- šventadieniam pagal sutarimą.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8001

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

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
namau
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Iii.

ir 2 sk. fin. rast.

ti.
Gražus pavyzdys musų re- 

imėjų darbingumo.
I X.

Rez. Tel. Midway 6512

DR. A. G. CUPLER

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f i » a *
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7882

LAIŠKAI PAŠTE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1718

Valandds: 2.UU4 m p. Penedėliak 
ir Ketvergals vakare

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

«
4443 So. Talman Avė. 

Tel. Virginia 1290 
Yards 1138
Chicago, TU

- L J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

KAZIMIERAS 
' JAKAITIS

Mirė spali,j 8, 1931 m. 11:30 
vai. ryte, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Raseinių Apskričio 
Jurbarko Par. Žindaičių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 32 
metų.

Palikė didelialme nuliudime 
pusbrolį Antaną Ambrozaitį ir 
draugus, o Lietuvoj seną mo
tinėlę, du broliu, vieną seserį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1439 So. 
49 Ct Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks panedėly, spalių 12. Iš 
Lachavlčlaus koplyčios _^:30 
vai. bus atlydėtas į Šv. An
tano par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ,
Pusbrolis. Draugai Ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavičius, Roosevelt 2516

901
925
926
927 
934 
936 
939

Aglinskas V.
Linkus Ignatius 
Maskoliūnas Frank 
Matusewic Miss J. 
Sarickienė P. 
Strelčiunienė Em. 
Vieraitis Jonas M.

D E N T I S T A I
Phone Boulevaid 7942

DR. C. Z. VEZEUS
DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

u

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingų ir ramųĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JY75C7 ORABOHIAI ,

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

.t
AIA

ANTANAS JESK1S
Mirė spalių 8, 48:06 vai.

vak 1921 m., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gtmęg GtHų įtvare, 
Viduklės par. Išgyveno Ameri
koj 30 metų.

Paliko dideHame nulludime 
moterį Oną, po tėvais Varški- 
kę, 3 dukteris Stellą, Bernlce 
ir Oną, seserį Oną Vasiliaus
kienę. ir gimines, o Lietuvoj 
3 seseris, Agniešką. Rozaliją ir 
Petronėlę, brolį Pranciškų ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
710 W. 18 Ht. Laldotevės įvykę 
Panedėl) spalio 12 tl., 8:20 vai. 
ryte iš namų J Dievo Apveizdos 
par. bažnyčią, kur bus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
tą, o iš ten bus nelydėtas i 
Šv. Kažlmiero kapines.

Visi a. a. Antaeo Jeekio gi
mines, draugai Ir oažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Duktea-ys, Setam 

Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
Butkus, Tel. Canal 8161

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTlSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Palengvins aklų įtempln^ kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemitno, nervuotu- 
mo, skaudanįą akių karštį. Nulmu Tele. Cicero 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO f TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTlSTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vėl.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar*

1260

DR. GUSSEN

Tel. Yards 1829

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

759 WEST 3«h STREET 
Kampas Halsted gt. 

VaUndos: ano IO— <; nw 0—0 
Nedėliomis: na* 18 iki lt.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halstėd St.
Kampas 31 Street 

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
V*L: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 18 iki 18

Telefonas Midway 2880

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir -. Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE
Tel. Beverly 6870 --

X-Ray

LIETUVIS DENTlSTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki * 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

39 EAST lllth STREET

DR. MAURIGE KAKN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Flaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 iki 12 dieną

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS.
' DENTlSTAS 

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 Ir 0-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2001

DR. JOSEPH KELLA
DENTlSTAS 

Gas Eztractlon
▼ai. »-». Ned. »-lt 

8668 80. WE8TERN AVĖ.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’’ 

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

S iki 4 ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
9 . ; ■

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0086

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8708 

Rea. Tel. Prospect 0818

DR.B.ARON
'SPtDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas <166 South Kedzie 
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofisas Tel. Grovehill 0517
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. 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. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge iki 8 vai.). |
Seredomis ir NedSliomls pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. T«l. Bonl. 6919 Ofiso Ir Rez. Tel. Boel. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELI9
736 West 33 Street (Kamp. 33 Ir Halsted St)
VaL: 1-8 ir 8:80-8:80 vaL vak. 

Nedėlioj susitarus
▼aL: >-4 tr 7-1 vai

Nedėlioj susitarus
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40 VAL. ATLAIDAI. , SVARBUS PRANEŠIMAS.

Šeštadienis, Spalio 10, 1931

So. Chicago. — Per tris die- Pirmadienyje, 8 vai. vak., 
nas, pradedant praeitu sek- Aušros Vartų par. mokyklos 
madieniu, mūsų šv. Juozapo ; kambaryje įvyks svarbus ka

talikiškos spaudos platintojų 
susirinkimas, į kurį kviečia 
me skaitlingai atsilankyti.

Šiame susirinkime bus pla
čiai apkalbėta “Draugo” ir 
“Laivo” vajus, kuris prasi
dės šio mėnesio 15 diena.

. Ibažnyčioj ėjo 40 vai. atlaidai.
Klebonas gerb. kun. B. Urba 
džiaugiasi, kad parapijiečiai 
taip gausiai lankė bažnyčių ir' 
naudojosi atlaidais. Daug bu
vo svetimų kunigų visomis at
laidų dienomis. Ir jiems kle
bonas yra dėkingas. Ypač dė
kingas yra gerb. kun. Jonui nes turime daug svarbių rei- 
Kloriui, kuris per visas tris kalų svarstymui, 
dienas laikė iškilmingas mi- PASTABA: Susirinkimas
šias. Bendrai tenka pasrėbė- b«s laikomas šeštadieny, iš 
ti, kad mūsų parapijoj dva- priežasties parapijos iškii- 
sinis ūpas kįla.

Rap.

RINKLIAVA PRIE DURŲ.

inių, kurios įvyks spalio *11 
d. Iškilmėj dalyvaus visos 
draugijos.

Valdyba.

Town of Lake. — Ateinantį 
sekmadienį, spalio 11 d., įvyk
sta rinkliava prie šv. Kry
žiaus bažn. durų seselių Pran
ciškiečių reikalams. Visi pra
šomi prisidėti prie šios rink
liavos. Seselės Pranciškietės 
taipgi dirba kultūros darbų 
ir joms reikalinga visuomenės 
parama. Seselių Pranciškiečių 
Vienuolynas randasi Pitts- 
burg, Pa. Taigi, visų mūsų 
pareiga ir jas kiek nors su
šelpti.

Rinkliavos proga pačios 
seselės Pranciškietės atvyks į 
mūsų bažnyčių. Da kartų visi 
prašomi paremti rinkliavų.

Rėmėja.

Town of Lake. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų ,1 
skyrius turės susirinkimų at
einantį sekmadienį, spalių m. 
11 d. šv. Kryžiaus par. moky
klos kambary. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.

Valdyba.

Brighton Park. — Dr-jos 
Saldžiausios Širdies V. J. No. 
1. visi nariai kviečiame daly- 

'vauti parapijos skolos baigimo 
I mokėti iškilmėse, nedėlioję, 
' spalio 11 d., 2 vai. po pietų, ir 
1 pasitikti J. E. vyskupų prie 
44 gatvės ir Fairfield avė. Ne
pamirškite visi dalyvauti.

Valdyba.

AMERIKOS CHIRURGU KOLEGIJOS NARYS ,jams, tikėdama, kad ir ateity 
neatsisakys paremti laĮ>darin- 
gų darbų.

Esame labai dėkingos liet. 
dienraščiams, kurie mums tiek 
daug padėjo, paskui Henry 
Srott, orkestrai, taipgi p. Za- 
bukienei, p. Ilauderiui, ir p. 
Šule.

Ant galo visiem aukoto
jams. Jeigu per klaidų nebūtų 
kieno pavardė pažymėta, ma
lonėsite kreiptis į Lietuvos 
Dukterų draug. komitetų, o 
klaida bus pataisyta.

Univers. State bank prez. 
p. J. J. Ellas aukojo $5.00, J. 
Mareiska $5.00, grab. S. Ma
žeika $3.00.

Po $2.00; B. Janulis, A. P. 
Campbell, V. Brazauskas, B. 
Peldis, Katenas, Pilatauskas. 
Al. Tolvaišenė $1.50.

Po $1.00: T. Jonaitienė, O. 
Janušauskienė, O. Rrauklis, 
O. Mokunas, R. Petraitienė, 
M. Kirdeikienė, S. Jaruškevi- 
čienė, P. Krauza, Terill, EI. 
Urnezienė, grab. Budeikis, Ig. 
Zolpis, J. J. Zolpis, A. Masal
skis, Druktenis, Levitskienė, 
Martinkienė, J. Puzars, V. Za 
leckienė, M. Šaulienė, V. Juš
kevičienė, E. Nesteikis, Vol- 
terienė, A. Copinskis, V. Bu- 
chunas, B. Kadžius, P. Puniš- 
ko, Fikairienė, M. Zalatorius, 
J. Dikšelis. Kiti aukojo smul
kiais. ,

M. Poškienė, narė Lietuvos 
Dukterų draug. puikiai pasi 
darbavo po savo kolonijų — 
Town of Lake. Surinko $20.

-------“----  I P-as, Lovikis aukojo 9 tn-
Baigiant darbų, norime padė- zinus puikių rožių, mėsininkas 

Susivienijimo Brolių k Se- koti visiems> taiP gausiai pfi- p. Bakas 12 svarų mėsos, But-
serų Lietuvių draugija laikys sid^0 Prie suniošiiho sene- cas — 3 svarus mėsos, Slaz-

liams Oak Forešt įlietų. bas»— 10 svatų kopūstų, Zu-
Lietuvos Dukterų ir moterų raičiai — didelę dėžę obuolių,

draug. Apšvieta taria nuo- J. J. Kisielius dėžę obuolių, 
širdų ačiū visiems aukoto- S. Nedvaras — bušelį obuolių,

DR. S. BIEiŽIS, kuris rytoj išvyksta į New Yorkų,.kur 
šio mėn. 12 d., Waldorf Astorijos viešbuty, įvyks iškilmes jo 
priėmimo į garsiųjų Amerikos Chirurgų Kolegijų. Tai pir
mas lietuvis gydytojas ten patekęs. Plaičiau apie tai para
šysim vėliau.

Taipgi visos prašomos gra
žinti tikietus nuo įvykusių 
pramogų.

Ateidami prašomi 
naujų narių.

Draugijon priimami vyrai
Rytui 9 vai. sodalietės eis ir moterys lygiomis teisėmis.

“in corpore” prie Šv. Komu
nijos.

Valdyba.

DIMŠA ĮSIGIJO BIZNĮ.

Bridgeport. — Plačiai žino
mas J. Dimša įsigijo valgomų 
jų* daiktų krautuvę — 821 W. 
34 st. Šeštadieny spalių m. 
10 d. turės “Orand Opening”. 
Geros kloties.

Town of Lake. — Nek. Pr. 
Pan. Švenč. mergaičių soda- 
llcijos sus-mas įvyks spalio 
11 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Kryžiaus parap. mok. kamb.

Visos narės malonėkite at
silankyti ir neužmirškite ai 
sivesti naujų narių.

PATENKINTAS PIRKIMU.

Pamatęs “Drauge” Geo. P. 
Taylor Jr. Coal Co. skelbimų' 
užsisakiau pas juos sau anglių 
Kaip kaina, taip Ir patarna
vimu buvau pilnai patenkin
tas.

Brightonparkietis.

PRANEŠIMAI•

X Šv. Jurgio par. salėj 
Vilniaus užgrobimo paminėji
mo prakalbų rytoj nebus.

Bridgeport. — Saldžiausios 
Šjrdies V. Jėzaus dr-ja turės 
metinį parengimų sekmadie- 
ryj, spalių m. 18 d. Progra
mas bus įvairus. Bus vaidin
ta vęikaliukai “Žydas ir Dzū
kas” ir “Paliepus knarkia”. 
Bus dainų ir kitokių pamar- 
ginimų. Užtenka priminti, kad 
programų išpildys p. Kastas 
Sabonis su šeimyna ir pagel- 
bininkais. Visi žinote p. K. 
Sabonį, tai žinokite, kad jo 
programa visus patenkins.

Valdyba.

Brighton Park. — Draugija 
Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka
zimiero Karalaičių laikys mė
nesinį susirinkimų spalio 10 
d., 7:30 valandų vakare, par. 
mokyklos kambaryje. Visi na
riai kviečiami laiku atvykti,

atsivesti

Valdyba.

VIEŠA PADĖKA.

Dievo Apveizdos Parap.

mėnesinį susirinkimų spalio 
11 d., 1 valandų po pietų, mo
kyklos kambary. Malonėkite 
visi nariai susirinkti ir užsi
mokėti pasilikusius mokesčius.

Telefonai: 
CALUMET 

” 3482
” 0020

5799 ANGLYS
UŽ SVHOLESALE KAINAS IŠ

Taip, jus ga
lite pirkti 

sau \ 
Anglis

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Cnmpany
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

PAŽIŪRĖKITE Į ŠIAS KAINAS
Jums nebereikia pirkti anglis departamentinėse sankro
vose. Ateikite į mūsų vardus, pamatykite ko jūs norite, 
arba patelefonuokite mums ir mes pristatysime jums 
tokias anglis, kokias jūs pasirinksite.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg................................ ..  tonas $5.75
Illinois Egg ..........................   ” 6.00
West Va. Lump................................... ” 7.00
Black Band Egg ............................... ” 7.50
Black Band Lump ........................... ” 8.50
Red Ash Erie Lump ........................ ” 9.00
Blue Grass Lump...................   ” 9.50
Fancy Lump .................... y............... ” 1 9.50
Pocahontas Mine Run........... ............. ” 6.75
Pocahontas Lump ............................... ” 9.00

. Pocahontas Egg ....... . .................. .. ” 9.50
Pocahontas Nut................................... ” 9.00
Pocahontas Pea ............................... ” 6.50
West Va. Be dūmų, 50% rupus, .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ........... ” 10.00
Canell Block ...................................... ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings ..........  ” 4.00

Kainos Pakils Nuo Spaliu m€n. 15 Dienos 
G R D E R I U O K ZD A B A R

Mes pristatome visame mieste.
Mes esame užbondsuotl miesto sveri k ai Ir kiekvienas vežimas, kuris 
Išvažiuoja Iš muiy yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. 'Tas garan
tuoja parodyta ant tlkteto svarumą.

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

ATSINEŠKITE SU SAVIM ŠĮ APGARSINIMĄ

APTIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite Ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 
aptieką šioje apiellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET

SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speciallzuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptlekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

VAISTAI

LAIVAKORTES PABRANGS
NUO SPALIŲ M. 15 DIENOS
Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvų, kreipki

tės paėmus dabar neatidėlio-dami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

EUROPA ŪCT. 15 BERLINŪCT. 22
BREMEN OCT. 27 EUROPA OGT. 31

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja; -«

Hd Klaipėdos............................ ... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

PASINAUDOKIT PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimui ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

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

Tel. Yards 4669

retų.
E. Milerienė,
A. Dudonienė,
O. Mažeikienė,,
P. Grigonienė,
Al. Tolvaišenė.

LONDONAS, spal. 9. — 
Laikraščiui “Daily Express” 
iš Peipingo praneša, kad ja
ponų lakūnai bombardavo Ma- 
ndžiūrijos miestų Činčow, kur 
iš Mukdeno laikinai nukelta 
provincijos sostinė.

Sugriauti universiteto rū
mai, keli valdžios namai, ka
reivinės ir daug gyvenamųjų 
namų. Daug kinų žuvo.

Japonų kariuomenės vadas 
Mandžiūrijoj šį savo veikimų 
teisina tuo, kad Činčoiv apy
linkėse kinai koncentravo sa
vo kariuomenę ir rengėsi iš 
ten p’-’ti japonus Mukdene.

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir m 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5428

J. W, ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEZINYSTĘ IR VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLU!

Amerikos Lietuvių Mokykla yriu 
vienintelė anglų kalbos mokslo Į- 
stalgu Amerikoje, čia mokinama 
kiekvienų žmogų lengvai, greitai, 
gražia i-taisyklingal rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose: nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosų prašyt darbo: išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie pilietystės, Ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Vi mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St
Chicago, III.

A

MOKYKITĖS MUZIKOS
Beetlioveno Muzikos Lietu 

vių Konservatorijoje sėkmin
gai ir nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 
groti šiais muzikos prietaisais:

Vargonai
Pianas
Violončelė
Smuikas
Mandalina
Gitara
Kornetas
Trombonas
Klarnetas
Saksofonas

Ir kiti

Moko patyrę mokytojai spe
cialistai. Pamokos dienomis 
ir vakarais. Dainavimo pamo
kos. Prasilavinusiems proga 
dalyvauti koncertuose. Kursus 
bri-zuaiems išduodami diplo 
mri medaliai ir kiti pasižv- 
mt rimo /ženklai.

Kviečiame naudotis musų 
įstaigos patarnavimu.

3259 S. HALSTED ST. 
Chicago, UI.

Telef. Victory 1404

AUTO M O B I L I A I
— — «

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

WEST SIDĖS LIETUVIAI
I

Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75?

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

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

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z I Z A S
’ R. ANDRELIUNAS

(Martpiette Jewelry A Radin)
Pirkusieji pas mus ui <5 ar dau- i 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 

glau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III,

Tel.
* Hemlock 8880

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina

Telefonas Hemlock 6623

*
f

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųštes 
IŽFaijB ir patarnavimo. Sau-
■H Sr k,tGREEN VALLEY 
JrT. PRODUCTS

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA 8TREET
Tai. Boulevard 1389 

»• .J

Telef. Republlc (394

D, GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RTUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Talef.
AR ŽADI KRAUSTYTIS? I Hemlock 2347

1 JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republlc 6(88

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republlc 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS 

t Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1245
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH STTAOZDA8, Sav. 
Elektros relkmenos tr flkščle- 

rlal. Įvedame elektrą Į namus Ir 
dirbtuvės.
9129 g. Halsted St. 3 Angfeia

L
I


