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Hoover’is šaukia kraštą bedarbius šelpti
NAUJAS TARPTAUTINIS KRIZIS 

ISTINKAJASAULĮ
Pati Vokietijas vyriausybe arpuoja 

jaunuolius
Am. Legijonas už bonusų išmokėjimą, o prezi

dentas yra tam priešingas. Italija neranda 
dingusių Amerikos lakūnų

ŠAUKIA KRAŠTĄ PASI- 
AUKOJIMAN

NAUJAS TARPTAUTINIS 
KRIZIS

WASHINGTON, nigs. 16. j 
— Prezidentą Hoover’į Bal
tuose Rūmuose vakar aplankė 
lokalių viso krašto šelpimo o- 
rganizacijų atstovai, kurie čia 
suvyko tartis apie bedarbių 
šelpimo vykdymų ateinančių 
žiemų.

Į šių atstovi] grupę prezide
ntas kalbėdamas ragino visų 
kraštų imtis karštai bedarbių 
šelpimo darbo. Skatino visus 
būti patrijotais ir daugiau pa
siaukoti visuomenės naudai.
Savo keliu, sakė jis, krašto Į ji tuo klausimu yra bejėgė., 
vyriausybė taip pat dės pas
tangų kiek galima gelbėti be
darbių šelpime.

Prezidentas reiškė vilties, 
kad ateinančioji žiema gal bus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PRIE KO VEDA DEGTINE

Jeznas. Rugpiūčio 7 dienų 
•Jonas Tamošiūnas Jezno šau
lių būrio šaulys ir karštas tau
tininkas prisigėręs baltosios, 
savo žmonų ragino eiti šaulių 
surengton gegužinėn, bet žmo
nai atsisakius pildyti jo palie- 

Ipimus, Tamošiūnas su brauni
ngu rankose puolė nušauti 
žmonų, bet, būk žmonės sus
pėję pagriebti už brauningo 
ir taip išgelbėjo nekaltos mo
teries gyvybę. Rytojaus dienų 
pagiriodamas vėl nusigėrė ir: 
puolė su peiliu, bet pavyko pa
bėgti, tai matydama/ žmona, 
kad1 negalės gyventi ilgiau su 
savo vyru, nęs jau apie 10 me
tų kentėjo, išsiskyrė. Tai prie

KARIŪNAI ASPIRANTAI 
GALĖS BŪTI TIK BAI

GĘ GIMNAZIJĄ

V yriausias štabas išleido 
naujų įsakymų, kad tų mokyk
lų mokiniai, kurių programa 
neprilygsta gimnazijos, n-:'4- 
tų priimami į kariūnus 
rantus. Aspirantais galėi bū
ti tik baigę gimnazijų.

LENKŲ ŠNIPŲ TARDY
MAS IAU BAIGIAMAS

PARYŽIUS, rūgs. 16. —
Naujas tarptautinis krizis iš
tiko pasaulio valstybesT^ada Tai regjnys Liurde, Prancūzijoj, kur yra garsi visam pasauly stebuklų vieta ir kur daug 
vakar Japonija pripažino nau- sergančių ir nepagydomų žmonių per Švenč. Marijos Panelės užtarymų atgauna sveikatų ir ko veda degtinė. Tie kurie tu
jų Mandžiūrijos valstybę (Ma- pasveiksta. Liurdų kas metai lanko dešimtys tūkstančių maldininkų. 
nčukuo).

J. Valstybių nusistatymas y-; 
ra prieš japonus, kurie perže
ngė tarptautinę sutartį nė ko-
kiu būdu neskaidyti Kinijos, i BERLYNAS, rūgs. 15.
Galimas daiktas, kad J. Vals- (Vokietijos prezidentas Hinde- 
tybės atšauks visas su japo- burgąs paskelbė derėtų, su- 
nais padarytas sutartis. kurio bus sudarytas kraš-

0 T. Sąjunga pasisako, kad to boardas (komisija) tikslu 
ii tuo klnnsimn vrn beiėo-ė “vystyti jaunime fizinį tinka-

iurdų

VOKIETIJOJ ORGANIZUO
JAMI JAUNUOLIAI CHICAGOJE NUŽUDYTAS GROSER- 

NINKAS

iri teisę ginklus duoti turėtų 
žiūrėti kam duoda.

Lenkų šnipų Gudelio-Gude- 
levičiaus, Noreikos Reingaldo 
ir Grigonio tardymas kariuo
menės teismo tardytojų bus 
baigtas šį mėnesį. Byla bus 
išspręsta dar iki naujų metų. 
Kaltinamasis Grigonis dar pla 
tinęs plečkaitininkų literatūrų.

RADO MAŠINĖLĘ PINI
GAMS PADIRBTIATGYJA LIAUDIES 

DAINOS
i Trys plėšikai nužudė grose- 
rninkų Luptakų jo parduotu- 

ivėje, 3733 No. New England 
Vakar Chicagon grįžo mies- aTe-’.kada tasai piktadariams 

to majoras Cennak’as. Iškil- Pr|ešinosi.
mingai ir triukšmingai pasi
tiktas ir sveikintas. Apie 50,-

GRĮŽO MAJORAS CER- 
MAK4AS

Jos suvažiavimas Ženevoje bus inuni9- Boardo pirmininku 
atidarytas šio rugsėjo mėn. 26 tiriamas vidaus reikalų mini- įįįfžm“nių 
j PronoSio VoJ stens baronas von Gayl. Vi-L. , .. A ,d. Pranešta, kad suvažiavimas sieriB von uayl
nė nesvarstys Mandžiūrijos krašte jaunuoliai bus or- 
klausimo. Jos komisijos rapo- galuojami į bepartyvę pu-

paskutinė sunkioji žiema, nes rtas tuo klausimu bus tik įre- s’au ,n’litarinę organizacijų.
Šios organizacijos svarbiausias 
siekimas bus kiekvienam jau
nuoly užgrudenti tėvynės mei
lę ir už tėvynę pasiaukojimų.

ekonominės sąlygos krašte ge- gistruotas, bet nesvarstomas, 
rėja. , ----------------------

KANCLERIS VIS DAR 
KENČIALEGIONINKAI REIKA

LAUJA BONUSŲ
ANGLIJA GINKLAVIMOSI 

KLAUSIMU
BERLYNAS, rūgs. 16. — Iš 

PORT LA ND, Ore., rūgs. 16. visų pusių kancleris von Pa-
— Amerikos Legijono šuva-1 pen’as puolamas ir visi parei-į
žiavime dauguma balsų pra-|škia, kad parlamento paleidi-! LONDONAS, rūgs. 15. 
vestos dvi rezoliucijos. Vienajmas yra neteisėtas. 1 Anglijos vyriausybė turi pasi-
reikalaujama. atšaukti visus
prohibicijos įstatymus, o kita
— išmokėti bonusus karo ve- išmėginti
teranams.

PRIEŠ BONUSŲ IŠMO
KĖJIMĄ

WASH1NGTON, mgs. 15.

PENKI PASALINTI

minia jį iš gele
žinkelio stoties nulydėjo į mie- 
sto rūmus. O tenai jo ofisas 2 Po^emona’, 2 gaisrininkai 
buvo užverstas gėlėmis ir svei ,r 1 keltuv0 0P®n>toriOT. 
kinimais. Gatvės, kuriomis. į- 
vyko ėjimas, buvo vėliavomis 
išpuoštos.

Tš miesto tarnybos pašalin-

? Čyčkų k., Vilkaviškio aps., 
Vaiguva (Šiaulių apskr.). ineseniai Ha pric plento dobi. 

Kai kuriose Žemaitijos vieto- ilug bepiannant rasta pamesta 
se pradeda atgyti tautiškos !mašiaa|ė pinigams spausti. Ma 

liaudies dainos. Vasaros die- sin?l5 pinig„s
nomis dažnai girdisi ypač jau- „„„ vien0 ,igi penkiy 
mm, - darbininkus tokias MaSinSiė perduota poijci. 
dainas dainuojant. ir vedama kvota

KRIZIO AUKOS JAPONŲ IŠKILMĖS

KETURI PRAEIVIAI 
PAŠAUTI

SUIMTA APSIGINKLA
VUSI MOTERIŠKĖ

, PHILADELPHIA, Pa., rū
gs. 15. — Šio miesto majoro 
Moore ofiso prieangy suimta 
moteriškė, kuri reikalavo pa-

Pandėlys. Rugpiūčio 2 d. 
'Verbų vienk. nusišovė Povilas 
| Jonušys, 25 metų amžiaus, 
i Mat, jaunas ūkininkas nespė
jo padengti ūkio skolų, kurios 
spyrė jį paieškoti šiltos nuo
takos ir kai visos piršlybos ne-

... . t, ■ «davė gerų vaisių, šis nutarėsimatyti su majoru. Pas jų ra-1 . n * *’

TOKIJO, rūgs. 16. — Va
kar japonai turėjo dideles iš
kilmes ir nepaprastus ralia
vimus, kada vyriausybė ofici
aliai pripažino nepriklausoma 
Mandžiūrijos (Mančukuo) val
stybę. Japonai turi ko raliuo
ti. Tuo būdu praplėsta jų im
perija.

Užvakar vakarų vidumiesty
policija vijosi automobiliu va- 1 ““.J* iyjskų baigti šūviu. Šiaip buvox. . .v ... , y ... stas užtaisytas revolveris. Po- , . , .7.1110101101115 ITAIiQ cr« Ivu7nn7mt! . I ’rrrrvna

licija sako, kad ji yra nesvei 
ko proto.

žiuojaričius kelis galvažudžius, 
kurių automobilis pagaliau su-

Kancleris tai visa kenčia. ^nmu® ®u santarvės vaisty- paspruko ftaudy_
Visi stebisi, kad jis nebando _Vo!_ietlJ®8 apsiginki a.vt- mo metu keturį praeiviai, vie-

gero būdo vyras, baigęs vidu
rinę mokyklų. LIEPSNŲ SPĄSTUOSE

jėgos.
savo diktatoriškos |mo klausimu. Anglijai svarbu, 

kad šis klausimas nuodugniai 
būtų aptartas iki susirinksia
nt vadovaujamam nusiginkla
vimo konferencijos komitetui 
Ženevoje rūgs. 21 d.

nas jų pavojingai, pašauta. PIKIETAVIMAS AT
NAUJINTAS

LIETUVA KVIEČIAMA J 
TARPTAUTINIUS KON

GRESUS

DINGO AMERIKOS 
LAKŪNAI

TŪKSTANČIAI DOL. 
UŽ GĖLES ’

ROMA, rūgs. 15. — Itali-
— Prez. Hoover’is paskelbė j ja ieško dingusių trijų Ame- 
pareiškimų karo veteranų bo- rikos lakūnų, kurie vakar an-
nusų reikale. Jis griežtai prie
šinasi bonusų išmokėjimui. Jis 
priešinsis, sakosi, kaip ilgai 
bus prezidentu.

kati rytų išskrido iš Amerikos 
per Atlautikų ir čia neatvyko.

Paskutiniu kartu tų lakūnų 
•lėktuvas “American įJurse”

Kas metai karo veteranų vakar matytas skrindant ant 
reikalams išleidžiama daugiau Atlantiko, už kelių šimtų my 
kaip vienas bilijonas dolerių, lių nuo Airijos pakraščių 
sako prezidentas. Bonusų gi
išmokėjimui reikėtų sudaryti 
apie pustrei^o bilijono dole
rių. Šiandien visas kraštas slė-

SIUNCIAMOS TUŠČIOS 
STATINAITĖS

BERLYNAS, rūgs. 15. —
giamas dideliais mokesčiais, Kone kiekvienu iš Vokietijos

DAUG PRANCŪZŲ LBGI- 
JONINKŲ ŽUVO

GRANAS, Algerija, rūgs. 15. 
— Arti Tlemcen nuo bėgių 
nušoko ir j didelį pašlaitį nu
sirito 32 vagonų traukinys. 
Juo vyko apie 500 prancūzų 
užsienių legijoninkų — karini
nkų ir kareivių. Pranešta, kad 
apie 120 legijoninkų žuvo ir 
daug sužeistų.

Palmer namuose gėlių par
duotuvės savininkas iš miru
sios turtuolės Mrs. E. McCor- 
mick palikimo reikalauja 3,- 
135 dol. už gėles, kurios pas 
jį pirkta mirusios pagerbimui.

SULAIKYTAS NAMŲ 
VALYMAS

Federalių namų valymas su 
laikytas. Sakoma, darbininkai

GALESBURG, III., rūgs. 15. o . , ... . ... i Kaunas. Sųjungos kovai su— Streikuojantieji ancrliaka-1 .• -r^ . • • «. . . _ .. . . _ reumatizmu Prancūzijos skv-šiai ir vėl ėmė pikietuoti Kno- 
xville Mining Co. kasyklas. 
Darbas kasyklose trukdomas.! 
Vienas angliakasys sužeistas. 1

rius organizuoja šių metų spa-

LOS ANGELES, Gal., rūgs. 
15. — Santa Barbara miškų 
gaisre pasprukimas atkirstas 
53 asmenims. Jiems yra pavo
jaus tuose liepsnų spųstuose. 
Dvi dienas jie neturėjo mais
to. Vakar vienas lakūnas iš

lių 13 — 15 dd. Paryžiuj tarp- (lėktuvo išmetė kiek tai mr’ -

4 ANGLIAKASIAI 
SUŽEISTI

COAL CITY, III., nigs. 16.

tautinį reumatizmo kongresų 
ir kviečia Lietuvų jame daly
vauti.

Technikinė liejyklų sąjunga 
šaukia rugsėjo 13 — 18 dd. 
Paryžiuj tarptautinį liejyklų

to. Dideliausi miškų plotai h 
naikinti.

SVEIKINA MAINE PI
LIEČIUS

o paskiau būtų dar sunkiau. , laivu į J. Valstybes išvežama 
----------- -- j daug tuščių alui statinaičių.

ROMA, rūgs. 15. — Rugpiū-, Vietos laikraščiai spėja, kad,

OEN. MACARTHUR 
VIENOJE

VIENA, Austrija, rūgs. 16. 
Čia atvyko J. Valstybių ka

..kongresų, kuriame kviečiama 
- Angliakasiai p.kietm.nka. d#lvvaati ir Lietuva.
vakar užpuolė Wilmington ka- Į ____________
syklos angliakasius ir neleido! VOKIEČIAI TVARKO 

KARIŲ KAPUS
Veiverių bažnyčios švento- 

.riuje buvo palaidota per 40 
SUDEGĖ 60 NAMŲ didžiajam kare kritusių vokie- 

TRENTO, Italija, rūgs. 15. čių. Dabar vokiečiai savo ka- 
.— Vilią Rendena, netoli čia, rių kapus atkasė, kur jie buvo 

Wedgewood viešbuty keltu- gaisras Runaikino apie 50 gy- be karstų palaidoti ir, sudėję

streikuoįa kilus nesusiprati- eiti ' <’arh’- Ke‘nri anklia’ 
manu atlyginimo klausimu. kasiai akm(™'s

DVI MOTERIKĖS SU
ŽEISTOS

AUSTIN, Tex., rūgs. 1! — 
Texas’o legislatūros senatas 
pasiuntė sveikinimų Maine va
lstybės piliečiams balsuotoja
ms, kad jie savo valstybėje 
grąžino demokratų partijai pi
rmenybę.

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN-
čio mėn.\31 d. bedarbių Itali- regis, Amerikoj liumatomas riuomenės štabo viršininkas vas nukrito 15 pėdų žemyn, venamųjų namų. Apie 400 as- kaulus į dėžes, palaidojo ka- .KĖS. — Šiandien numatomas

prohibicijai galas. gen. MacArthur. Dvi moteriškės sužeistos. menų neteko pastogės. rių kapuose. 'dailus oras; bet vėsiau.
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lietuvius katalikus santykiuose su pasaulio 
katalikais.

, Tuos dtnbus dirbti šiek tiek palengvins 
toji aplinkuma, kad su Lietuvos Katalikų 
Centru, veikiančiu sunkiose sąlygose, jau iš 
seniau užmegzti ryšiai, su Amerikos katali
kų veikimo centru tuoj bus susitarta bendra
darbiauti ir, tikipiės, daug padės įsteigtas 
prie Federacijos centro Informacijų Biuras. 
Mus drąsina daugiau dirbti ir tas faktas, kad 
22 kbngrese Federacija gavo savo darbams 
Amerikos vyskupų . užgyrimą. '

Kokių darbų pirmiausiai imsimės?
1. Pirmoje vietoje reikia prie tų darbų, j 

kuriuos manome dirbti, gerai prisirengti, su-

AIW
"MA NORUS” PRIE

KAIŠTAI

Penktadienis, rugsėjo 16, 1932
T"

griežto katalikų partijų reika-irui, už vandenį apmokėti, tra-, akimis mačiau, kaip 8 žino-
lavinto tuoj paskelbti kitus Įmvajui ir kit. nės nusižudė: 2 pasikorė, 3 nu-
Reinio rinkimus, katalikai pa- Darbininkai duonų, gauna su sišovė, 2 nusiskajidįno, o 1 nu
sitraukė, nes jie nenorėjo lau* lig kvitelių po 800 gramų die- sinuodijo. Ir tai vis jauni, kaip
žyti Valstybės Konstitucijos 
dėsnių. Tad nuo to laiko, ka

nai. Ji) šeimos-
gramų

-zųioųos ir vai
kai—til> po 300 gramų tegau-

Brooklyne laisvamanių “V- da tautillinkai paleido UI Bei- na. Po 300 gramų tegauna ir 
ė” nžsin.nnū nakritilrnnti 4 11M1 ir kito iššaukė, Lietuvos įstaigų tarnautojai. Sulig ko-bė” užsimanė pakritikuoti A. 

L. R. K. Federacijos kongreso 
darbus. Pyksta, kad vienoj ko-

vyriausybė tebėra neteisėta, artelių gaunama duona nebran- 
Tai, be abejonės, žino ir p. 'gi, o laisvoj rinkoj — po 2 ru-

1 L. B. K, FEKRACIJOS TIKSLAS IR 
ARTIMIAUSIEJI JOS OABBAI

Laikraščius skaitančioji Amerikos lietu
vių'katalikų visuomenė jau gerai yra pain
formuota apie istoriškąjį Federacijos 22 kon
gresų, įvykusį rugpifičio 23 d., Pittsburgh, 
Pa. Visi lietuvių katalikų laikraščiai plačiai 
aprašė kongreso eigą, įdėjo jo svarbias rezo
liucijas ir tuo parodė, kad jie solidarizuoja 
su Lietuvių Katalikų Federacija ir jos dar
bais, dirbamais Dievo garbei ir tautos gero
vei. I

Naujoji A. L. R. K. Federacijos valdyba, 
įsiskaičius garbingojo kongreso nutarimus, 
dųr ktylą peržiūrėjus šios mūsų vyriausios 
organizacijos dėsnius, pajuto, kad ant jos pe
čių uždėtos malohios, bet labai atsakomingos. 
pareigos. Dėl to savo darbo pradžioje prašo 
visų dvasininkų, Federacijos skyrių ir visų 
veikėjų kooperacijos, kad galėtumėme įvy
kinti gyveniman bent dalelę tų kilnių užsi- 
brėžinvų. Ir gražiausi kongreso nutarimai nu
eis niekais, jei jų nevykinsime; ir didžiau
sios valdybos pastangos nutarimus įvykinti 
bus bergždžios, jei plačioji visuomenė neis jai 
į talką.

Federacijos tikslas gražus, jį vykinant 
darbo daug. Jos tikslus konstitucija taip api
brėžia: ' « i ' ! į

L Suvienyti visus lietuvius katalikus taip 
pavienius asmenis, taip jų draugijas ir orga
nizacija^.

2. Suvienodinti lietuvių katalikų, viešąjį 
veikimą.

3. Atstovauti Amerikos lietuvius katali
kus spaudoje ir viešame veikime.

4. Palaikyti ryšius su Amerikos Katali
kų centrinėmis organizacijomis. I

5. Atstovauti lietuvius katalikus vieša
jame Amerikos katalikų veikime.

6. Palaikyti ryšius pirmoj eilėj su Lie
tuvos katalikais per Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centrą ar tolygią organizaciją.

7. Atstovauti Amerikos lietuvius katali
kus santykiuose su Lietuvos katalikais.

8. Palaikyti ryšius su pasaulinėmis kata
likų-organizacijomis ir atstovauti Amerikos

KATALIKIŠKOJI SPAUūA IR MUSU

(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, re
feratas, skaitytas Federacijos 22?tram 
Kongrese, įvykusiame 1932 m., rūgs.

23 d., Pittsburgh, Pa.). 
(.Tęsinys)

Netrūkstą mums ir autoritetingų šal
tinių, iš kurių galime pasisemti akstino, 
pasiryžimo, ir ištvermės dorybių? nuolat 
ir neatleidžiai kalbėti apie savo spaudą? 
ją remti ir kitus prie to raginti.

Kas iš mūsų nėra girdėjęs šiuos po
piežiaus Pijaus X žodžius: “Prieš blo
gas knygas mes turime, pastatyti gerąs 
knygas; prieš blogų rastų nuodus mes pri
valome pastatyti gerų raštų vaisius; prieš 
blogos pakraipos laikraščius mes turime 
pastatyti aukštos doros laikraščius.”

Pijus IX yra pasakęs: “Mūsų laikais rei 
kalįngesni yra tiesos gynėjai su plunksųa, 
negu tiesos apgynėjai sakykloje..? Ypatin

ąžuolai drūti vyrai. $tai koks 
mūsų žmonių Argentinoj gy
venimas. Nieks jų ne užtaria, 
nei padėti nori. Pardavė mus 
syetimšaliams ir su mumis jie 
ką nori, tą ir tedaro. Vieną 
kartą virš 2 tūkst. Lenkijos 
emigrantų, bedarbių, nuėjo pas 
lenkų konsulą prašydami pa
galbos darbui surasti, ar bent

ngreso rezoliucijoj Lietuvos i “V'b6s.” faktorius, bet jis bliu (10 litų) kilogramas. Ri- 
nkoj gali gauti visokių produ
ktų, kokių sulig kortelių ne
gausi, bet kainos! Sviestas —

tautininkų 'valdžia pavadinta 
neteisėta ir dėl to sako:

“Žinoma, tai neapgalvotas 
siorganizuoti. Reikia, kad visuose mūsų didės- Aeracijos vadų įsišokimas 
niuose lietuvių centruose atsirastų Federaci
jos apskričiai su veikliomis valdybomis, kad 
sustiprėtų skyrįai, kad į Federacijų įtraukti Kongreso dalyvį’’ Be-
ko daugiausia lietuvių katalikų organizacijų reikalingas pasigailėjimas! Ne 
ir draugijų. Tam tikslui bus reikalinga trum- I ederacijos kongreso daly- 
poje ateityje suorganizuoti talką (vajų).

neva gina tautininkus dėl to. 
kad taikosi prie tautininkų pu

lpų bliudelio. -
“V-bė” taip pat suklydo, 

primindama, būk “mūsų opo-
18—20 rublių už klgr., mėsa tėviškėn sugrįžti. Konsulas, iš- 
— 20—25 rubl. klgr., 10 kiau- vvdęs taip didelę minią, pabū-

zicionieriai tik mėgsta revoliu-: šinių — 5ir pusė—-6 rubliai, i gęs komunistų, pasišaukė po-
ją į nemalonumą įveliant kiek- j cjjas... bet kaip tą ar kitą klau ' bulvės — 3 rub klgr., o tie

yiams, bet kiekvienam nepa-

simą išspręsti — nepasiūlo. ”, agurkai ir tai po 35—40 ka 
Daug kartų buvo siūlyta ir rei- 
kalhuta, kad tautininkai ko
greičiausia paskelbtų tikrojo kaip nori. O kaip turi gyventi

r; , ____(tie, kurie uždirba tik 80—100
lietuviui ir visam pasauliui ži- Tai vienintelis kelias išlyginti i rublių mėnesiui ir turi dideles 
noma, kad dabartinė Lietuvos vjjaus politikos neteisėtumus. | šeimas!”
vyriausybė nėra teisėta. Jps tautininkai tp nedaro, nes Į Toks tai bolševikiškas “ro- 
tauta nerinko, Ji sulaužė Vai- bijo prarasti savo partijėlės jus” Rusijoj, 
stybės Konstituciją, uzurpavo žmonėms šiltas vieteles. Prieš

tokius sauvališkumus reikia 
protestuoti.

2. Spalių mėn. 9 d. yra Vilniaus ųžĮęro^- įdavusiam taųtiąinkų partijai .įkrašto šeimyniųko rinkimus 
mo diena. A. L. R. K. Federacija pirmoji pra
dėjo minėti tų dieną, kaipo mūsų tautos gedu
lo diena, rinkti aukas Vilniaus krašto lietu- 
vių reikalams ir kas met atnaujinti pasiryži
mą dirbti dėl Vilniaus atvadavimo. Kaip kas 
met, taip ir 22 Federacijos kongresas ener
gingai ragina visus Federacijos skyrius ir 
visas kolonijas tinkamai minėti spalių mėn. 9ikatalikams prikiša: 
d., parinkti aukų Vilniaus lietuvių našlaičių | “Juk jų pačių diktatoriai 
sušelpimui ir, kiek galint, daugiau prapla-.Lietuvoje save j:sirekordavo ri

tinti neseniai išleistuosius “Vilniaus Pasus”, žgirdanit šią valdžią Lietuvo-

visos tautos teises. Tarp kito 
ko, “V-bė” labai “mandriai

Spalių mėn. 9 d. programa turi susidėti iš: 
a) pamaldų bažnyčiose už tuos karžygius, 
kurie žuvo begindami Vilnių; b) prakalbos 
ar paskaitos; e) koncertai su patrijotiškomis 
mūsų dainomis, yilniaus vakarus turėtų su
ruošti kiekviena parapija, ar'kolonija. Kam 
prieinama anglų spauda, reiktų jai priduoti bę 
žinių, kati “šiandien, spalių 9 d., X miesto 
lietuviai mini Vilniaus užgrobimo dieną.”

je ir net padėję jai įsikurti ir 
pačiam perversmui prisidėda
mi, jį, valdžių-į rankas paimti, 
ne tik užgyrė, bet aktyviai pa
tys dalyvavo.”

KAIP GYVENA RUSIJOJt * t,/ -.7 t, .

“L. Ž.” ir “Darb.” įdėjo 
vieno lietuvio laišką, gautą iš 
Rusijos. Laiške tarp ko kito 
rašoma:

“Aš uždirbus, kaip aukštos 
kvalifikacijos darbininkas, 165 

žmo-Taip, kada reikėjo valsty- Į rublius per mėnesį, mano 
gelbėti nuo gręsiančių pa-i na — 105 rublius, išvistėių pa-i na — iim ruimus, išviso abu 

vojų, krikščionys demokratai;uždirbame 270 rublių (1350 ii- 
ir kitos katalikiškos partijos Į t;), o vis dėlto mes dažnai al- 

Be to, reiktų laikraščiams suteikti ko dau- dėjosi tam- pavojui pašalinti i kani esame. Valgom duoną su 
giausia faktų apie Vilnių, pažymint, kad tai įr teisėtu keliu padėjo suda- j vandeniu arba su agurkais, 
yra'lietuvių sostinė, dabar lenkų užimta. Šioji ryti koalicįnį kabinetą iš de-Į Jeigu tuos 270 rublių galėtu- 
srity gražiai galėtų pasidarbuoti mūsų profe- šiniųjų partijų. Bet kada tau- j me tik valgiui skilti, tai gal ir 
sionalai ir studentai. Taigi, pasistengkime trilinkai, p, Smetonai ir p. Vo- Į būtume šiaip taip sotūs, bet iš 
Spalių 9 d. tinkamai paminėti. Vilniaus reika- ldemarui ‘ vadovaujant, paleido į ji) šimtinę: reikto skirti kitiems 
lams padirbėti ir plačiąją Amerikos visuome
nę su Vilniaus byla supažindinti. P. Vaičiūno 
žodžiai: “Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim” tą dieną teskamba plačiai po visų 
kraštą.

3. Š. m. spalių mėn. 23 d., Aušros Vartų 
par. salėj, Chieagoj įvyksta Amerikos Lietu
vių Kolegijos Rėmėjų organizacijos seimas.
Organizacijos tikslas aiškus. Taip pat visi 
žino, kokiu tikslu jos seimas šaukiamas. A-

liciją, kuri vaikydama eiseną, 
labai daug bedarbių sumušė 

peikų už klgr. Cukraus visai j ir virš 300 kalėjiman sukišo, 
nėra. Ot, ir gyvenk žmogus Kitą dieną dalį išleido, o 80

DIDELIS VARGAS AR
GENTINOJ

žmonių ir ligi šiol tebesėdi. 
Bedarbiams konsulato valdini
nkams (pats koųsulas pasislė
pė) pasakė, kad tegul, ir to
liau jiems taip bus bloga, kaip 
ligšioliai tebuvo, tegul jie ir 

poliau nevalgę ir sušalę miega 
po atviru dangumi... Štai ko
kią rodą duoda mūsų užtarė
jai. Vadinas, vargk ir mirk

“Vilniaus Žodyje” įdėta to- j sau iš bado, tai ne jo dalykas, 
kio turinio laiškas iš Argen- j nes jam yra šilta ir sotu. 
tinos: į Nevieni gal namiškiai lan-

“Jau savo metu buvau “V. kia iš sūnaus dolerių‘arba pa-
Žody” rašęs apie sunkią emi
grantų padėtį Argentinoj. Bet

tį su pinigais sugrįžtant. Jie 
ir nė pagalvoja, kad tuo tar-

kaip dabar yra bloga, tur būt I pu jų sūnelis, ar brolelis gal
dar niekad nėra buvę. Darbai 
Argentinoje visai sustabdyti. 
Tūkstančiai bedarbių kenčia 
badą ir šaltį (dabar Argenti 
noje žiema). Minios apiplyšu
sių, išbadėjusių žmonių slan-

yra žuvęs svetimoj šalelėj ir 
sapne nesapnavęs, jog teks 
jam už nieką iš bado ir skur
do svetimus laukus baltais kau 
lėliais iškloti. Tėvai ir gimi
nės turintieji savo sūnus ii

kiek žmonių negalėdami ilgiau 
skurdo pakęsti padarė sau ga 

Lietuvos Seimą ir neišpildė' reikalams: butui, šviesai, ku- llą, sunku yra pasakyti. Savo
. i I Į •. , l-

kioja skersgatviais rankas iš- (artimuosius išleidę svetur duo 
tiesę išmaldos, kad galėtų nors nos kųsnio ieškoti, dėkite pa- 
duonos kąsnelį nusipirkti. O į stangų jiems iš to pragaro

grąžinti.

name, ir jo dalyviams patarkime, kad jis at
neštų realės naudos tai mūsų jaunutei įstai
gai, iš kurios tiek daug tikimės, kuriai ir di
džiausios aukos negali būti perdįdelės.

4. Rugpifičio mėn. 28 d- turėjo būti ati
darytas Lietuvos Katalikų Universitetas. Lie
tuvos vy riausybė pastojo tam kelią. Kokiu

Daug Lietuvos jaunimo ieš
kojo aukso kalnų svetiniuose 
kraštuose. Jie manė, kad visur 
gera, tik Lietuvoj bloga. Bet 
daugumas apsivylė. Dabar jau

tikslu taip pasielgė, katalikiški laikraščiai 
pie kolegijos vaidmenį mūsų visuomenės gy- jau rašė. Federacijos centras yra išnešęs pro- 

j venime laikraščiai dažnai ir rimtai parašo, testą ir jį skaudoje jau paskelbė. Bet ir to 
Federacija savo kongresuose kas met paragi-'dar neužtenka. Visi Federacijos apskričiai ir 

| na tą įstaigą paremti. Marijonų vienuolija ( skyriai, visos draugijos, organizacijos ir net 
' daug jėgų padėjo, kol kolegijų suorganizavo,; parapijos atskirai turėtų išnešti protesto re- 

o jos užlaikymas šiais depresijos laikais yra ! zoliucijas dėl neleidimo atidaryti Lietuvos 
tikrai sunki našta. Dėl to šiais, keliais žod- Į Katalikų Universiteto ir jas prisiųsti į rė
žiais nuoširdžiai raginame lietuvių visuomenę iteracijos Sekretorijatą, kuris tuos protestus 
eiti Amerikos Lietuvių Kolegijos vedėjams į i paskelbs spaudoje ir pasiųs Lietuvos vyriau- 
talką. Tai padaryti bus gera proga per Am.
Liet. Kolegijos Rėmėjų seimą, kurį ir sveiki--

katalikiško universiteto ir kad jokia vyriau
sybė negali atimti katalikams teisę tokią į-
staigą įsisteigti ir ją savo lėšomis užlaikyti. ' J““m- \ ’ - • ..įgalėjo suprasti, kad priežodis,I te tai, musų nusimanymu, yra pirmieji;. . , , . ,, . . ' - , f • , jkuns sako, kad ten gera, kurmusų organizuotosios visuomenes darbai, ku- _ . ...7 mnc noro irro tr.ii’ii

f i uos turnne dirbti ir nuoširdžiai ir sistema- 
tįngai. - ,

, Tad, į darbą! j
A. L. R. K. Federacijos Centro Valdyba:

Prof, F. B. Mastas, pirmininkas 
6000 So. Campbell Avė., Chicago, III.

Kun. Magnus Kazėnas, iždininkas 
2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.

Leonardas Šimutis, sekretorius 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

mūs nėra, yra teisingas.

UŽDARO IR ŽYDŲ 
MOKYKLAS

Vilniuje einąs nišų kalba 
laikraštis “Naše Vremia” ra
šo, kad Vilniaus miesto magi
stratas yra nutaręs panaikin
ti Vilniaus įpieste 7 žydų pra
džios mokyklas. Atleistieji iš

P. S. Visais A. L. R. K. Federacijos rei- tų mokyklų vaikai^ būsią pa
kalais reikia kreiptis į L. Šimutį, sekretorių,1 skirstytį į kitas pradžios mo-sybei. Visi teisybę mylinti žmonės gerai nusi

mano, kad katalikiška tauta negali būti be I 2334 So. Oąkley Avė., Chicago, UI, : kvklas.

gai ta pareiga yra uždėta tiems,, kuriems 
yra pavesta ginti tikėjimą sakykloje.” O 
kiekvienam katalikui yra įsidėmėtini šie 
Pijaus IX žodžiai: “Kiekvieno kataliko 
yra šventa pareiga remti katalikiškąją 
spaudą ir ją kuo plačiausia paskleisti 
tarp žmonių. Geri laikraščiai yra naudin
giausiu daiktu, vertu didžiausio užmokes-
mo.'

garsusis visuomenės veikėjas vysku
pas Kettelesris yra pasakęs: “Kas visai 
nesirūpina k^talikiškk spauda, tas negali 
vadintis ištikimas katalikų Bažnyčios vai
kas.” O Popiežius Pijus IX aiškiai yra 
pabrėžęs, kad veltui statysite bažnyčias 
ir mokyklas, jei svarbų spaudos reikalą 
apleisite.

Nežiūrint tų aukštų autoritetų ragi
nimų, nežiūrint to, kad patys aiškiai pa
stebime reikalą stiprinti ir tobulinti savo 
spaudą, nedaug ką tuo reikalu dar tesa
me padarę. Nežiūrint to fakto, kad be 
spaudos negalimas kultūrinis veikimas, 
neįmanoma padarytį įtakos tikybiniam, 
visuomeniniam ir moksliipąm gyveųįmuį,

kaip be laisvamaniškos arba socialistiškos 
spaudos laisvamanybė ar bedievybė ne
būt prasiplatinus.

Katalikiškos spaudos rėmimo stoka 
jaučiama netik pas mus Amerikoj, bet tai 
pastebima ir Lietuvoj. Dėlto Vyskupas 
Paltarokas, rašydamas sveikinimą pava
sarininkų jubiliejiniam kongresui šiais 
metais, matė reikalo štai ką pasakyti:

“Katalikai teoriškai irgi supranta 
spaudos reikšmę, bet praktikoje tas su
pratimas ne gyvas ir ne visuotinas. At
rodo, lyg mūsų daugelis apsipratęs f u ta 
mintimi, kad svarbiausia priemonė dary
ti masėms įtakos paliktina kitiems. Ki
taip negalima būtų išaiškiųtų kaip tie, 
kurie daug trūsia tikylmi, hioksltri, eko
nomijai, labdarybei... katalikiškos spaudos 
klausimu taip neveiklūs.

“Mp» apie 60 nuoš. jėgų sunaudoja
me savo dvasios, bent kūno reikalams, a-• ,'t v ■ ■
pie 20 nuoš. — mokymui ir auklėjimui, 
apie 15 nuoš. socialiniam aprūpinimui?.. 
ir gal tik 1 nuoš. spaudos apaštalavimui. 
Turime 550 bažnyčių; jų kai kurios dide

lės, išpuoštos, gražios... O katalikiškų 
spaustuvių, rodos, tėra vos penkios ir tai 
mažutės, neturtįngos... Tiktai keleriopai7 
daugeliui teturime katalikiškųjų redak
cijų; ir tos pačios skursta.

“Bažnyčiose šventadieniais pasikląu- 
some pamokslų; supratę, ar ųesuprątg juos 
pamirštame. Tuo tarpu kiti paskleidžia 
dešimtimis ir šimtais tūkstpųęių ląpelių; 
juos skaito paskirti žmonės i^ susirinkę 
būreliais; tai daro begalinės įtakos jau
niems ir seniems,' mokytiems i^ bemoks
liams; jie šventai tiki, kas juodai para
šyta baltame, kartais net spąlvuotame po
pieriuje.

“Katalikų spaudos būklė visados bu
vo ir tebėra sunki. Mūsų spauda turį at
stovauti ne vien kokius tai kasdieninius 
reikalus, bet ir švenčiausius tikėjimo ir 
dorovės dėsnius. Todėl ji varžoma katali
kiškos etikos. Mūsų spaudą šiandien truk
do visokios pašalinės klijitys. Kartąįs pa
laikome kalte net paklausimas, dėl ko j- 
žanginių styaipsnių vietoje dažnai mirga 
traukini)} tvarkaraštis f

“Bet, nežiūrėdami jokių sunkenybii, 
mes turime savo spaudą branginti, kaip 
propagandos įrankį. Iyatalįkipka spaud 
taip turi paplisti žiponėse, kad sustabdy 
tų visuomenės dechristianizaciją, kad su 
grąžintų tikėjiman tuos, kurie nębeklau 
so pamokslų, ki|pe nebeskaito ganvtojiš 
kų Vyskupų laiškų, kurie nebekreipia dė 

Į mėsip į popiežiaus enciklikas, kurie pa 
kliuvo į tįkybipį aljejutiškunią, kaip sa
koma, į neutralumą.”

Čia pasakytoji garbingojo Panevėžii 
Vyskupo tiesa ir muips tinka. Daug iš niū 
sų gal Tie vieno nųošimtuko jėgų neški 
riaipe šiaųi taip reikšipingain ir aktua 
liam reikalui — spaudai. Dėl to ir reiki: 
nuolat ir visur apie spaudos reikaįingųpu 
kalbėti, nors kai kam ras ir nubostų. Tai] 
daro mūsų priešai, nes jie žino, kad, ta 
yra vięnintėlis kelias savo idėjas žmo 
nėms įpiršti.

.(Daugiau bus)



rugsėjo 16, 1932 S E A tT G A g' 3

=ss
DETROITO ŽINIOS

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W. 

Telefonas Lafayette 1298
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AREŠTUOTI POLICM. E. 
PODOLSKIS IR V. BU-

KANTAITE

čių; yra išauklėjęs didelę šei
myną; ko ne visi vaikai dar
buojasi L. Vyčių 102 kp.

Abejoms laidotuvėms gra
žiai patarnavo graborius B. B. 
Brazis.

Rugp. 26 d. mirė a. a. Abi- 
šalienė (Kasto Abišalos moti
na). Palaidota rugp. 29 d. su 
bažnytinėmis apeigomis šv.

(kas, Slavinskienė su dukterim j Marijos bažnyčioj, Wayne Mi- 
, ir sūnum, P. Adomaičiai su du
kterimis Jule ir Ona, ir A.
Povilaitis lankėsi Grand Ra-

8tulie CF 1 0 0 0 0 0
Barauskas CF 2 0 0 0 0 0
Majauskas lst 3 0 0 0 0 7
E. Malensky SS 3 0 0 1 1 2
Major 3B 3 0 2 0 2 2
Ridler C 3 0 0 0 1 12
Reckling P 3 0 0 2 1 0
TOTĄ L 30 2 8 5 9 27

Strike outs Reckling 10 
Bases on Balis Reckling 2 
Umplres BAUMAIN — GAVIE 
Strike outs Mooney 7 
Doubies Major 2 
Triple W. Malenskas.

CHICAGO K of L’s 16
AB R H E A PO SB

Detroit Evening Times ru-'pids, Mieli., pas veiklius šv. 
gsėjo 14 d. rašo, kad areštuo į Petro ir Povilo parapijos da 
tas Ham|ramck miestelio po- Į rbuotojus pp. Čižauskus; džian 
licmonas E. Podolskis ir jo1 giasi turėję linksmus laikus, 
meilužė Veronika Bukąntis, j Dažniau ir dažniau pradeda 
kurie mėgino išplėšti iš kun. Detroito lietuviai draugauti
J. Cižausko, šv. Jurgio par. 
klebono, $10,000. Kun. Čižaus- 
kas papasakojo prokurorui Fi- 
tzgerald, kad E. Podolskis jam 
grąsino, jei jis nesumokės tos 
pinigii sumos. Rugsėjo 13 d.,
5 vai. vakare Podolskis tele- 
fonavo kun. Cižauskui, reika
laudamas ateiti į jo namus, ta
čiau kun. Cižauskas paprašė 
ateiti į kleboniją, kur Podol- 
skį policija areštavo, kada jis 
norėjo reikalaujamus $10,000! 
iškolektuoti. Tuo būdu E. Po 
dolskiui nepavyko išplėšti iš 
kun. J. Cižausko pinigų ir pi
giu būdu pasipelnyti. Podole 
kis išmestas iš policijos tar
nybos. Tas pats laikraštis pra 
neša, kad E. Podolskis yra pu- 
sbrolis Stanley Podolski, gar
sios Jaranonskio gengės vado 
kuris dabar sėdi
kalėjime.

su Grand Rapids lietuviais. 
Tas daug reiškia lietuvių vei
kimui. Artymiausia Detroitui 
lietuvių kolonija yra Grand 
Rapids ir Saginaw. Joms ir 
reikalinga palaikyti geri san- 
tvkiai.

Jau kelinta savaitė kai T. 
Blažienė su sūneliu vieši Gra
nd Rapils, Mich., pas tėvelius 
Gylius. Mat, jos motinėlė bu
vo sunkiai susirgus. Kiek gir- 
dėjau, dabar eina geryn.

Jau suorganizuotas Detroi
to Liet. Demokratų klubas. 
Rūgs. 8 d., Lietuvių svet. bu 
vo sušauktas susirinkimas, ku
riame visa eilė demokratų ka
lbėjo. Po kalbų išrinkta valdy
ba: pirm. ;— Al. Freeman, vi-

Marųuette i cepirin. — V. Bendoraitis, sek- 
ret. — Wm. Versaskas. Narių 
susirašė 75; visi veik čia augę 
vaikinai. Gera pradžia. DemoŽINIOS IR NAUJIENOS

Garnio dovanėlės
Garnys skrisdamas pro P. 

Kačiulių namą paliko jiems 
sveiką sūnelį. Skrisdamas to
liau į rytus sustojo pas M. V. 
Petrėnus; jiems irgi dovanojo 
sūnelį.

Grįždamas atgal vakarų pu-

I
i kratų klubas daug ką reikš, y- 
'pač politikoj. Jis daug prisi
dės ir prie išgarsinimo lietuvių

Naujas biznierius K. Klema- 
rauskas atpirko saldainių krau 

, u . . z-. tuvę 9101 Vemor Hw. W. ir
V1 , .. kviečia lietuvius atlankyti,mmnric! no Ii Izriomna ’ruonius, palikdamas jiems gra

žiausią dovanėlę, būtent svei 
ką., gražią dukrelę. i-------- -— —

Pastarasis yra “Detroito Į Rugp. 23 d. staiga mirė ši- 
Žinių” vedėjas, daug pasižy- rdies liga a. a. Susana Kalvai 
mėjęs katalikiškame veikime, tė, 16 m. Su bažnytinėmis a 
ypatingai spaudos platinime. įpeigomis šv. Antano bažny- 
O. Šimonienė yra viena iš žv- įėioj palaidota šv. Kryžiaus ka 
mesniųjų veikėjų M. Sąjungos pinėse. Tėvams paliko didelį 
64 kuopoj. Duldelė širdies skausmą.

Spaudos Rėmėjų susirinki
me išrinkta komisija iš M. A-

eh. Saldžiausios Širdies ir Ma-’ p*rutis 
Idos Apaštalystės dr-jos rūgs. įp1^,"ska8 
2 d. už velionės (narės) sielą' Budrick 
užprašė šv. Mišias. iBereon

Jess 
Sholis

Rūgs. 17 d. L. Vyčių 102 kp. 
Beechnut Grove rengia links
mą pikniką ir kviečia visus, 
jaunus ir senus, dalyvauti.

Mooney
TOTAI.
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LIETUVOJE maniai įlieti daug sąmojaus— 
jumoro, todėl žmonės išklausė 
ligi pabaigos. Baigus, žinoma, 
gausūs aplodismentai.

Kad davus svečiui bent kiek 
pailsėti, pora pavasarininkų

SKIEMONYS, Utenos aps.
Skiemonių šaulių salėje vie
tos “Pavasario” kuopos ini
ciatyva įvyko plačiajai visuo-j programą paįvairino linksmą 
menei suruošta paskaita, ku-Įdalimi: padeklamavo eilu- 
rią skaitė svečias p. d-ras Me- i tęs apie tabaką ir pasakė mo- 
škauskas. Kalbėjo apie ligas, |nologą apie vieną senį, kuriam 
švarą, tabaką, alkoholį ir dau- būtinai reikėję daryti opera

DĖKOJAME

Pasidarbavimu J. Ūsoriaus,

J. A. Valstybių Pašto Depa
rtamento teisių patarėjas H. 
J. Donnelly, kuris yra pagel- 
bėjęs daugeliui lioterijų bilie
tų pirkėjams atgauti įmokė
tus pinigus. Sakoma, jog jo 
įstaiga sutaupiusi amerikiečia
ms bilijoną dolerių, kuriais

gelį kitų su šiais susijusių da
lykų. Mačiau ne vieną šeimi
ninkę raudonuojant, kai sve
čias prelegentas jas kaltino

eiją, tačiau jis niekaip nesu
tikęs leisti sau pilvo rėžti.

Pailsėjęs svečias atsakinėjo 
gausybei ^visokiausių ((net ir

už nešvarumą. Matomai, jau- labai keistų, juokingi}) klau- 
tesi “griešnos.” simų. Po to pavasarininkai už-

Nors paskaita ilgoka, ta- Įtraukė svečiui '‘Ilgiausių Me
čiau svečias mokėjo labai su-1 tų.” PaM-Puk~keewi&

L. Vyčių Glee Club rengia fap0 nupirktas naujos užlaidos 
nepaprastą juokų vakarą. Bus ' seserų namui.
atvaidinta nauja komedija; I j • . -.bus daug dainų ir kitokių į TaiP šiuomi norime tarti but Pas'h°‘CTW aP- 
Sposų. Jei Vyžiai kų daro, tai aW' T’aiemR- knrie Kavlkal-
būna kuo pasigerėti. Patarti. Padėjo savo aukomis, kūnų
ną jaunimui, kuris mėgsta dai
nas, vaidinimą, įsirašyti į L. 
Vyčių Glee Club — vyrų cho
rą. Čia gausite progos dažnai 
pasižymėti.

SPORTAS
K OF L SPORT ACTI- 

VITIES

surinkta sekančiai:
Gerb. kleb. kun. J. Cižaus

kas ............................... $2.00
Kazys Valatkevičius .. 5.00
Jonas Nicelis ............. 4.00
Kazys Bagdonas 1........... 1.00
Karvelis..........................50c
Bukšaitis ....................  25c.
Prižadam melsti Aukščiau

siojo visiems mūsų geradaria- 
ims palaimos jų prakilniuose
darbuose.

šv. Pranciškaus Seservs

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką, ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pri.statom į vi
sas miesto dalis ir į Ham 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

Į DR, J. B. RYŪZAUSKAS |
E lietuvis gydytojas ir chirurgas =
— Gydau visokias ligas. Vartoji, naujausius gydymo Įrankius: Elektros S 
= Lempas, Artificiališką Saulės šviesą, Diathermią, Sinusoidal Ir t. t. E 
E Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina. —
S Speolal Iškurnąs: Ligos moterį, ir ligos vidurių, nervų Ir reumatizmo. S 
E Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare. X
| 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit Ę
~ Telefonas dieną Ir naktį: ARLINGTON 2683 Z
'Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirui

GARSINKINTES
“DRAUGE”

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

J. E. MARTENSON CB,
9336 W. FORT STREET

VTNEWOOD 1-4560 
PAMINKI, V ISDIRBYSTĖ

Parduodam visokius Pamiklus ant ka
pinių statyti. Patamaujam greitai. Žema 
kaina. Klauskite platesnių žinių:

M, J, ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vinewood 1-6577 Detroit, Mich.

Phone Cadillac 9540

JOS, P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Buildtng
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward> 
Residence 456 Neff Road

GROSSE P0INTE 
Res. Phone Niagara 0764

v

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST

(By Pete Podolskas)
’ Baseball team, The Chicago 

Bridgeport Council (16) inva- 
ded Detroit on Labor Bay to 

challenge the Detroit team. 
Tlie game was played at No- 
rthwestem field No. 3 one of! 
Detroits best diamonds. On Į 
Labor Day, at 3 P. M. and it ’ 
proved to be a thriller when I

vardo svetimtaučių tarpe ir pa Mooney Chicago hurler and 
gelbė3 lietuviams siekti vai- Reckling hooked up in a pit- ; 
diškųjų vietų. Įchers duel. Detroit winning 2-

1 Reckling allowed only three 
scattered hits. W. Molenskas 1 
punched out a triple and two 
singles, and scored botli pf 
the runs on Maskelis two sin
gles. The best fielding play 
was furnished by Perutis Chi
cago’s right fielder, when he 
cought Barkauskas high fly 
after a long run with his glov- 
ed hand stretched out, and 
stabbing the holl way over 
the foul line that drew app- 
lause from the spectator’s.

The boys were entertined in 
the Lithuanian Hali by the 
Detroit council with a sočiai 
dance. Mr. Tenzie, as the ma- 
nager of the team you have a 
good team you have a good 
pitcher in Mooney. Will chall
enge you next year if possihle.

nes laiko visokių reikalingų 
dalykėlių. •

Rūgs. 7 d. po sunkios ilgos 
ligos mirė a. a. Juozapas Sli-

ndriliūnaitės ir E. Kernagai- Ivinskas. šv. Antano bažnyčioj 
tės, kad suregistruotų visus buvo iškilmingos pamaldos ir 
moksleivius, lankančius aukŠ- kūnas per dieną buvo bažny- 
tesnes mokyklas. Darbas ne- i ėioj. Palaidoti išveštas į Spri-
lengvas, nes tenka jų ieškoti 
plačiose lietuvių kolonijose.

' Todėl gi pageidautina, kad tė 
vai, ar kas tik žino apie moks
leivius, berniukus ir mergai
tes, lankančius aukštesnes mo 
kyklas, praneštų komisijai, ar 
Detroito žinių sk. vedėjui, už 
ką būsime visiems dėkingi. Su
žinojus visus moksleivius bus 
galima jiems daug gera sutei
kti. t

ng Valley, III. Šeima išvyko 
automobiliu.

Velionis priklausė šv. Anta
no parap. ir daugeliui draugys e* Mekens r? i o

DETROIT K of L’s 102
AB R H E A PO SB ! 

W. Malensky 2b 4 2 3243 1
Thompson LF 4 0 1 0 0 3 0

2 0 O' 0 0

SIJ.tTrS ŲįįCLE ,

įvyks

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

PAUL MOLIS
Notary Public

Visokios apdraudos, laivakorčių, 
pinigų siuntimo, namų Ir farmų 
pardlvlmo ir mainymo.

AGENTŪRA
1780 — 24th ST., DETROIT . 

Tel. Lafayette 1545

HOGARTH 1631

DR. JDSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTlSTAS

Valandos: 10 ryte Iki 9 vakare 
Seredomls: 10 iki 12-tos dieną

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT. MICH. .

SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM '
Archer 8£ Washtenaw Avės.

CHICAGO, ILL

Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micbigan, Indiana, O- 
hio, Pennsylvania ir kitų valstybių.

Frank (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (liglit- 
'\jyeight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestą 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbą.

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 

to padalinti teamns pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blanką pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
. 2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILL,

Detroite randasi visokių me
chanikų, šaltkalvių, dailydžių 
ir t.t., ir labai žymių išradė 
jų. Apie juos renkama žinios 
ir netolimoj ateity jas skaity
sime “Drauge”, Detroito ži
nių skyriuje. Kai kurie žadėjo 
savo išdirbinius įstatyti Pasau- 
lnėj Parodoj, kuri bus kitais 
metais Chicagoj.

Praėjusią savaitę P. Padols-

r

I
L



4 DRAUGAS • ■ u rugsėjo 16, 1932

Sveikata - Brangus Turtas LIETUVIAI AMERIKOJE
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dienrašty d*, llaėkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profcsiJonaJiis (>u tarinius skaitytojams ir mie
lai atsakinėja į klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. llaėkui, 2130 VV. 22lid st., Chieago, 
Illinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia nuduoti sa
vo vardą, |tavurdv ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Patardo nebus skelbiama.

3) Jei k ausinio ir atsakymo negulima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto žeukelĮ už 3 centus.

ROCKFORDO LIETUVIU 
ŽINIOS

žiu naujų bažnyčių, liet. nio 
kyklų ir salę teatrams ir susi
rink untuiis.

KAIP IŠVENGTI NU
TUKIMO

1 X Pereitų sekai., rūgs. 1L d. 
Roekfordo L. Vyčių baseboli-

Du A. M. KAČK.1S 
21311 W. 22nd St., 

Chieago
Tel. tanai 6704

KONCERTAS

Ateinantį sekini., rug> m d.,

(. boro artistai mėgėjui su? .puikų veikalų, “Akloji Merges Stella Jesonis ir viena svetin-ir 
vaidins įdomių komedijų jlė” arba Liurdo stebuklai. Jau!taute, kuri žada išmokti lie- 
“Brangusai pabučiavimas.” j visos mergaitės turi savo da-'tuviškaį ir darbuotis lietuvių 
Roekfordiečių pareiga šį kon-ilis ir rugsėjo 6 d. pradėjo pra-! naudai. Visoms mergaitėms li- 
eertų skaitlingai aplankyti. Į-, ktikuotis, Veikalas bus suvai- nkime gausingų Dievo malo- 
žanga labai pigi. R—is dintas vėliau kada. Vaidinimo nių ir ištvermės šventame dar-

mokytoja yra p. A. Poškienė, be.
Laimingos sukaktuvės Prieglaudos pašventinimas 

Rugsėjo 18 d. pp. Rimkai Rugsėjo 18 d. buvo pašven-SO. OMAHA, NE6.

.žmogų. Gerti galima juodų ka- 
' vų be cukraus, namie darytų

------------ j limonadų (tik ne saldžių) ir
Kad nutukėlių sveikatai ir .arbatų. Valgant negerti van- 

gyvybei gręsia pavojai, jau dens.
buvo rašyta. O dabar patar Tai tiek tuo tarpu apie mai

_v .v , . . sta nutukusiems. Maisto regu
ls patvnmo žinome, kad tu- . . .f . . , , . ... davimas kūno svorio sumazi

Ii valgiai kūnų tukina, o kiti

siu kaip išvengti nutukimo.

ne. Tad labai svarbu atmint 
tukinančių valgių sųrašų. Taip 
pat svarbu žinoti, kaip maitin-' 
tis ir “nenusimaitinti.”

Norintiems suliesėti patariu 
įsidėmėti šias taisykles: j

1) Nevalgyti riebiai.
2) Nevalgyti saldžiai.
3) Nepersivalgyti. Verčiau 

nedavalgyti, verčiau paalkti,! 
nė kad pavalgyti sočiai. Čia 
reik stiprios valios, kad susi
laikyti nuo smaguriavimo. Jei

nimui yra už vis svarbiausia 
ir nepavojinga. Priedui, kū
no liesinimui galima vartoti 
tulus vaistus ir sistematingų 
kūno mankštinimą. Apie tai 
parašysiu kitų sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

.Atsakymas 0. D. — J"
tamstos trijų metų kūdikis, 
valgo anglis, tinku ir molio 

ir nedavalgysi, o valgysi daž-1 gabalus, tai, gal būt, jis turi
niau nei tris kart į dienų, tai žkorbutų arba angįiškų.. Ug£i

įlinkai suvažiavo į Marąuette' parapijos salėj įvyksta Rock- 
Parkų, Chieago, 111., žaisti su fondo jaunimo koncertas. Pa, 
tenykščiais vyčiais. įrap choras energingai ruošia-

Žaidimų atšaukė po 13 kili-1
nių (innings) dėl vėlaus lai
ko, rezultatu 18:18.

Po žaidimo parap. svet. ro- 
ckfordiečiai buvo . pavaišinti 
skania vakariene.

X Lietuvis Juozapas Good- 
manas, 30 metų amžiaus, mirė 
po ilgos ligos, sekrn., rūgs. 11 
d., 2 vai. ryte, savo namuose 
709 Brooke road. Trečiadienį 
įvyko laidotuvės Šv. Marijos 
kapuose.

X Pirm., rūgs. 12 d. Rock- 
fordų aplankė teisėjas Homer, 
kuiis kandidatuoja Illinois gu 

j bernatoriaus vietai. Jis čia sa 
kė savo priešrinkiminę kalbų.

■ X Dar tebeeinančiame mie
sto “indoor” basebolo kontes 
j te, lietuvio Morton tymas sto- 
į vi pirmoj vietoj.

Parapijos mokykla

Mūsų parapijos mokykla pra 
sidėjo rugsėjo 6 d. Šiais me

si palinksminti publikų. Prog. į tais seselių, turime 4 iš viso. 
rap. choras dainuos. 1 aip pat i Vaikučių iš viso yra pusantro

(lamas bus gražus. Mišrus pa Išimto. Lietuvių kalbos, istori- 
'}ių Naktigonių choras, i jos įr giedojimo pats kunigas 
nakties tamsumoj apsėdę apie | mokys tuos vaikus, kurie yra 
ugniakurų padainuos gražių lietuvių.
dainų. “Lietuvos Kareivėliai” Akloji mergelė
klasinę St. Šimkaus dainų su t Saldžiausios Širdies Jėzaus 
dainuos trio.

dar kartų prisiartins prie Al
toriaus ir prašys Visagalio pa —-e 
laituos po 25 metų moterystė
je. P. Rimkams linkime ilgiau
sių metų.

Išvažiavo į Vienuolynų
Iš mūsų parapijos išvažia- | 

vo į vienuolynų keturios mer- j 
gaitės tikslu tapti seserimis ir , 
vėliau darbuotis lietuvių tar
pe Dievo garbei ir Tėvynės 
naudai. Mergaitės yra šios: A-

(Tęsinys 5 pusi.)

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

visos pastangos bus veltui.

4) Reik vengti sekančių va
lgių, kurie žmogų tukina, bū
tent: kvietinė duona, bulvės, 
pyragai; lašiniai, kiauliena ir 
veršiena mėsa, taukai, svies
tas; unguriai, jūrių žuvys (si-

R0CKF0RDE LIETUVIAI 
SAVO SKAIČIUM UŽIMA

3-CIĄ VIETĄ

Rockford Journal iš rūgs.Patarčiau nunešti kūdikį pas 
gydytojų, kurs išegzaminavęs Į m. 8 d., 1932 m., rašo, kad Ro- 
patars kaip jį maitinti ir kaip j ckforde, sulig 1930 m. cenzo, 
gydyti. j randasi 775 lietuviai gimę Lie-

! tuvoje. Žinoma, šis skaičius y-
Atsakymas K. T. — Gavau į 

laiškų ir man gaila tamstos,
į ra nepilnas, nes daug lietuvių

kad esi nelaimingas, ligotas
lkės, sardinkos, sahnon fisli); į žmogus, bet dar labiau gaila.
avižij kruopos, ryžiai, pupos, 
žirniai; burokai, morkos, gru- 
čkai, ridikai; sosas, tiršta put-J ra 
ra, riebi zupė; pienas, grieti
nė, pasukos; alus, likieriai, sa
ldusis vynas; cukrus ir visokie 
saldumynai, riešutai.

Netukinantieji valgiai, ku
rie alkį patenkina, pilvų pri
kemša ir į taukus nevirsta, 
yra šie: ruginė juoda duona, 
miežių kruopos; aliejus, liesa 
jautiena, liesa aviena ir lie
sa vištiena mėsa (bet mėsos 
reik valgyti kuo mažiausia ir
tai tik virtų); upių ir ežerų1
žuvis; kiaušiniai virti; kopūs
tai, pomidorai (tomatoes), ka- 
lifiorai, svogūnai, salotos, bat
viniai, selerijos; visokie vai
siai, o ypač citronai liesina

.užrašoma kitokiomis tautybė- 
, mis, liet visgi įdomu, kad lie
tuviai stovi gali sakyti 3-čioj

esi menkai susipratęs lie- 8av0 skai.
tuvis. Tamsta savo taigų ap- fiumi Rrmoja ,ietoje _ j,.„

buvo, tai lietuviai gydytojai 
buvo tamstai perprasti ir sau 
vokiškų bei žydiškų prapeso-

stovį trečioje vietoj. Nors su
rašąs rodo, kad vokiečių yra 
4 daugiau negu lietuvių, bet

rių ieškojai, ir jiems savo šim , žinant, kad lietuvių nėra pil- 
luitus nešei... O dabar, kai jau ) nag sąrašas,, galima drąsiai tvi
bloga, tai labai gražiai moki 
lietuvių gydytojų pagelbos 
auktis ir jiems lietuviškumų 
net pirmeni, )<ad jie dykai 
tamstų gydytų. Nesupyk už 
teisybės žodį. Ir neužmiršk, 
kad lietuviai gydytojai tokį 
pat mokslų medicinoje turi 
kai svetimtaučiai ir savo tau
tiečiams nuoširdžiau Ištar
nauja.

Lithuanian Boxing Contest
X ________

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die 
nų. J šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blankų rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. I.špildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley Avcnue, Chieago, Illinois.

rtinti, kad lietuviai užima 3- 

čią vietų.

Įdomu, kad lenkų, gimusių 

Lenkijoj." Rockforde randasi 
tik 501, o mūsų brolių latvių 
tik 3.

Išviso lietuvių Rockforde, 
su šioj šaly gimusiais priskai- 
toma į suvirs 8,000, bet kad 
neturi vienybės, tai veikimas 
yra labai silpnas. Geriausiai 
veikia parapija, kuri turi gra

Atsakymas E. C. Pienas gel
ti sveika kiekvienam žmogui 
bile kada, nuo pat užgimimo 
iki galo amžiaus. O jei tam
sta pieno gerti negali ir iš
gėrus sergi, tai reiškia, kad 
turi taip vadinamų “idiosyn- 
erasy” prieš pienų. Yra to
kių žmonių, kad visiškai ne
gali gerti pieno, bet tai rete
nybė.

sodalicija rengiasi suvaidinti j lice Kušleika, Stella Strazdas,

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI” Aa&MĄ ŪL + + +0 (TRIPLE PIUS)

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:
/

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Pro gramus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub, Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 77S0

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta... užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
njs nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. XTžtvir- 
tintas Atmerican Mcdicai As- 
sociation.' tTžsipelnija aukštą, 
maitln-gu-mo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakeči-ų nuo 
groceminko šiandien.

KRAFT

veeta
The Delicious New Cheese Food

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerlne ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LA.MBERT PHARMACAL 
COMPAVV

St. Louis, Mo.

[.ISTERINE
promptly ends odors ordhtory 
nntisRptics con’t hide in 4 days

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rhcu- 
matic acke»& patus,apply Mus- 
terole, the e'counter-irritaiit’1

AT ALL DRUGCISTS

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
iii., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

Vardas ir pavardė ...................................................z.......................................

Adresas ...........................................................................................................................

• • ••••••».«•»•••••<. •••••••«..............
Kiek metų?... . ........................ Kiek sveri?... ..................

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 
Oakley Avė., Chieago, III.

H H r AND RVNN—Stirc, Ii Wore Wcll. Būt Thti Waui'l ihe Poiat—fnr Btoomiaf Thin< W. s Worn Too Long! BY HITT



Penktadienis, rugsėjo 16, 1932 D R A U O A R 5

f Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas.

VOŽNOS APDŪMOJIMAI j legerių atsirastų, daugiau pro 
------------ bišino vykintojų ir daugiau to-

Šiandie išeinu su protestu i kių priklodnų sargų, kurie su 
(o jei reikia, tai galiu net pa 
speeeruoti, kaip lietuviški ba 
lšavikai daro) apie visokias nors pristatyti ir t.t. Pagalio^, 
šnekas su vožna mūsų prohi- j nereikia nepamiršti, kad turim 
bicija, ba jo tolyn, to daugiau naujų milijonierių pasidaryti, 
a.tsirųnda žinonių, kurie nori, ba iš senųjų daugelis ant bom 
kad prohibicija būtų atšauk nuėjo. Ot, tada iš išeis visie-

vienais ir kitais rokundas tu 
ri, kai “patieka” reikia kur

kurs dažnai sakydavo: “Vai
keli, neklausysi tėvų, klausy
si šunų.” Jei ir tas soęiųlistų 
pusdievis Antanėlis būtų. jau 
nystėje klausęs tėvų, kaip P. 
Bataitis rašo, jis ir po šiai 
dienai būt buvęs naudingas vi
suomenei žiųogus.

CHICAGOJE

DRAUGAS LLTHŲANIĄN 
BOXIN<J OGNTEST

X Stanislovas Sakalauskas, 
iš Šv. Kryžiaus parapijos, ku
rs lgiinėjp C. Y, Q. sunkiojo 
svorio (lieavyweigbt) čenipi- 
jonatų, 1931 metais, vakar į-

“Širdis lenko tai auksas, o 
ranka — pastovumas. Lenkai 
niekad nevogė kaimynų žemės, 
bet visuomet savo pajėga gi- 1 stojo i Draugas Lithuaniaa Ba

DAKTARAI:

ta, kad mūsų gerasis Dėdė pa
velytų mums gerti viskę, vainų 
ir byru. lštikrųjų pasakykite, 
ar ne juokingas toks piliečiu 
reikalavimas? Na, argi žino 

šiandie kenčia proliibictnes si
jų, ar gi negeria? Sakyčiau 
tik aklas nemato, kad dabar 
žmonės daugiau geria negu 
mano atminimu prieš prohibi- 
cijų. Ba niekas ir negina. M.u 
nšaino gali gauti ant kiekviu 
no žingsnio. Vaino sau pasida
ryti net ir guvermanas negina, 
o byro taip pat kas tik nori 
pasidaro. Tai kogi daugiau rei 
kia? O jei jaučiama kad tos 
“gyvenimo patiekos” dar po 
rmaža, tai, sakyčiau, reikėtų 
ne apie prohibicijos atšaukimų 
šnekėti, bet kad daugiau but-

ms ant sveikatos, anot plikio 
do: ir ožys eielas ir vilkas so 
tus, t. y. ir butlegeriams ir jų 
“neprieteliams” bus da ge 
riau ir žmonės daugiau patio 
kos turės.

nė žmonių laisvę visam pasau
ly,” rašo viena lenkų gazieta. 

i Kaip teisingas yra lietuvių 
priežodis: “Vagie, kepurė do 
ga!”

— Jau dvylikta valanda, o 
tavo senis dar miega? — tei 

4------------------ raujas Nosienė.
Kad Vokietijoj kaizeriznias ■ — Tai dėl taupumo, — at-

yra giliai įleidęs šaknis ir jos sa];o Agotienė. 
ten dar labai gyvos, rodo vo — Kaip tai dėl taupumo?
kiečių ūsai: daugelis ūsotų vo _ Mat, kaip miega, nerei-
kiečių būtinai turi kaizeriškai Rįa jain pusryčių duoti, 
savo ūsus prosvti. Ir Ęlųipo
dos Krašte vokiškunras gan 
drūtas, gal, dėl to, kad dan 
gelis ir lietuvių, dagi patrijo 
tų, mėgsta kaizeriškų ūsų štai 
U. z

MOJĘ

Iki smert nepamiršiu pamo
kymų amžin atilsį mano tėvo.

SO. OMAHA, NEB.

G«AB OR I A k

J. F. RADžlUS
FIGIAUSLA3 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad pi-iktau- 
sau prie grabų- iš
dirby et ėa

OFISAS
<68 Weat 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8888 8. 
Halsted Street, TeL 
Victory 4(*S.

LAGHAVICH 
IR

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kunplgiauala. 
Reikale meldžiu aulšaukU. o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8618 arba 8814 

2314 W. 23rd PI, Chicago 

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICERO (987

i ;

Phoųe Bpulevąrd. 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me lfialdų «*lalhymai

•’ ----------
Nauja, graži ko-

8307 A,»hra,ATM»«

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

xing kontęstų.

X Roękdale, Illinois, mies
telis su apie 5Q lietuvių šei
mynų, stoja į Draugas Lith
uanian Bęxing kontęstų su pi
lnu tymu — 8 kumštininkais.

X Šv. Jurgio parapija turi 
net 12 gerų kumštininkų, tat 
į Draugas Lithuanian Boxing 
kontęstų statys 8 pačius stip 
riausius. ' ,

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

BR. B. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4643 Sq. Ashland Avė.
Arti 47th Street

t Tel. Ganai 6122

BR. 6.I. BLBŽIS\ • r
DENTISTAS

, 2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Ofisas Tel. OrovehiU 0617
Rea. <787 S. Arteslan Avė.

TeL arovehill 0617

QR. J- J. SIMANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 West Marąuette Road 
V»L: 8-1 Ir 7 -9 P. 11. Ket. |-U. A-k, 

Nedėlioj fusltarus

| Office Phone 
I Prospect 102 8

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 und 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointjnent

Boulevard 7688
Rea. Hemlock 7691

&IS-TAS Iš WEST PULL- 
MANG

DR. A. K KAZLAUSKAS
. . V ( 8 ’ V * ’ « „

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue

i ■

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar'

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. S. A. DOWIAT ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnycios, kuriomis dienorųįs jis 
bua

2924 W. WASHINGTON BLVD, 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero (62. Res. tek Cicero 2 s 88

(Tęsiųys 4 pusi.) 
j tinimas Šv. Jokūbo Prieglau- 
jdos, kuri kainuoja Omahos di- 
| erezijai virš $250 tūkstančių 
j dolerių. Pašventinime dalyva- 
įvo 5 vyskupai ir daugybė ku
nigų. Lietuviai taipgi dalyva
vo. Tautietis

Telefonas Yąrds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsąnjuotojas 

Turiu automobilius visokiems
i ' 4 -'•< .. > t" •

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBŲ^fJ AVENIU 

Chicago, UI

GRABO
k į

IR LAXDOTDTIŲ_

1§5Q WEST 46th STREET

Kampas 4lth tr Paulina Bta 

Tel. Boulevard 6201-8411
Nulltnjlmo valandoje kreipkitės SUŽeiCUmų

nuosavybės.prie manęš, patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

(įausta ir
LIETUVIŲ

GRĄPORIŲ ISTAtOA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
iųek.o nerųkuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū- 
no ^'ttĮųsų, įstaigų^, tūle kokios miesto dalies. 
‘Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namug ir‘atveš į mūsų įstaigą, kur. galėsite pantutyti 
dįdžiausj pasirinkimą grabų ir kitų ręikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū- 
riųt į tai, ai jūs ką pirkite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tĄįkią am'būlapce patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos, Koplyčios 
Dėl Sėrinenų. PaSaūkiEe EUDEIKĮ pirm nęgū kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyaitl Ofisu

4605-07 South I lenuit.ige Avenue 
Viąi, Telefonai.- YARDS i74l ir 1742-

X Rugsėjo 11 d., parąp. da
rže buvo surengtas linksmas 
parap. naudai piknikėlis, ku
ris puikiai pavyko. Vakarop 
publikos susirinko gražus bū
rys ir visi prisidėjo prie pik- 
nikėlio pasisekimo. Turėjome į 
daug mums labai brangių sve
čių, kurie dažnai atsilanko į 
mūsų parengimus ir daug pi
nigo praleidžia; nepamiršimeA*a*jgJ**^ uSnmL* £>?«**”* 
jų niekados,
pemo padaryta 107 dol.

lėk Cicero 1260

DR.6USSEN
L-Uaz

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ltaonluš priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomla tik 
iSlęalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET

lei. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 3 iki b po pteių, 7 iki 9 rak.

Office: 4459 S. California Avė.• *v
Nedėlioję pagal sutarti

LIET b V1S DEN TĮSTAS 
VaL- kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir seredomis susitarus 

4847 W. I4th ST. Cicero, HL

Dr. ę.K. Kliauga
DENTISTAS' 

Utarnlnkais, Ketvergaia ir Subatomis

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

.Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL rak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 74(4

DR, A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir ^Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.' . - ■ - - - įi
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. tyto, 2—4. 7—& v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Parapijai gryno P*nedėilais, Seredomla ir Pėtnyciomta lėzi so. Halsted Street

Sft BOSTON, MASS.
D£L GĄISRO SKAUDŽIAI

NUKENTĖJO IVAŠKAI

Rugsėjo 5 d. naktį kilęs gai
sras sunaikino Mizgirdų na
mų, 1514 Columbia Rd., So.' 
Bostone. N$mę gjveno tfys 
šeimynos; viena jų Aleksand
ro Ivaškos,

Gaisras kilęs pirmame aukš
te ir tuojau liepsnos apėmė 
(Visų namų iš vidaus.

Al. Ivaška su savo šgipayna 
gyveno antrame aukšte.

Gaisras taip greitai plėtėsi, 
jog pabudę gyventojai pasiju
to liepsnomis apsupti. Laimi
ngiausiai išsigelbėjo pirmo au
kšto gyventojai, kurje išvengė

X Pirmadieni, rugsėjo 19 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioj prasidės 
misijos ir tęsis per visų sa 
vaitę. Misijas duos jėzuitas tė
vas Bružikas. Pasibaigus mi
sijoms, sekmadienį, rugsėjo 23 
d., prasidės 40 valandų atlai
dai. , .—. J Ak . A

X Labdarių 10 kp. centro 
išvažiavime, kuris įvyko rug
sėjo 4 d. gryno pelno padarė 
34 dol. Sulig šiais bedarbės 
laikais, tai gražūs pasisekimas.

I I RaP-

DIDELIS PIKNIKAS SU 
GRAŽIU PROGRAMŲ

ir išgelbėjo dali

Tragiškiausia atsijūko trečio 
aukšto gyyęntpjfĮĮps, Gaisro 
liepsnose mirtinai sudegė žy
dus Jacpbs su sayų 1^ metų 
sūiippū. Jaeobs žmpųa šoko

Tel. Kepublic 2266

DR. K. DRAN6ELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Phone Hemlock 2061

nR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS ENTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

«55M SO. UESTERN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĘ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiso vaL kiekvienų dienų mio 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare LtanilnLaiM 
ir Ketvertais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virgfnia 0036

DR. R. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgėj

*3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188. 
Ros. Tel. Hemlock 2615

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ąve.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRVBGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 ir nuo 
( iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

TeL GrovehiU 1696

DR.A.L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vaa,

8eredomls po pietų ir Nedėldieni: 
"tik susitarus

2422 W. UARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood (641 
Wentworth 2009

• Office Phone 
Wentworth >009

ROSELAND, UI. — Rūgs. 
18 d. Visų Šventųjų parapija 
rengia didelį su gražiu prog
ramų piknikų, Vytauto parke. 
Mėsos ir pyragai jau iškepti, 
skanūs gėrimai supirkti. Pul 
ki muzika griež nuo 2 iki 9 
vakare. Šokėjams bus graži 
proga pasišokti tiek, kiek no

DR. VA1TDSH, DPT.

LIĘTŲVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS *

Pųlengvlnz akįų įtempimų, kurta 
sati priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaiguno, akių aptemmlo, nervuotu- 
bm>, skaudamų akių karšti. Nul'mu 
:at^.ractua Atitaisau trumpų regystę

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47tli STREET

pęr langų ir liljo sunkini su- 1 r®8, Ro^elando choras ir Chl 
žalptų — sulaužvta kojų ir vi- aitistai dainininkai dai-

nuos patriotineįs lįaųdįęs dai- 
J. Bagdopąs, graborius,

sas kūnas sutrenktas.
Al. Ivaška su žpiona pabuT 

Ido, kai jų kambariuose jau de
gė sienos. Ivaška pirmas 
iššoko iš antro aukšto žemėn;

•jo žmona per langų išmetė a- 
iku sūneliu — Algimantų ir, 
j Kymantų — į tėvo rankas ir, 
patį iššoko, Ivaškų drabužįai, 
baldai (furjiiture) ir visa tu
rėta nuosavybė visiškai, sude
gė. Apdraųda buvo išsibaigu
si ir neatnaujinta, todėl Ivaš; 
kai paliko taip, kaip paspru
ko iš liepsnų.

Ši didi nelniiųč. giliai sujau
dino southbostonįęeius. Apie 
nelaimę buvo pranešta para
pijos piknike. Nors jau buvo 
vėlokas vakaras, liet ge pašir
džiui žiųonės pasisiūlė parei- 

Jkšti savo užuojautų nelaimės Atfsilankn-sięiųs pi}<nįkan už- 
..ištiktai šeimynai ir sudėjo aų-,tįkf^n^ “^ęd, tįų|e.”
| hų. X. i Viettaia

nas.
su Eeleksu Jak^įčip ti}rės irų- 
tynęs (wrestling) ir št, Bag- 
donas manažierius Universal 
Gimnazijos klubo, 814 W. 33* Wo’ vaikučiams. 
St, su Jobų Smith iš Ne\v Yo- 
į’ko tflįp, pat turės riptyrįes.
Lietuvos milžinai kilnos nepa
prasto sunkumo vogas. Nors 

’ką

tr tolimų regfrste.
Pridengiu teisingai akinius

itsltfkltntrase. egzaminavimą* 
sd ėlhktra, parodančių 
klaidas.ital

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 Vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

DR, A R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

A. L. BAVIŪONIS, M,
4910 SO. M1CH1GAN AVENUE 

Tel. Kenn'ood 6lu, 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Isuo 6 iki 3 vuiaiu&i vaaare 

apari šventadienio ir Ketviriautenio

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 237’i

DR. J, P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREE’i

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVI
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7- 
vak. Antro uf. vai.: nuo 3-6 ] 
piet. U tara. ir Subat. nuė 3-6 va

šventadieniais pagal sutarimų.

vienų kartų publikai bus 
nors žingeidaus pamatyti.

Įžanga į piknikų tik pusė 
kainos 25ę ir. dar vienas tų 
tikietų žmogui duos naujų, gra 
žų radijo.

Bus. d&ug politikierių, kųfjfc 
savo pjifkąflxse parodas žino 
nėnis, kas turi biįti ren^antąs 
į prezideptuę.

Speci&iė atyda atkreipiama moky- 
oa vaikučiams. •*’
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka

re. Nedėliomrs pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO i trijm 
P% LAIKĄ SU NAUjir IŽRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaleodioa 
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
geauesy uemi buto. Musu kainos gesuės, kaip ku„. ** J

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

Dft. 6. SERNER
LIETUVIS. AKIU SI’CIALISpVS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WKST 35fh fiTRKET
Kampas I^alsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo (—
hįedėUomis; nuo 10 iki 12.

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4722 SO. ASHLAND AVĖ.
•SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vaL vakarų 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81H

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREEl 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai vakari

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0>>

HSMLOCK 1111

DR.K.S.NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8480 West Marquette Road

' TALA^DOą:
t Iki 13,ryto. 7 lll,8 vakare

ute>u. ir YMal Wtad|

DR. D. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedsi«
Rea (426 So. Calif ornia A. ve. 

▼ai.: 1-4. 7-0 V. v. lAaglrtant

Ofiso Lr Rez. Tel. Boulevard 59IJ

DR. A. J. BEftTASH
756 W. 35tli STREET; 

OflJo vuį.: nuo. 1-3. nuo
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C H I C A G O J E , padengti pats choras vadovau- nų. P-nas Telser remia lietu-1

NORTH SIDE ŽINELES ks rugsėjo 28 d. Išrinkta ko 
------------ inisija kad visa tinkamai pa-

X Labai malonu yra pra- ruoštų. Raštininkė
nešti, kad vietinis Federacijos į -------------

jant p-nui A. Pociui, Beetho- 
veno muzikos konservatorijos 
direktoriui.

Koncertas
I Vargonai iki šiol dar nėra 
i išbandyti ir parapijonai jų

vių bazarus, piknikus ir kito
kius parengimus. Aušros Var
tų par. jubiliejui buvo atsiun
tęs dovanų hope chest, kuri 
teko Andriui Steponavičiui, 
Hinsdale, III.

-

ro banketų” ir kitus lygiai 
skubius reikalus aptarti.

Valdyba

skyrius gražiai darbuojasi, f ; X Šv. Rožančiaus draugijos Į dar nėra girdėję. Išbandė tik 1 js
skyrių yra susispietę veikliau- susirinkimas įvyko rugpiūčio J meistrai ir pats vargonininkas I PRANEŠIMAI
šieji kolonijos darbuotoj ai-jos. 28 d. Apkalbėta bėgamieji dr- lp. A. Pocius. Dabar vargonai |____________
Visiems žinoma, kad skyrių jos reikalai. Nutarta užprašy-i ištaisyti pagal naujausių ma-[
sudaro rinktiniai draugijų at- ti šv. Mišias už a. a. Rozali- 1 dų ir pagal naujausius teehni- 
stovai, o j atstovus draugijos jos Savickienės sielų. [kos išradimus. i

PASAULINES PARODOS 
REIKALAI

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 8 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 16 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos svetainėj. Kviečia
me visas nares atsilankyti.

Valdyba..

JOHN B. BORDEN
(John B&gdzlunas horden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: • Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

visuomet renka veikliausius 
narius, kad tinkamai atstovau 
tų savo draugijų. Taigi ir tie

Viešas vargonų išbandymas
jos bazaro ir išrinkta komisi- |ivy^s ateinantį sekmadienį ru-1 pasitarinių Chicagos Pasauli- 

gsėjo 18 d. per bažnytinį ko-1

Nutarta ruoštis prie parapi- Antradienio vakare turėjo

.................... . .ja; taip pat visos narės auti- ’K!WJU IO u‘ pri KU‘l nės Parodos komiteto nariai.
mūsų veiklieji atstovai, susi- k() gė|wtj darbu ir doval|(> j neretą. kars prasi,lės 7:30 vai.1 pasita.rin)e dalyvavo: p. J. B 
rinkę i skyriaus susmukimą, ,||is draugija visados 'vak. Programą išpildys speci- ,iaSj prof. F Mastas, adv. j.

žvtni gražiais rankų darbais. l .i8*'8’ prisirengęs parapijos f;rįį;įlls, p. Varkala, p. Grigai. 
Jau girdėt, kad p. K. Savic i <’horas’ Sa’™"1*" tis ir T.. Simutis. Nutarta ,

nemiega: atsilankę su gražiais 
sumanymais juos išdiskusavę

mėnesių atgal nutarta užsipre
numeruoti Lietuviškų Enciklo
pedijų ir laikyti jų vietinio 
skyriaus tvarkomam parap. 
knygyne. Enciklopedijos svar
bų, tikiu, visi žino ir čia ne
reikia aiškinti. Visi nortsidie- 
čiai turi būti dėkingi vietiniam 
Federacijos skyriui, kad, ne-1

kien<‘ siuvinėja lovai ’užtiesa !rgai("h? sek«tetas» ir §ie šaukti draugijų ir organizaci- 
lų tokį, kokio dar nebuvo mū i s«li*tar: p-lės P. Garuckaitė, atstovų susirinkimų ketvir- 
sų bazare. .Bus’ progos jį pa i Jftdvyga Grieaitė, OnaCburas, tadienyje, spalių mėn. 27 d., 

vti M. D. :(,enovaitė Giedraitienė, Edv. Lietnvių Auditorijoj. Susirin-
Zembacevičius, Antanas Ča- kįin0 tikslas: nustatyti planus

matyti.

T0WN OF LAKE 
ŽINELĖS

, pos įsvaziavnnas jvvks rūgs. galėdami kiekvienas atskirai 1O , ,, , ,2, .. . » . .18 d. Marųuette parke 12 vai.Enciklop. užsiprenumeruoti, i <r- - • . . ..
, „ v. , . ' »ku sųjungiecių pnetehus irgalėsime tuo žinynu naudotis , v.draugus kviečiame atvažiuoti;

PLANUOJAMA SUJUNGTI 
PARKŲ DISTRIKTUS

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Oflma 77 W. Waahlngton St 
Room *06 TeL Dearborn 7966

Valandos: * ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— 6 lkl 9 vai.

4146 Archer Avė. TeL Lafayette 7117

Cook’o apskrity yra net 56 
skirtingi parkų distiiktai. 
Šiuos distriktus valdo atskiros 

J. A. V. Karo Departamen- komisijos.
su' to patvirtintas sidabrinis me- j Pačiam Chicagos mieste pa- 

dalis, kuriuo bus apdovanoja- į rkai paskirstyti į tris didelius 
mi tarnavusieji ar tebetamau-Į distriktus, kurių priešaky yra 
jantieji už pasižymėjimų pa- komisijos.
reigų atlikime. Planuojama visus apskrities

parkus sujungti j vienų dis-

Namų Tel. Hyde Park 2195

J. P, WAITGHES
ADVOKATAS -

62 E. 107 ST. prie MIOHIGAN AVĖ 
Tel. Pullman 6950—6277

4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6S9S

1 HA m t A Q A I T F 5»T - navai •utirt'

Tel. Boulevard 5913.

j pas ir Jonas Romanas. d sudaryti Pasauli-! nes be jų nebus niekas įleidžia ^ktą ir ^rtftik vieną ko.

j misijų. Tuo būdu daugiau vie
no milijono dol. per metus bū-

’ ‘ ” tunus auv. «j. unsius issiunii-, iu tiaiVKu. Kuriuos įunis su-
kolonijų

Į tų koncertų įdomu bus at- ngg paro(jos rengiųio komite-1 nias į svetainę, 
atlankyti ne vien vietiniams, Laikinojo komiteto sekre- Mitinge išgirsite daug nau- 

X Moterų Sąjungos 21 kuo-į^ ** iš V’SŲ Chicagos,torius adv. J. Grišius išsiunti-jjų dalykų, kuriuos jums su- sutaUpyta
nės draugijoms pakvietimus, teiks depozitorių advokatas J. ' '

Įžangos nebus tik liuosa,gį0 darbaus susirinkimo die- p. Waitches ir išrinktas depo.
taisymo lė- j potvarkei nustatyti laikinasis zitorių komiteto resyveris

Šis planas gali nepatikti tik

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

kolekta vargonų 
šoms padengti.

.. _________ ,.... .......... ....... ..... Konservatorija veikia | d., Parodos administracijos na
yra atdaios \i.sieins PaiaPkl°'! kų praleisite. Sųjungietė J. Stu | Beetboveno Muzikos konser- įine. Taigi, draugijos jau turė- 
nanib ti t įaugijų nariams. gįenė <]UO(ja veltui trokų. Kas j vatorija atsidarė laiku, kaip ir i tų pradėti rinkti tinkamus at-

Xl 1 norės važiuoti troku, tegul su-ikitos mokyklos. Konservatori- j stovus, iš kurių reikės išrink- šaukimo dabartinio resyverio.
sirenka pas pp. Stugius, nume-j jų veda kompozitorius p. A.
ru 4642 So. Wood st., 12 vai. i Pocius ir randasi buvusiame

atėję i knvgvnų, kurio dury* i v,-, - , , , ...n ‘ 1 • ! užtikriname, kad linksmai lai-
.komitetas susirinks rugsėjo 22,JUstin Mackevičius.

Taip pat svetainėje galėsi- į 
te užsiregistruoti, kurie dar j 
nesate užsiregistravę dėl at-

' Išsirenduoja du ofisai ir 5 
politikieriams. Kiek žinoma, < kambarių pagyvenimas su ap- 

j šildymu. Tinka gydytojams,
I deutistams arba advokatams. 
| Randasi 3147 So. Halsted St. 
i Del informaeiių kreiptis:

840 W. 33rd St.

jie prieš jį ir kovos.

STATO PASTOVIUS 
TILTUS

. Dabar gi įgyvendintas ir ki
tas gražus dalykas. Praėju
siam skyriaus susirinkime, ku
ris buvo skaitlingas, ir gausus

ti veiklus komitetas. _ • i -x x i Raseiniai. Raseiniai—Gnn-Depozitonų komitetas , .v,. , , . , ., kiškis kelyje buvo daug medi

Piknike bus visokių žaidimų 
ir muzika, kuri piknikieriusnaudingais nutarimais, nuta-!,- , - , .Vl . v , . .?v. ’ . .linksmins lietuviškais šokiaurta susižinoti su V. V. Sąjun

ga ir iš jos parsitraukti Vii- į 
niaus Pasij įsteigiant Geležinį 
Fondų. Juk visiems mums Vi
lnius yra be galo brangus ir 
Visuomet sakome, kad mes be 
Vilniaus nenurimsim. Kad šau 
ksmas nebūtų tuščias, mes ir 
norime darbu pasirodyti, t. y. 
įsigysime ir platinsime Vil
niaus pasus ir lipdysim į juos, 
kiek kas išgalim, ženklelių.

Manau, kad skyrius pirmas 
bus pirmas pradė:ęs tokį dar-

Universal State Banko name. 
Konservatorija atsidarė su vi
sais skyriais ir dar su pridėč- 

Kviečiame sųjungietes ir iš ku populerišku piano skyrium.
kitų kuopų. Visos bus maloniai 
priimtos ir pavaišintos.
' Lauksime visų sųjungiecių 
ir svetelių. _ Rengėjos

Vietinis

WESTSIDIECIAMS PRA
NEŠIMAS

X Draugija Šv. Pranciškos

LIETUVOS VYČIŲ “DAI
NOS” CHORAS

Šį vakarų, rugsėjo 16, 8 V. 
įvyks “Dainos” choro repeti- 

j cija Mark White Sq. 29th ir 
Halsted gatvių. Visi, kurie in
teresuojasi dainavirtiu, kviečia 
mi atsilankyti. Chohas yra la-

Stanley Fabijonas, kurs jau hai tvarkingai ir stipriai susi- 
Rvmionkos moterų ir mergai-, apie 20 metų kai yra ekspre- organizavęs ir eina šauniai 
čių laikys mėnesinį susirinki- so bizny, pirmiau dirbo su Jo- prie darbo. Taigi pasinaudo- 
mų sekm., rugsėjo 18 d., 2 nu Oksu, kurs atidarė skyrių kitę proga, rašvkitės prie šio 
vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa- Brigliton Parke. Stanley Fa- choro.
rapijos kambaryje. Visos na- bijonas įsitaisė naujų trokų ir'į 
rėš kviečiamos dalyvauti šia- žmonėms patarnauja geriau, 
me susirinkime iir užsimokėti negu iki šiol. Jisai pristato a- 

ej , mėnesines duokles, nes vasa- ūglis, malkas ir permufina. Jo
X Marijonų Kolegijos Rėm. rų nebuvo laikomi susirinki- ofisas yra 2146 So. Hoyne avė. 

aplankyti ir visas Nortli Side mai. Valdyba Tel. Roosevelt 2072. P-nas Fa-
draugijas, kad ir jos prisidė- ;------------------- bijonas aptarnauja ir kai ku
tų, nes ir joms kun. Kudirka i X Šv. Kazimiero Akad. Rė- riuos stambius West Sidės bi- 
yra daug nusipelnęs, daug tė- mėjų 1 skyrius turėjo skait- iznierius, kaip lietuvius, taip ir 
viškų pamokinimų davęs. Be lingu susirinkimų rugsėjo 7 d. svetimtaučius. Jisai aptamau- 

Lto, jam vadovaujant, kai ku-, Nutarta daug svarbių daly- ja žvrnų biznierių J. L. Telser. 
.rios idėjinės draugijos buvo kų. rakandų krautuvės savininkų,
atgaivintos, bei naujos sutver,- ' Rėmėjos rengia šokių vaka- 2105-11 W. 22 st. Šia proga 
tos. Dar ir dabar kai kurių rų, spalių 29 d. Komisija di- galima priminti, kad p. Telser 
parapijonų lūpose girdisi kun. dėlė, tat, be abejonės, daug 'yra vienas seniausių West Si- 
Kudirkos vardas. 'nuveiks. Komisijų sudaro: Če-

Ateinantis susirinkimas bus pulienė, Sudeikienė, Gedvilie- 
svarbus ir visi draugijų atstu- nė, Štngienė, p-lės: Kalvaitė, 
vai turėtų skaitlingai susirin- Mažeikaitė, Navickaitė, 
kti, nes susirinkimas bus pas-1 “Bunco”, kuris įvyko rug- 
kutinis prieš seimų. Ipiūčio 26 d., pp. Stugių name,

Visos Nortli Sidės draugi- gerai pavyko.
[ jos turėtų išrinkti atstovus į Dėkojame pp. Stugiams už 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų priėmimų.
Seimų. i X Vasara praėjo, atostogos

bų. Kviečiam visus lietuvius

prisidėti ir kiekvienam šeimos 
narini įsigyti Vilniaus pasų. 
Kas nori apie tai plačiau ži-

pasibaigė. Laikas pradėti dirb
ti, mokytis. Tėveliai neskriau
skite savo vaikučių; mažus lei-

„njili, malonėkite ateiti j skv- skite į parapijinę mokyklų, 
kriaus susirinkimų, kurie įvyk- jų baigusius į aukšt. mokyklų, 
sta kas trečių antradienį, pa- Duokite jiems progos lankyti 
rap. svetainėj. Ten gausite katalikiškas mokyklas.
dauginu informacijų.

Lietuvytis

_ TX . . ., , .. ! mų ir jau supuvusių tiltų, kušv. Kazimiero Akademijos: . - , . , T. , : . . ,rių vietoje dabar baigiami sta.'Rėmėjų dr-jos svarbus susiri 
nkimas įvyks sekmadienį, ru
gsėjo 18 d., 2 vai. popiet, šv,
Kazimiero Akademijoj.

Prašome visų A. R. D. sky
rių atsiųsti atstoves į susirin
Limo noe hūtinni rpiknlino-fl ! cag’ Namas kalnu-nia 29.000.00. da kimų, nes mitinai ieikaunnu, bar parslduoda už $5,700.00. Taksai 

visiems skyriams susitart a- ■,r aSBe^|ntg jPuš¥ne St 
pie busimų jį A. R. D. sidab- 1 yjenas blokas Iki Ashland gatvėkarto

tvti nauji, betoniniai.

Parsiduoda 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu apšildo
mas. Vasarinis porčlus, 2 ekstra ka
mbariai basemente. Garadžius. Gra
žiai medžiais, krūmais ir rožėmis ap
sodintas. Graži apylinkė. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas apleidžia Chl-

NAUJA GASOLINO STOTISI
i Vartoja Sinclair Produktus

HIGH WAY
SERVICE STATION

7001 S. AVESTERN AVENUE 
S. E.' corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Onytė

i PERDIRBO VARGONUS
X Šv. Kazimiero Akademi- j -------------

(■jos Rėmėjų 3 skyriaus susiri- BRTDGEPORT. — Šv. Jur- 
nkimas įvyko rugpiūčio 18 d. gio .parapijos bažnyčioje šio- 
Sutarta surengti bunco party mis dienomis pabaigta vargo- 
seselių naudai. Šiai pramogai nų pertaisymas. Darba atliko 
p. AndrnškeviČicnė pasiūlė sa iš C. Wiener kompanijos mei- 
vo kambarius numeriu 1645 strai. Tas darbas atsėjo $2,000. 

f^Vabansia Avė. “Bunco” įvy- Į Tas visas išlaidas apsiėmė

A Xa

K. S. Pažarskis, pirm.
R. Zalatoris, rašt.

UNIVERSAL STATE BAN-
KO DEPOZITORIŲ MA

SINIS MITINGAS

Rugsėjo 16 d., 7:30 vai. va
kare įvyks Universal State Ba 
nko Depozitorių masinis mi
tingas. Mitingas įvyks Chica
gos Lietuvių Auditorium, 3133 
So. Halsted gatvės.

Visi depozitoriai kviečiami
dės biznierių. Dabar jo krau- atvykti į susirinkimų ir sykiu 
tuvėj yra daug įvairių barge- pasiimti bankines knygutes,

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY FABIAN, Savininkas

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Ghicago, III.

centai dienoje
(per 1S mėnesių periodą)

užmoka už skalbiamąją mašiną arba prosą* 
vojimo mašiną.w<

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei rastus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

Al

F

4PECiAi.es Kombinuotas 
PADAVIMAS

No. 1
Fntler.l Wanlter, porrellni. vidus, mi 

halloon-roli irrefttuvu .... 6M.M
Fndernl Rot.ry Ironer, keliu kon

troliuojame. automatiškai pritrau
kiama. Ir dvl-lenti. stalas.. 9M9.66

FEDKRAL SKALBYNES yra 
geros skalbynės Federal 
prosynės yra geros prosy- 

nėg. Jos aukšto laipsnio maši- 
noa Edison Service testytos Ir 
garantuojamoa
Tik už 17% c dienoje, užmoka
mą mėnesyje ant elektros bl- 
los, per 18 mėnesių periodą, 
gaunate visą laiko, darbo ir pi
nigų naudą užtikrintą varto
jant bt tnašiną. Pagal musų 
specialų sutvarkymą kainos ir 
mokesčių galite gauti abi ma
šinas mokėdami tik 24c dieno
je arba |7.13 mėnesyje pej- du 
metu. Pašaukit Randolph 1200. 
Local 66, dėl savattfnlo išban
dymo. Persltikrtnklt namieje 
kaip greitai Ir lengvai savaitės 
skalbimas atliekamas. Nėra rei
kalo pirkti.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

O8I gerinusios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit.

liRF.F.N VAI.LEY 
PROIH’CTS 

Olsetts šviežių kiauši
nių, sviesto ,r sūrių 

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1289

Viso ..
Specialaus sutvarkymo kaina

Sutauplnta : 176.64 
166.MI 

616.66

Ntx a
Mnd.il. 79. Federal Splnner Wa«her, 

porrellni. Vidu. .u splnher džio
vykla .............................................. 61*9.66

Modeli. 10, Federal Kotary Ironer 
(Tn. pat. kaip Ir No. I).. 669.66

VIm> .. 69
Rpeelalau. sutvarkymo kaina $11

Sutauplnta

19.66
166.66

636.66

RANK 
PINIGIŲ

tft.ie
mėnesyje .ant elek
tros bllos. Mate su
ma bus prlskaltyta 
perkant deferred 
payment pilanti.

IDIINOMS 
SGINIMAS

FDYKAI

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo rtlprumul Ir gražumu.

Taipgi mea turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MČTOR SALES

4462 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
Mieste — 72 W. Adams St—132 So. Dcarhorn St.

Vl.l Telefonai: RANdo pli 1200—Lotai •«
BRANCH STORES OPEN RATURDAY8 VNTIL 9:80 P. M. 

Broadtvay—4562 Brnatltvay A-diland—4834 So. Aaltlantl Avė.
logan Rtjuare—2618 Mlhaaukce Avė. South State—*460 So. State St. 
Irvtng Park—46A3 Irviną Park Blvd. Engleu-ond—852 W. 63rd St. 
Madlson-Crawford-42S1 W. Mndison St. So. Chlcago-2050 E. 62nd St. 

Roseland—11116 8. Mlchlgan Avė.

DUODAMA FEDERAL KUPONAI

Day and Nlght Service
Ali Work Ouaranteed

Spcclal Rate* fnr Wtu«<-r s»n-agc
PUCCINI BROS. AUTO 

SERVICE
General Repalrtng - Ovcrhatl Ing 

- Ignltion - Towtng
GAS STATION SERVICE 

Pitccinl Bros. Auto Serv'ce 
2219 8 WESTERN AVĖ.

Roosevelt 2818 
LEAVTTT STREET GARAGE

2226 S. Igavitt St.
Canal 4964

\ - .. - ,
......... .. - -------------------- -------------------- --------------------- ------------------- '......................... . ■

4PECiAi.es

