
DRAUGAS 

vienatinis tautinas ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 223 “Draugas”, 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 20 D., 1932 M.

3C A C O P Y ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH SI, 1»1«. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH «. 1«7»

DRAUGAS
The most influential 

Litliuanian Daily in 
America.

3c A C O P Y META1-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Anglija netikėtai atsisuko prieš Vokietiją
VOKIETIJA NEPAPRASTAI STEBISI, 

BET NEKEIS PASIRYŽIMO
Ir Vengrija nerimsta; ir ji nori daugiau 

ginkluotis
KINIJOJ IŠ NAUJO UŽSIPLIEKĖ 

CIVILINIS KARAS

ANGLIJA PRIEŠ VO
KIETIJĄ

IR VENGRIJA NORI 
GINKLUOTIS

LONDONAS, rūgs. 19. —Į BUDAPEŠTAS, Vengrija,
Anglija visai netikėtai atsisu- j rūgs. 19. — Sužinota, kad ir 
ko prieš Vokietiją.. Kaip jai, i Vengrija (Ungarija) pasiiryžu- 
taip visoms santarvės valsty- f si daugiau nedalyvauti nusi- 
bėms, raštu pranešė, kad Vo- t ginklavimo konferencijoje Že- 
kietija negali ireikalauti lygy nevoje ir reikalauti, kad jai 
bės apsiginklavime, nė negali, būtų leista ginkluotis taip, 
ginkluotis ir jos reikalavimas kaip ginkluojasi kitos valsty- 
atmetamas. Vokietija turi pil- bes.
dvti taikos sutarties sąlygas, j Sakoma, kad Vokietiją ir 

j Vengriją ginkluotis gundo I- 
I talija, kuri yra priešinga Pra- 
' ncūzijos Įsivyravimui.

Šventasis tėvas, kaip papras
tai, NETURĖJO ATOSTOGŲ

Prohibicijos agentai randa,
kad Cliicagij yra 1,942 smuk VATIKANAS, rūgs. 20. -.leido savo bute, kurį sudaro 
lės. Agentų ofise yra paganu- j Vatikano mieste gyvena Šimtai, trys kambariai Vatikano rii- 
ntas miesto žemėlapis, ant te lžmoni«- Be™ik kiekvienas ji) muose
rio nurodyta, kokiose vietose |Si« vasar» tur,-'° trumpesnes, ” 
yra smuklės. Bet gana aišku, |ar ilgcsnes atosto«as- O atos. 
kad kada agentai vienose vio lto«°s y™ dldžlai reikšmingos 
tose smukles puola, tuojau ki- ! sveikatos atžvilgiu.
tose vietose jos isitaiso. I Tik vienas Vatikane gyve-

Į nantis asmuo šiemet neturėjo Į valdymas. Reikalingas nuola- 
Pasak žinovų, New Yorke atostogų. Tai Šventasis Tėvas

CHICAGOJE

SMUKLĖS CHICAGOJ

yra ne mažiau 30,000 slaptų 
smuklių, o agentai ten randa 
tik apie 4,000. Matyt, toksai 
pat stovis ir Chicagoj.

Pijus XI. Vienuolikti metai

KĄ SAKO VOKIETIJA

BERLYNAS, rūgs. 19. — 
Staigus Anglijos persimetimas 
Prancūzijos pusėn ginklavimo

NAUJAS KARAS KINIJOJ

Vasaros rūmai Gandolfo ne
toli Romos, rods, jau buvo 
baigtį remontuoti ir parengti. 
Bet Šventasis Tėvas turi svar
besnių reikalų. Tai Bažnyčios

tinis budėjimas, milžiniškų 
reikalų tvarkymas. Nėra lai-

didelius vasaros karščius pra-i ko atostogauti.

ŽINIOS 15 LIETUVOS
DINGO TEISĖJO AUTO-

Texas’o valstybėje visur apsčiai auga augalas vardu “vėl- MOBILIS
nio virvutė”. Dabar randama, kad šiame augale yra galybės 
nuodų, kurie yra tinkami įvairių kenksmingų vabzdžių naiki- Miesto teisėjas Brooks sek 
nimui. Iki šiol šis kraštas daug priešvabzdinių nuodų turi madienį išėjo į bažnyčią, o 
importuoti. Su “velnio virvutės” augalo nuodais daromi mė- ties namais, 7248 So. Euclid 
ginimai. Tuo užsiima krašto žemės ūkio departamentas. jave., paliko automobilį. Sugrį

žęs nerado. Pavogtas. Anądien 
šis teisėjas kalėjimu nubaudėAR BUS KOKIOS NAUDOS IR HOOVER’IS SAKYS 

PRAKALBAS
VIENA, Austrija, rūgs. 19 

— Vidurinės Europos valsty-1
bės baigė ekonominę konfere *_ Sužinota, kad prezidentas 
nciją Stresą mieste, Italijoje. Hoover’is šios politinės kam- 
Paduota krūvos sumanymų,
bet nieko svarbaus nenutarta 
ir nepadaryta jokia sutartis.
Kai kas vis gi iš tos konfe 
reneijos mato naudos. Sako, 
tai tik pradžia. Greitu laiku

WASHINGTON , rūgs. 19.

du jaunus automobilių vagis.

AREŠTUOTI KOMUNISTAI

Policija areštavo 9 komu
nistus, kurių tarpe yra trys 
moterys. Be policijos leidimo 
komunistai norėjo turėti gat-

BULVIŲ MILTŲ FA
BRIKAS

SUVALKIJOJ GERAS 
DERLIUS

Šiauliai. Šiauliuose steigia- j ^ie metai Suvalkijai atnešė 
mas pirmasis Lietuvoj bulvių tokį derlių, kad, kaip seni žmo 
miltų, siropo, gliukozos ir kra-1 nės sako, tokio dar nepame- 
kmolo fabrikas, kuris žada jau. ną. Ir iš tiesų, visur javų va-
š. m. lapkričio — gruodžio m. 
pradėti darbą. Fabrikui laiky
ti steigiama akcinė bendrovė, 
jos priešaky stovi J. Frenke
lis ir Rygos pramonininkai Ku

lvmo laikas buvo gražus. O po 
kaitrų, prasidėjo liūtys todėl 
laukiame ir labai gero bulvių 
derliaus. Tad neliks laimin
giems suvalkiečiams, kaip il-

si klausimu Vokietijoj sukėlei ŠANGHAJUS, irugs. 20. — 
didelį įspūdį. Bet von Papen’o Kinijoj ima liepsnoti naujas 
vyriausybė pareiškia, kad Vo-į civilinis karas. Šįkart dėl Šan 
kietija savo pasiryžimo nekeis ' ghajaus provincijos, kurią no 
Nors Anglijos notos turinys ri valdyti du militaristai.
labai rimtas ir bauginantis, ra-' Kinijos centro valdžia yra negalima nieko gera padaryti, 
šo laikraštis “Montag”, vis- bejėgė. Ji tik įspėja kovojau 
gi Vokietija žygiuos savo ke- čias puses, kad jos paliautų 
liais ir darys taip, kaip jai
tinkama.

tuo gali tik išorinis priešas
[pasidžiaugti. Šis pastarasis 
'drąsiau pulsis kraštą skaldy- miniu's. 
ti.

1 Bėjusios kraują. Nes tuo būdu 1 
silpninama tautos stiprybė ir

MANILOS KINAI VEIKIA ; ko tik 6 savaitės.

panijos metu pasakys apie tris 
kalbas vakarų valstybėse. Pre 
zidentas šeštadienį ilgai tarė-
si su iždo departamento sek- Fairfi(,ld ir No
retoriumi Mills’u ir karo de-!^ aveg 
part. sekretoriumi Hurley’u 
Prezidento prakalboms suda
ryti planai. Iki rinkimų beli-

APKRAUSTYTA PAR
DUOTUVĖ

ršanskis ir Himeltrochas. Fa- »ėtis po vasaros darbų ir val- 
brike jau jo veikimo pradžioj! ffyri už du. 
turės darbą 50 žmonių. Fabri-i Užderėjo ir daržuose augą 
kas per metus sunaudos 100,- agurkai, pamidorai, kopūstai,

, i • T .'morkos, ir t.t. Ypatingai už- 000 centnerių bulviu. Įmone; , . , . , - ,. . ‘ . .derėjo agurkai, kūnų kapa
bus ,rengtal modenuSkai. Ka.p | (ge§iasde5imt) plodama u.į 

dešimtį centų, o kaimuose jaispirmojo, šios rūšies fabriko 
steigimą reikia sveikinti.

NURODOMA PRIEŽASTIS

LONDONAS, rūgs. 19. —
Anglijos atsisukimas prieš Vo 
kietiją aiškinamas štai kaip.

Anglija visą laiką buvo neu
trali dėl Vokieaijos reikalavi
mo ginkluotis. Bet netikėtai TTLTaSINKTS, rūgs. 19. 
rado, kad Vokietija kursto Ai- Sūoniijds- parlamentas pripa

APIE 20,000 PAEIDŽIAMA 
IŠ KALĖJIMŲ

riją, kad ir ji reikalautų saulz,no /y^sybės Sumanymą, 
visame kame lygybės su Angli ’<a^ kalėjimų paleisti apie 

20,000 kalinių, kurie peržengė 
prohibicijos įstatymą.

ja.

VOKIETIJOS ATSTOVAS 
APLEIDO PARYŽIŲ

PARYŽIUS, rūgs. 19. — At
sistatydinęs Vokietijos amba
sadorius Prancūzijai von Hoe- 
scb išvyko Berlynan. Naujas 
ambasadorius čia atvyks gal 
tik lapkričio mėnesį.

ŠVEDŲ KABINETAS 
ATSISTATYDINO

STOKHOLMAS, Švedija, iru 
gs. 20. — Po įvykusių rinki-

MANILA, Filipinų salos, rū
gs. 20. — Vietos '600 kinų nu
sprendė boikotuoti japonų ga-

NUBAUSTI MIRTIES 
BAUSME

KAS TURI AUTOMOBILĮ, 
NEGALI BŪT ŠELPIAMAS

Vagiliai naktį įsilaužė į Uti 
lity Supply Co. parduotuvę, 
317 W. Monroe gat. Pagrobta 
[apie 250 dol. vertės rašomųjų 
[plunksnų ir paišelių.

TVARKO BAŽNYČIĄ IR 
ŠVENTORIŲ

BENTON, III., rūgs. 19. —

I Franklino apskrities šelpimo
| komitetas nusprendė, kąd tie į SUIMTA 4 JAUNUOLIAI 
i bedarbiai ir vargšai, kurie tu- ! ________

Gelgaudiškis. Gelgaudiškio 
parapijiečiai kun. klebono Au- 
gustaičio vadovaujami aptvė
rė cementine siena šventorių, 
pataisė bažnyčios skardinį sto
gą ir ruošiasi .remontuoti pa-

net gyvuliai šeriami. Cukri
niai .runkeliai, ūkininkų many
mu, dvigubai geriau išaugę ne 
gu pernai.

Sodai pilni vyšnių, obuolių 
ir baigiančių nokti slyvų. Vai
sių kainos baisiai kritę, todėl 
nėra vertės parduoti ir mate- 
rialės naudos, kaip kitais me
tais, nėra.

Apskritai Suvalkija šiaisri automobilius ir jais važinė- . Liberty vii lės policijos virši-
TIRANA, Albanija, rūgs. jasi, negali gauti pašalpos. n;nkas Druha areštavo keturis - . - . .. , - , . . . .

19. — Rugpiučio menesi suse Bet jei norėtų gauti pašalpos, Chicagos jaunuolius, kurie ' *
ktas sąmokslas prieš karalių tie žmonės turi komitetui pri- |žiavo vogtu automobiliu.
Zog. Suimta 49 asmenys. Da- statyti savo automobilij rak- 
bar teismas 7 iš jų nubaudė tus ir “laisnius.”
mirties bausme, 28 kalėti, o 14 i ----------------
išteisino.

EŽERE PRIGĖRĖ

MAŽINAMOS IŠLAIDAS

va‘ jau ir medžiaga yra apdirbta, liaus amžių, kuriame, gal būt 
tik pinigų trūksta.

i SIUVĖJŲ PERPRODUK
CIJA DELTUVOJ ROOSEVELT AS APIE 

GELEŽINKELIUS

ILLINOIS’O BEDARBIAMS PAŠALPA 
GREITAI REIKALINGA

Palei Gary, Ind., Micbigan 
ežere prigėrė Elgin Lutes, 30 

NEW YORK, rūgs. 19. — [m. amž., 11937 Wentwortb avė 
Einantis šio miesto majoro pa
reigas McKee įsakė, kad 25 
departamentų komisijonieriai1Vakar Chicagoj turėjo su- šė, kad bedarbių šelpimui rei- 

sirinkimą Illinois legislatūros' kalinga ne mažiau kaip 36 mi- ,atsi8akytų brangiųjų miesto 
komitetas ir kai kurie Illinois lijonai dol. Ir tai reikalingai^01™8 naud°iamų automobi
bedarbių šelpimo komisijos na neatidėliojant. Nes kitaip ar- 
riai. Legislatūros komitetas ie- timiausiomis dienomis visos 
ško priemonių, kaip sukelti 36 šelpimo stotys bus uždarytos 
milijonus dolerių fondą beda ir dešimtys tūkstančių bedar

lių.

rbių Šelpimui. Ijegislatflra at 
naujins sesiją rugsėjo 27 d. 
Iki to laiko šis komitetas tu
ri rasti konkretinių priemonių

BEDARBIŲ RIAUŠĖS

- BIRKENHEAD, Anglija, 
rūgs. 20. — Čia įvyko didelės 
bedarbių riaušės. Riaušininkus

bių neturės kuo maitintis.
Susirinkime nutarta legisla

titrai rekomenduoti, kad kiek- [malšinti buvo pašaukta Liver- 
vienai apskričiai būtų leista poolio policija.

[dalį gazolino mokesčių, aptu- Į

TAYLORVILLE MIESTE 
KARIUOMENĖ

TAYLORVILLE, III., rūgs. 
19. — Čia prisiųsta valstybės 
kariuomenė, kada dinamitinė
mis bombomis apgriauti vie 
tos laikraščio “Daily Breeze” 
namai ir angliakasių unijos o- 
fisas. Sis laikraštis nepalan
kiai rašė apie streikuojančius 
angliakasius.

Deltuva, Ukmergės aps. Čia 
vyrauja toks paprotys, kad 
mergaitė — tai turi būti siu
vėja. Dėl to miestely, turin
čiam 500 gyventojų, siuvėjų 
yra per 12, pas kurias “moko
si” dar apie tiek, neskaitant 6 
siuvėjų vyrų su 6 mokiniais. 
Reta siuvėja moka namų ruo
šą ir reta turi pakenčiamą pra 
gyvenimą, nes kiekviename 
kaime siuvėjų yra po 2—3.

SALT LAKE CITY, Utah. 
rūgs. 19. — Demokratų parti
jos kandidatas į prezidentus 
gub. Roosevelt’as čia kalbėjo 
krašto geležinkelių klausimu. 
Tarp kitko jis pažymėjo, kad 
didžiausias geležinkelių • kon
kurentas yra trokas. Jis sakė, 
kad reikia trokų transportą- 
ciją pavesti tarpvalstybinei ko 
misijai ir trokų veikimą suvar
žyti.

mų atsistatydino ministerių fondo sudarymui.
kabinetas. Kabinetas buvo su i O greitojo šelpimo komisi [rimų iš valstybės, panaudoti' GREENFIELD, Mass., ru- 
darytas iš konservatorių, o ri- ja rūpinasi išimtinai bedarbių bedarbių šelpimui, 
nkimnose laimiojo kitos parti šelpimu. Komisijos pirmiųin Į Ir leisti apskritims 
jo«- kas Ryerson komitetui prane- ' pardavimo mokesčius.

1 gs. 20. — Franklino apskrities 
skirti kalėjimą ištiko gaisras. 30 ka

linių vos išgelbėta.

Deltuva, Ukmergės aps. A- 
pylinkėje jaučiama didelė sto
ka kalvių, o esamieji užversti 

BERLYNAS, rūgs. 19. — įvairiausiais darbais ir Akini- 
Vokietijoj vyksta nauja prieš- (nkams tenka laukti po kelias 
rinkiminė kampanija Nauji dienas savo užsakymų išpildy- 
rinkimai nuskirti į lapkričio mo. Geri kalviai nuolatos ap- 
mėn. 6 d.

PLATINKITE “DRAI Oa

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN
KĖS. — Šiandien numatomas 
nepastovus oras; gali būt lie-

gulti ir jokios krizės nejaučia.taus ir griausmų; vėsiau.
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JAUNIMU BESIRŪPINANT

Praėjo L. Vyčių seimas, A. L. R. K. Fe
deracijos kongresas ir visa eilė kitų konfe
rencijų, pasitarimų. Visūr kalbėta apie jau
nimo reikalus, pripažinta, kad ireikia ką nors 
daryti ir tai greitai, jei norima užtikrinti 
šviesesnę Amerikos lietuviams ateitį. Bet, grį
žtame iš seimų, pasineriame savo kasdieninio 
gyvenimo asmeniniuose reikaluose ir pamirš
tame bendrus, visuomeniškus reikalus, kurie 
mus visus lygiai paliečia. Ne visada gelbsti 
ir spaudos raginimai vykinti tai kas nutar
ta, kas būtinai reikalinga mūsų visuomenės 
gyvenime.

Dienraštis “Draugas” daug savo bran
gios vietos pašvenčia svarbiausiam mūsų rei-‘ 
k alų i — jaunimui ir praktišku būdu padeda 
jaunimo klausimą rišti. Daug vietos užleidžia
me lietuvaičių akademijų ir bernaičių kole
gijos reikalams, bei jų rėmėjų organizaci
joms, kurios arti yra surištos su jaunimu, 
nes rengia jam veikėjus ir vadus. L. Vyčių 
organizacijos reikalus “Draugas” remia nuo 
pat tos organizacijos atsiradimo. Remia ir 
dabar. Remia ne vien tik vienu kitu straips
niu, bet viso veikimo smulkmeniškais apra- 
rašinėjimais, paraginimais, nuolatiniu L. Vy
čių spoa'to skyrium.

Matant, kad dar ir to neužtenka išjudi
nimui jaunimo veikiman, sukėlimui jame tau
tiško entuziazmo, “Draugas” sumanė sure
ngti mūsų jaunimo specialį sporto Įvykį, bū
tent — lietuvių kumštininkų rungtynes ar
ba, kaip oficialiai vadiname — Draugas Litb- 
uanian Boxing Contest. Tai bus pirmas toks 
įvykis Amerikos lietuvių istorijoj, kuris duos 
progą mūsų visuomenei sužinoti kokių špro
to pajėgų turime ir pačiam jaunimui arčiau 
susipažinti. Ligšiol dažnai girdėdavome, kad 
lietuviai sportininkai pasižymi kitataučių Į- 
vairiuose parengimuose, kitiems tarnauja. 
Taip buvo dėl to, kad mes tą sporto šaką 
mėgstančiam jaunimui nedavėm progos. Mes 
pabardavome jaunuolius, kad jie nutautėja, 
kad prie lietuvių veikimo nesilaiko, bet ne

AMERIKOS KAT. AKCIJA IR 
LIETUVIAI

(Kun. Jono Balkūno kalba Kat. Federa
cijos XXII kongrese, Pittsburgh, Pa.).

Prieš du metu Federacijos XX kon
grese, Newark, N. J., ilgokai kalbėjau a 
pie Kataliką akciją Federacijoje. Toje 
kalboje apibudinau pirmųjų mūsų drau
gijų organizavimą ir jų siekius; koki rei
kalai spaudė lietuvius ir kokiose aplinky
bėse būrėsi tautiečiai vienminčiai organi- 
zacijosna; kokią raudą nešė jų veikimas; 
kaip vienijosi draugijos Kat. Federacijo
je, ir kaip ši Federacija dirbo katalikų ak
cijoje nuo įsikūrimo 1906 metais. Tų lai
kų veikimas buvo platus ir sunkus. Pir
mieji lietuviai pionieriai su didžiu pasi
šventimu mynė pirmuosius takus. Vėles
nieji pasimokinę gyvenimo jau organizuo
tai stojo dirbti tautybei ir tikybai. Imi
grantai karo metu jausdami brolių kan
čias tėvynėje ir išgirdę laisvės šūkį tau
toms karštligės pagauti būrėsi vienybėn

•ii/

sudarėme sąlygų, kuriose jie galėtų su mu
mis dirbti ir savo tautai tarnauti. “Drau
gus”, rengdamas lietuvių kumštininkų rung
tynes, ir nori prisidėti prie davimo progų mū
sų jaunimui pasirodyti savai, lietuviškai vi
suomenei ir sudarymo sąlygų lietuviams spor
tininkams pagarsėti savųjų tarpe iir paskiau 
plačioje Amerikoje. 1 i

Minimos rungtynės įvyks spalių mėn. 27 
d., St. Agnės Gimnasium. Kad tas pirmas tos 
rūšies įvykis pasisektų, prašome ne tik jau
nimo, bet visos plačiosios lietuvių visuome
nės jį paremti savo atsilankymu.

ŠIĄ VASARI LIETUVOJE
Jei kas Kauno miesto nuo| — “Tai, dabar, ponas, ei- 

rusų laikų nėra matęs, tai jo kie į kitą skyrių su šituo raš- 
nepažintų. Man teko Kaunas Įteliu, tai gausi.”

PASTABĖLĖS

atsisveikinti 1927 metais, 
kiek jame atmainų, pagerini
mų!... Visko nei nesuirašysi!

Pirmiausia į akis metas at
naujintoji gelžkelio stotis. Pats 
iš traukinio į stotį įėjimas jau 
padaryta tuneliu, po žeme. Vi
duryje — tvarka, švaruitias. 

'Stoties priešakys nuo miesto 
1— padidintas stikline prieme-

--------------- į ne. Piečius prieš stotį —. pra-
Vienas Anglijos laikraštis “ Nottingliam' platintas, patvarkytas priva- 

Evening News” rašo: “Lietuva viena iš jau
nųjų Pabaltės valstybių, buvusi prieš karą
Rusijos imperijos dalis, laimėjo Haagos Tarp-----neberiogso; jos nebėra vi-
tautiniame Teisme bylą, kurią buvo patiekę
svarstyti Didžioji Britanija, Prancūzija, Ita
lija ir Japonija.” Gi kitas laikraštis “Torbv
Express” sprendimą paskelbė tokia antrašte: 
“Maža Lietuva paklupdė didžiąsias valsty
bes.” Vadinasi, kad ir mažas kelmas, bet ve
žimą apverčia. į

Vokietija ir vėl rengiasi prie rinkimų, 
kurie įvyks š. m. lapkričio 6 d. Numatome, 
kad šiuose rinkimuose ypatingai bus aktingi 
monarcliistai, liitleristai, žinoma, ir komunis
tai. Rinkimų kampanija bus karšta, rinkimų 
pasekmės labai įdomios.

Stebėtinas daiktas — Suomija panaiki-

ntiekis, — gan primityvi, pa- lauko atrodo sulopyta, mizer- 
imti iš toje srityje atsilikusios' na. Jau kelinti metai statomo- 

!Vokietijos. Šiltam vandeniui ji — tautos paminklas — “Pri 
gauti, užuot iš virtuvės, sky- sikėlimo Bažnyčia,” dar nei 
rium statomos krosnys. Kele- nepradėta statyti... Rodos, lie
toje namų, kuriuose vokiečiai tuvių tauta tenkintusi vien 
privedė kanalizaciją, darbas politiniu prisikėlimu ir pasi- 
atliktas nesanitariniai, nešva- liktų mirkti materializme, 
riai. Išeinamieji vamzdžiai peri Rusų -griūvantieji palaikai 
sudūrimus parudavę; mat švi-— išsiskėtęs vidury Laisvės 
nu neužlieti, neužgrųsti. Van-' alėjos soboras, — dabar vald-

Netekau kantrybės dtl to
kios netvarkos. Norėjau trep- 
telti, — “Tai kokių plynių 
dar tus pečėčių ant pakvieti
mo dėjimo skyrius reikalin-

j<‘i jis darbo neatlieka?”!(leniniai klozetai tinkamai ne- žios yra taisomas. Mat, esą 
bet susilaikiau. Pamaniau,Į veikia, neišplauja. I per brangiai atseitų tą g remi-

kad Lietuvos ponai ministe-j Lmkant Kauną į akis puo- zdą nugriauti.
riai parsivežu rusų tvarkų, ka-1 ja didelis skaičius šen ir tenl Atgijančios katalikybės rei- 
me devyni gudai vieną aviną skrajojančių autobusų, auto- škiniai Kaune, — tai šviesūs, 

mobilių, taksi, motorciklų ir ruimingi, amerikiečių pinigais 
dviračių. Arklinių vežikų kur statyti “Saulės” rūmai, kame

pjauna, negreitai išmoks ame
rikietiško praktingumo, trum

žiavimu ir taksi stovėjimui. A-pai ir greitai reikalus atlikti. į kaa maiiau ir jų vežim51iai Buo 1920 IneW Amerikos lie. 
ims ramvajus onka Paštas ne vienatinė įstaiga jau ant guminių, išpusti} ratų. tuvaitės kazimierietės vienuo-

saine mieste. Net ir bėgiai iš
lupti. Nuo stoties, išilgai mies
to kelias daugumoje naujai iš
grįstas, meksfaltuotas. Naujų 
namų pridigę, kaip grybų po 
lietui ir dar vis daugiau sta
toma. Labiausia imponuojanti 
— tai valstybiniai trobesiai. 
Čionai, matyt, grožis labiausia 
statytojams rūpėjo; prieš jį 
net praktingnmas turėjo nusi
lenkti. Žavintieji yra Lietu
vos Banko rūmai, pašto palo- 
ciai, pieno centro patalpos. 
Raudono granito tinkas iš lau
ko, lenktas, vingiuotas fron-

Lietuvoje kame užuot — vie 
nas valdininkas skubiai reika
lą atliktų, tai keletas ponai
čių iškilmingai “čiupinėja.”

Kad valstybinės statybos at
liekamos nepraktingai, teko 
skaityti ir Lietuvos laikraš
čiuose, jog nespėjus namą už
baigti, jau griaunama, pertva
rkoma.

! Krautuvių langai Laisvės a- 
Iėjoje Kaune nesiskiria nuo 
kitų Europos valstybių did
miesčių. ,

Gatvės kalba Kaune dar da
žnai rusiška — žydiška. Žy
dai demonstratyviai viešai ka
lba rusiškai. Net Lietuvos res-

lės mergaitėms gimnaziją ve
da. Šiais metais tų rūmų vie
name sparne lietuvių katali
kiškoji visuomenė pasiryžo a- 
tidaryti “Katalikų Universi
tetą.”

Tik Lietuvos diktatoriai 
naujų apšvietos įstaigų, o y-

publikoje gimę, augę žydukai pač universiteto nenori ir jam 
viešai kalba rusiškai!... Matyt, j neleidžia gyvuoti. Mat, vald-

Kokįais sumetimais Lie-, Lietuvos švietimo ministeris ;žia užimta naujų kalėjimų sta

lius proliibicijos įstatymą, džiaugiasi, kaxii^as> su išlenktais langais, gau-
girtybė krašte žymiai sumažėjo. Ten dabar 
prasideda tikras žmonių blaivinim’o darbas. 
Jungtinės Valstybės tuo atžvilgiu turėtų pa
sekti Suomijos pavyzdį.

Lenkų statistikos žiniomis, dabartinėj 
Lenkijos valstybėj yra 22,051,813 lenkų. Vil
niaus krašte esą 763,528 lenkai, arba 59.0% 
visų to krašto gyventojų. Tie skaitmenys abe
jotini. Vilniaus krašte ir žydus tur būt len
kais paskaitė.

“Baltimore Catliolis Review” įdėjo pla
tų ir gražų p. V. Matelio straipsnį apie šv. 
Kazimiero Seserų 25 m. jubiliejų. Medžiaga 
imta iš dienraščio “Draugo”. V. Matelis daž
nai parašo Amerikos spaudoje apie Lietuvą 
ir lietuvius. Bravo! į

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimas į- 
vyks rugsėjo 26 ir 27 dd., Lawrence, Mass. 
Ši organizacija svarbi, svarbus ir jos sei
mas. Mūsų visuomenė ja labiau turėtų susi
domėti.

tuvos architektai vadovauja
si statydindami valstybinius 
rūmus parodo kad ir kitas kn- 
rijozas: pastačius naujus na
mus valstybinei spaustuvei, 
pasirodė, kad jie tinkami uni
versitetui ir spaustuvė iškrau-

btais stiklais — gražu pažiū
rėti. Bet tik pažiūrėti. Trūkus 
stiklui, — o gaubti, mediniuo
se buktuose rėmuose, stiklai 
moka trūkti, — ir važiuok, 
brolyti, į užsienį naujo stiklo 
parsivežti...

Man pačiam teko įsitikinti!

Mirusis mūsų tautos dainius Maironis vi
sus savo turtus paliko katalikiškoms ir lab
daringoms įstaigoms. Tai gražus pavyzdi s 
visiems pasiturintiems rašant testamentus ne-, 
pamiršti lietuvių katalikų kultūrinių itr lab-

! daringų įstaigų.

veikti. Tai vis buvo nenormalūs laikai. 
Bėgimas nuo ruso nagaikos, nuo tėviškės 
vargo, kova Amerikoje už būvį, ginčai su 
lenkais parapijose, įsteigimas naujų lietu
viškų centrų parapijų, tarpsroviniai gin
čai, karo nukentėjusių šelpimas, atstaty
mas nepriklausomos Lietuvos vis tai su
darė veikimo ratą. Bet karas praėjo, pa
saulis nurimo, jau laisva Lietuva atsistatė. 
Imigracija sustojo, apsistojo centrų ir or
ganizacijų steigimas. Nurimo ir veikimas. 
Dar buvo kiek organizacinio bruzdėjimo 
pokariniais metais. Imigracijai sustojus, 
parapijų ir organizacijų nesteigiant mūsų 
veikimas sustingo. Esamose parapijose ir 
organizacijose, rodosi, veikimas turėtų 
normaliai eiti. Bet to nėra. Tam yra daug 
priežasčių. Parapijos ir organizacijos silp
nėja. Lietuviai įsteigę centrus juos aplei
džia, keliasi į kitas puošnesnes vietas gy
venti. Jaunieji atsitolinę nuo centrų sku
biai nutautėja. Trūkumas parapijinių mo
kyklų veTčia lietuvius auklėti vaikučius 
su airiais, vokiečiais ir k. Taip atsitolina 
jie nuo mūsų bažnyčių, draugijų ir net 
žmonių. Jei praeityje būtume dauginus

uži nitas kova su katalikų kul
tūriniu veikimu, nebeturi lai
ko tiesioginėms pareigoms ei
ti: Lietuvos mokyklas patrijo
tiniai nustatyti.

Kaunas — švarus miestas. 
Namų savininkai (ne miesto

styta, gi niūrai pavesti “A y-1 vyriausybė!) turi po kelis syk
tauto Universitetui...”

Daug Kaune pristatyta gra
žių privačių rezidencijų ir šiai
pjau namų. Labiausia man puo 
lė Į akį dideli, kelioms šeimy
noms p. Jono Vailokaičio na-

iniai.

tymu ir į juos be teismo grū
da universiteto organizatorius.

Su “Saulės” rūmais nei vie 
na po karinė apšvietos įstai
ga negali susilyginti. Ilgiems 
metams tie mūrai skelbs ame- 
rikiečių lietuvių katalikų duo- 
snumą ir patrijotingumą, gi 
statytoją sumanumą.

Nauji katalikybės žydimai/ 
— tai “Ateitininkų” namai, 
vienuolių Marijonų namai. 
Vieni ir kiti taip pat Ameri
kos lietuvių pinigais pastaty
ti.

Padidintoji Kauno dvasinė 
seminarija išaugo į didelę, im- 

nio viešo judėjimo. Laikino- ponuojančią įstaigą, bet ir ji 
ir Telšių dvasinė seminarija, 
toli, toli atsiliko nuo naujai 
išstatytų šaunių Vilkaviškio 
dvasinės seminarijos rūmų.

Tėvų Jėzuitų gimnazija ir 
jų atnaujintoji bažnyčia, — 
tui po “Saulės” namų labiau
siai imponuojanti katalikų į- 
stuiga Kaune. Čionai net baž
nyčioje nereikia stovėti, bet 
yra suolai visiems susėsti. Ir 
žiemos motu — garu apšildo
ma.

Į dieną šluoti, laistyti gatve 
ties savo namais. Laistymas 
prūnyti vis: su nalivočiais, iš 
kibiro, ar bliūdo, retai kur 
guminiai vamzdžiai tam tiks
lui vartojami.

Šią vasarą Kaunas apmiręs
naujų šauniųjų pašto rūmų į Kauno seminarija paaugo ; miestas. Jokių suvažiavimų, jo 
pritaikomumas. Užeinu pro i_|aukatyn, ligi keturių aukštų, kių paradų, jokio visuomeni- 
mponuojančias duris, randu vi ^a^au lauko vis senatve
są eilę ponaičių ir panelių klė- 
tkose, bet nematau man rei-j

atsiduoda, viduje nepraktin- 
gumas, gi pirmuose aukštuose

kiamo skyriaus užrašo, būtent, I Puriais, drėgnumu dvo- 
siuntinių atsiėmimo. Užklau-|k.ia’ Tokiuose mūruose gyven
siu ir... gaunu atsakymą, kadp’. <kena dienos, —
turiu eiti iš kiemo! Tai taupa* su ^’^ų perais. Per-
ir nauji pašto rūmai! Kelis iS®n^’ sunaiLę mūrai, statydin- 
mūrus praėjau koliai suradau'4 ke jzokac*Pb rodos, tiks
įėjimą į kiemą, be jokio para
šo kad tai pašto kiemas, ar

liau butų ne taisyti, bet nu
griauti ir pastatyti sulig nau-

kad ten siuntinių priėmimo Pa^er^nkaib atitinkamų nau 
skyriaus esama. Einu apva- j°ms gyvenimo sąlygoms.
liais akmenimis grįstu kiemu 
ir besiteiraudamas daugelį ka
me priima nuo manęs pakvie-

Didelis, nors ne tiek mato-

sios sostinės ponija išvažinėjus 
į vasarnamius. Miestas tuščias. 
Parvykusiom vasarą iš Ame
rikos tiesiog nėr kas tėmyti, 
kaip tik valdžios šnipus, ban
dančius trukdyti katalikių kul
tūros plėtojimąsi.

Naujų bažnyčių Kaune nė
ra. Katedra dar vis vietoj bo
kšto su blekiniu cigaru juo
kina pasaulį. Ant Žaliojo kal
no ir Aleksote vietoj bažny- 
čių, užrioglintos medinės špo-

mas, kiek gyventojų atjaučia-Į kinyčios. Su gražiomis bažny- 
nias Kauno pagerinimas, — čiomis nesiskubinama; dabar Viršuje Jėzuitų gimnazijos, 

ant stogo, yra įtaisyta aikštė
pečėtį, bet siuntinio dar vis ne-Uizacijos. Tik, vėl, gaila, kadišką akciją, prireikė nauji ka- pa'alkaclotl» pažaisti, 

duoda. |neapsipazmta su geriausiais Įėjimai statvti. Net \ y tauto . ..
— “Kurgi mano siunti- toje srityje patobulinimais.

nys?” nekantriai užklausiau. (Lietuvoje kanalizacija, vande-

tūno atsiimti raštelį, uždeda j tai įvedimas vandens ir kana-'valdžiai, persekiojant kataliki-

susirūpinę mokyklomis, dvasinėmis drau- 
! gijomis ir griežtai jungę tikybą su tau

tybe, būtume išauklėję lietuviškai katali
kišką kartą, bet išėjo, kad auklėjome ka
talikiškai lietuvišką! Dažnai statėm tau
tybės reikalus prieš tikybos, veikėm pir
miau kaipo lietuviai, ne kaipo katalikai.
Jei būtume visuomet ir visame griežtai 
dirbę pirmiau Dievui, o paskui Tėvynei 
tai turėtume lietuviškai katalikišką visuo
menę. Tik dabar mums aiškėja, kad susi
pratusi katalikiška visuomenė yra mūsų 
ateitis. Kas mums iš nekataliko lietuvio, 
kad ir tautininko; jis skirias nuo lietu
viško kūno ir Amerikos “tirpstančioj puo
dynėj” (melting pot) nyksta. Amerikoniš
ka lietuvių nekatalikiška karta šioj puo
dynėj dings. Nėra kas juos jungia. Kata
likus gi jungs bažnyčios, mokyklos, orga
nizacijos, vienuolijos, įstaigos ir k. Nau
dokime religiją tautybės tikslams ir at
virkščiai.

Kita stagnacijos priežastis, tai apsi- 
, vylimas Lietuva. Praeities tautinis vei- 
( kūnas buvo nukrypęs į Lietuvos atstaty- 
: mą politiniai, kultūriniai ir ekonominiai.

v

bažnyčia, Vytauto 500 metų 
sukaktuvėms nesutaisyta; iš

dermški Marijonų namai, su 

(Tęsinys 4 pusi.)

Lietuvos partinės rietenos, indeferentiz- 
nias amerikiečių atžvilgiu, dabartinės val
džios rėžimas, katalikų akcijos varžymas, 
slogina mus tautiniuose siekimuose. Šian
dien švenčiausia tautinis darbas neišju
dintą mus į vieningą ir energingą kovą 
(pav., Vilniaus Vaduoti Sąjunga arba Ge
ležinis Vilniaus Vaduoti Fondas). Net 
grynai kultūriniai Lietuvos katalikų rei
kalai nesukelia mumyse didesnio veiklu
mo. Gaila, kad žymiųjų veikėjų baudimas 
iššaukia mumyse tik apgailestavimą ir 
pečią pakraipymą. Tautinių ir kultūrinių 
reikalų tik toks atjautimas skaudžiai at
siliepia ir atsilieps į mūsų ir Lietuvos 
ateities gyvenimą. Tautos trečios dalies 
apatija negali neturėti įtakos tautiniame 
gyvenime.

G&lop tarpsroviniai ginčai paralyžiuo
ja pirmyneigus pastangas. Amerikiečių 
veikimas tuoiui pasižymi — nuolatiniais 
ginčais. Nuo Šliupo ir kunigo Bur
bos laikų ginčai skaldė lietuvių 
jėgas. Vadinami šliuptarniai pasižymėjo 
savo arogantiškuuiu. Tautiškumą kelda
mi į padanges dirbo žodžiais ne darbais.

Jie kliudė katalikams, niekino, pjudė. Sa
vo metodų ir šiais laikais neįšsižada. Ka
talikai gi turėjo dvejopą naštą nešti, dvi
lypį priešą kovoti — religijos ir tautybės. 
Dažnai kovose užsimiršdavo ir tarnaudavo 
pirmiau Tėvynei ir apleisdavo viso veiki
mo pagrindą — religiją. Tautybė remiasi 
religija ir tik religinga žmonija yra nepa
judinamai tautiška. Tikinti lietuviai buvo 
ir bus visada tautiniai nusistatę. Praeityje 
dažnai savo tautiškumu prašokom įvai
riausius šliuptarnius ir ne žodžiais, bet 
darbais. Šelpėme Lietuvos mokyklas, mok
sleivius, draugijas, įstaigas, nekalbant a- 
pie valstybę bei partijas. Save buvome 
užsimiršę, save skriaudėme, nes negailė
jome aukų Tėvynei. Lietuvos rėmimas vi
sada bus artimiausias širdžiai. Tik laikas 
savimi susirūpinti. Lietuvai rūpi ne tik 
mūsų pinigai, bet ir ištesėjimas ir užsi
laikymas lietuvybėje. Jai nebūsime nau
dingi tautiniai mirę. Šių faktų akyvaizdo- 
j.e rimtai susirūpinkime savo taktikos 
mainymu Lietuvos ir čionykščių lietuvių 
nekatalikų atžvilgiu.

(Daugiau bus)

, A, J
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LIETUVIAI AMERIKOJE

TORONTO, KANADA Tikimosi, kad laikui bėgant 
choras vėl surengs įdomų kon
certų. Reikia tik, kad cho
ro dalyviai ir dalyvės, ypač 
kuriems gyvenimo aplinkybės 
leidžia, energingai lankytų pa

Vaikučių auklėjimas
L. K. K. Šv. Jono Kr. para

pijos varg. p-lė O. Pikučiūtė 
lietuvių katalikų vaikučiams Įmokas.
teikia lietuvių kalbos pamo- ; Spalių 9 nieks nesirengia 
kas ir bendrai kaip reikia grn- Nei vienais metais Toronto
žiai auklėtis. Be to, dar vai
kučių ir mergaičių chorų mo
kina bažnytinių giesmių. Kas 
sekmadienis, per 8 vai. pamai

galios, nedeportuotų į gimti- kalba dažnais aplodismentais
buvo nutraukta. Adv. Šlekis, 
pasiremdamas dokumentaliais 
šaltiniais, pranešė, kad yra ne 
teisėtai išduotų paskolų. Ke
liems banko direktoriams iš
duota su virš po 12 tūkstan
čių dolerių, kas yra priešinga 
teisėms. Pats Elijošius prieš 
keletu mėnesių paėmęs jš ban 
ko 14,500 dolerių. Vienai žv 
dų dešrų firmai paskolinta a 
pie 17 tūkstančių dolerių la
bai silpnomis garantijomis.

Adv. Šlekis sako, kad Eli- • 
jošius reikalavęs iš depozito- * 
rių, norinčių ištraukti iš ban 
ko savo depozitus, pranešti 

raštiškai jiems prieš 60 dienų, 
o tuo tarpu pats Elijošius 
prieš kelias dienas užsidarant 
bankui išėmė iš “Saving ac- 
Įeount” 1000 dolerių dukters ii 
savo parašų padėjo.

Taip pat adv. pareiškė, kad 
Elijošius rengėsi prieš metus 
jau laiko tų bankų uždaryti, 
nes jo nejudomas turtas už- 
morgičiuotas tai užbonsuotas. 
Ir daugiau panašių dalykėlių 
adv. Šlekis iškėlė. Sakė, ne
trukus galės ir daugiau pra
nešti, bet tuom tarpu dar ne
galįs viešai pareikšti.

nius kraštuą. Gavimas piliety
bės poperų Kanadoj kainuoja 
8 dol. ir ima 6—8 mėnesius
laiko.

Didelis nedarbas
Darbai Toronto mieste nei 

truputį negerėja, kartais dar 
pablogėja. Jokiu būdu negali 
gauti darbo, jei neturi pažį
stamų ar bosų ar kur kokiuo
se ofisuose .sėdinčių žmonių. 
Vienatinė viltis, tai jei koris

D A K T A R A
Tel, Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Ofisas Tel. Grovehlll 0417 Į
Rea <737 S. Artestan Avė.

TeL GrovehilI 0617 >

Office Phone 
I’rospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J- J. SIMONAITIS DR. J. J. KOWARSKAS

lietuviai katalikai nepraleido 
nepaminėję spalių 9 dienos. jr įprašo, įrekomenduo-

ŠĮinet, spalių 9 d. artinasi, e | ja, o šiaip jokios vilties gauti 
niekur negirdėt ruošianties jų,mieste darbas. Daugelis iš lie- 

das berniukai ir mergaites gi a i paminėti. tuvių atsidūrę liūdnoje būtyje
žiai, sutartinai gieda lietuvis- ! Nors daugeliui gyvenimo ap ir susirūpinę, kaip reikės žie
bus giesmes. Kaip per pirmas,; pnkybės nedaleidžia tuo rūpi
taip ir per antrąsias mišias bet vis gį nemažai yra
choro giesmės bažnyčioje kelia lietuvių, kurie pajudintų spa- 
žmoguje didesnį pamaldumą, p,, <) (p paminėjimų, ir, sulig 
Garbė vargoninkei, kuri nenu- Havo išgalės, suruoštų tinkamų 
ilstamai darbuojasi lietuvių ta- programų.
rpe. Tik gaila, kad daugelis j ima pilietybės popleras 
lietuvių dar neįvertina kilnaus j Ateiviai, kurie išgyvena Ka- 
vargoninkės darbo ir savo vai-1 n{l(|oj metus, gali tapti to 
kūčių neleidžia, neparagina
tas pamokas.

Choras pradėjo ruoštis
Pasibaigus vasaros sezonui,1 dange lis lietuvių tampa Kana 

užsidarius piknikams, parapi- dos piliečiais. Daugiausiai ima 
jos choras, vadovaujant varg. 1 si poperas nedirbantieji iš bai-

1 krašto piliečiais. Tat, dideliais 
skaičiais ateiviai ima pilieti- 

Įbes poperas; tame skaičiuje ir

mų pergyventi, kai visai už
sidarys ir laukų darbai.

Be galo liūdnas likimas da
rbininkų ir Kanadoje. Ypač 
tų, kurie nesenai suvažiavę iš 
Huropos ir negavo progos užsi 
dirbti. Šešupės Bangos

CHICAGOJE

ĮVYKO UNIVERSAL BAN
KO DEPOZITORIŲ SU

SIRINKIMAS

p-lei O. Pikučiūtei, vėl prade- mės, kad ilgų laikų valdžia
jo giesmių ir dainų painokas, bei miestai teikę pašalpų, pa-

GRASOMAI;

J. F. RADŽ1US
ILGIAUSIAI LIET. GRABOtUUS 

CHICAGOJE ,
Laidotuvėm* pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- 
aau prie grabų 1A- 
dlrbystėa.

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: IH8 B. 
Halsted Street, Tel.
Victory 4333.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS OKABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o maao 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Kooeevelt H1I arba 3313

2314 W. 23rd PU Chicago

Praeito penktadienio vaka
re įvyko skaitlingas Universal 
banko depozitorių susirinki
mas, šaukiamas depozitorių 
komiteto. Prisirinko pilnutėlė

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO BM7

miteto pirmininkas St. Straz- ^o
das. Patiekė savo ilgokų ra
portų iš komiteto nuveiktų da
rbų.

Pasirodo, komiteto daug jau 
nuveikta. Iš svarbiųjų darbų 
atlikti šie: pagamintos petici 
jos atšaukimui resyverio ir iš

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOKTUa

Musų patarnavimas 
visuomet igžinlngas Ir 
■etmangna. naa neturi
me lilaldų allalkymzl

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.
Nauja, graži ko

plyčia dykai.
8307 Aubura Aram

I. J. ZOLP
GRABORIUi IR LAIDOTUVIŲ

I’hone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 IVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7589
Res. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vąkare
. . . Nedėliomis ir Seredotnis susitarus

Susirinkimas delnų plojimu 4847 \y. 14th St. Cicero, III.
pareiškė padėkų adv. Šlekiui----------------------------------------
už pasidarbavimų bendram de
pozitorių labui ir prašo toliau 
tam reikale padėti.

*
to seka komiteto advo-

kato J. Waitehes kalba. Jis 
pritaria adv. Šlekio kalbai ii 
pareiškia, kad teisingumas rei 
kalauja, jei kas nusikaltęs, tas 
turi būti nubaustas ir to jis 
griežtai laikysis. Tuom i bus 

• » | tik atitaisomas pasitikėjimas
jo išgautas banko skolininkų • *r teisingas pareigų pildymas.

Vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>423 West Marųuette Road 

Vai.: 2-6 ir 7 9 P. M Ket. 9-13 AM. 
Nedėlioj susitarus

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<tk Ir Paulina Bta 

Tai. Boulevard 3243-3413
Nulludimo valandoje kreipkifės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš- 
! kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
1 kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

sąrašas. Pastarasis žygis užė
mė daug laiko, nes p. resyve- 
ris atsisakė tokį sąrašą išduo
ti. Buvo kreiptasi į teismą, 
per kurį tik pasisekė išgauti.

Pirmininko p. S. Strazdo ka
lba nesusilaukė nei mažiausio 
priekaišto; palydėta rankų plo 
jimu.

Gal tik tiek buvo galima ko
mitetui prikišti, kad tų darbų 
galėjo greičiau ir sparčiau va
ryti, kas depozitoriuose bevil
tį buvo sukėlę. Bet pats pir
mininkas prisipažino tai, pa
tiekdamas rimtų pasiteisinimo 
priežasčių ir tuo visi buvo pa
tenkinti.

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

4728 WEST lJth PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčtos, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W V7ASHINGTON BLVD 
Kitos vai. ant Waahington Blvd. 

4:30 — B:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba 

Cicero <62. Res. teL Cicero 3388

Tel Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: > iki B po pietų, 7 iki 9 vak 
Office: 4459 S. Califomia Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnitikais. Ketvergais ir Subatomls 
2420 W. Marų net te liti. arti Western 

Avė. I’hone Uemloek 7K28
Fanedaiiaia, Seredotnis ir Pėtnyčioinls

IH21 So. Halsted Street

Po advokatų kalbų, patie
kiami keli paklausimai į kū
rinos atsakoma. Baigiamas su
sirinkimas pakeltu ūpu. Linki
ma komitetui toliau pasekmi
ngai darbuotis.

Depozitorius

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI 

IR OB8TETRIKA3

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Lie-enius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredotnis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 4VEST 22nd STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 Wcst 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telepbone Republic 7868 

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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas odos ligų ir 
venerižkų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų n savo nnp 
tomis kainomis už aukštos rūitas pahddcjimą. 
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus ki
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dabos. 
"Reikalui esant, mūsų automotebus atvairuos į jbsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir vi tų 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, aaitt- 
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, karia 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

Po p. Strazdo raporto sekė 
advokato Šlekio pranešimas. 
Iškėlė daug įdomių faktų, 
prieš Univ. banko vedėjus. Jo,

DR. j. SHIN6LMAN
VĖL YRA SAVO OFISE 

CICERO
4930 W. 13th St.

Ofiso valandos: 
.10-12; 2-4 p.

p., 7-8 vakare
Panedėliais, se
redomis ir pėt- i 
nyčiomis po ‘ 
pietų gydo li
gonius ofise už 
pusę kainos iš 
priežasties sun
kių laikų. Re- 
nniatfcnno gy
dymas — spe- 
cialumas.

Ofiso Tol. 
Cicero 49 
Rez. Tel. 

Cicero 3656

»

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

, G AB EXTRACTION
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

•558 SO. YVESTEKN AVĖ.

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

i Sugryžo iš Europos ir vėl pradėjo 
praktikų senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3335 S HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387 

Ofiso vai. kiekvienų, dieną iruo 9 Iki

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

Tel. GrovehilI 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale

12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Seredotnis po pietų ir Nedėldienlale
, nuo 4 iki 8 vai. vakare L" taruinJkahi 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hytle Park 33*5

tik anai tarus 
2422 W. MARQUETTB ROAD

JŪSŲ GRABORIUS
Didysii Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

SENAI LAUKIAMA

VALGiy MM IR NURj 
PRIŽIŪRĖJIMO

Knyga Jau Gatava
Joje Telpo Apie 400 Receptų Del 

Gaminimo Įvairių Valgių
Puslapių 173 Su paveikslais

Kaina su prisiuntimu $1.00
Sveikatos atžvilgiu U knyga, turėtų rastis kiekvienoj 

Lietuvių Šeimoj

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

AMERIKOS UETUVIS
14 Vemon Street — Worcester, Mass.

AKTU OVDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPU

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą., kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
avaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
tno. skaudama akių karšti. Nuiiuu 
:ataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitikiniuose. egzamlnavltnas daro
mas .u elektra, parodančių mali au
nas klaidas.

Speclatė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?4 LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dalmr kainos perpng p|- 
gCMiės, negu buvo. Musų kainos ui- 
geauės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tet Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIAUSTAS

Ofisą* ir Akintų fUrbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

_

DR, M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

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

Tol. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. MAURICE 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

Re*. Pbone 
Englewood <841 
Wentworth 3000

Office Pbone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

A. L. DAYIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHICAN AVENUB 

Tel. Kenwood 5107
Valandos; •

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vataidai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tai. Victory 2637
Of. ir Rea Tel. Henrfoek 2274

DR. j. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofise vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. vai.: nuo 2-8 pe 
piet U tam. Ir Subat. nuo S-S vak 

šventadieniai* pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevrart 8191

DR. CHARLES SEGAl _ DRJ k BART0N
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVĖ
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų f*L Hamleck 378® 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Kedėllomle 13 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES
(Na.ryauckas)

gydytojas ir chirurgas 
2429 Wwt Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. U Ketv. rak. pagal sutartį

Rea Tel. Prospect 0-418

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflnae 81IB Roetb Kedzle 
Res. 8421 Ro. Califomia Are. 

Vek: 9-A »-• ». e Mik* liet Kete

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 69H2

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET 

Ofiso vai.: nuo 1-3, r o 6 20 3.30

.....-........
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BAŽNYTINIS KONCERTAS pramoga bus smagi. Pramoga 
------------ | tiks ypač jaunimui. Tėvai pri

BR1DGEPORT. — Šv. Jur
gio bažnyčioj praėjusį sekma 
dieni bažnytinis koncertas bu 
vo sėkmingas.

Šis koncertas buvo rengtas 
tam, kad visuomenę supažindi
nus su tos bažnyčios pertai
sytais vargonais. Dalyvavo Sa 
snausko vyrų (vargonininkų) 
choras, parapijos choras ir vie 
tiniai solistai ir solistės.

Žmonių prisirinko vidutini-

valo žiūrėti, kad jįj sūnūs ir 
dukterys ateinantį sekmadienį 
vakare eitų ne į kokias kitas 
pramogas, o į šv. Jurgio salę, 
kur jiems bus tikrai smagi pra 
moga. Vietinis

RADIJO PROGRAMAS

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare, iš stoties W0ES, (1360 
kilocvkles) bus lietuvių radi- 

škai, bet rodos turėjo būt dau jo programas, leidžiamas pa
giau.

Vargonai klausytojams bu
vo tikras “surpraiz.” Negir
dėtas balsų tyrumas, negirdė

stangomis Peoples Fumiture 
Co. krautuvių.

Teko patirti, kad stropiai 
ruošiamos prie išpildymo šio

ti garsai stebino susirinku | vakaro programo. Bus galima
sius.

Ypatingai įspūdinga buvo 
koncerto užbaiga ir palaimi

pasiklausyti rinktinių mūsų 
dainų ir muzikos, kurias išpil
dys pasižymėję mūesų daini-

nimas Švenčiausiu. Tada Sa& ninkai ir muzikai. Dalyvaus 
nausko choras pasirodė pilno- j įr geraį prisirengęs lietuvių 
je didybėje ir gražybėje. jaunuolių kvartetas.

Bridgeportiečiai ir visi baž
nytinės muzikos mylėtojai 
džiaugiasi, kad parapijos cho 
ras ir p. A. Pocius ryžosi to 
kiais laikais perdirbti vargo 
nūs ir imti ant savęs lėšų pa
dengimo atsakomybę.

Balius
Ateinantį sekmadienį rugsė

jo 25 d. Šv. Jurgio parapijos 
salėj įvyks balius, kurio pel
nas eis vargonų pertaisymo lė 
šoms padengti. Tikslas geras,

ŠIĄ VASARĄ LIE
TUVOJE

Apie sveikatų kalbės Dr. 
Paukštis dentistas. Bus “Ca- 
lis Kepure” su naujais juokais 
ir daug visokių kitų naujeny
bių.

Todėl atsiminkime užsista- 
ty ti savo radijo. Rap. XXX

LIETUVIŲ DAKTARŲ 
DARBUOTĖ

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
sale ir aikštele ant stogo yra 
taiposgi didelis Kauno papuo
šalas, gi katalikams patogu- ' iki 10 vai. 
mas. '<*U

Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugijai suėjo dvidešimtis 
metų kaip ji gyvuoja. Minėda
mi tas sukaktuves gydytojai 
nori įžymiau įrašyti jas į is- 

* torijos puslapius. Tokiu būdu 
nutarta laikyti sveikatos sa
vaitę, kuri bus rugsėjo mėn. 
5, 6 ir 7 d. vakarais nuo 6:30

Taigi kįla Kaunas mūrais, 
statybomis. Kįla sparčiai, pla
čiai. Tačiau apie dvasinį gy
ventojų kįlimų — to, dėja, ne
tenka pasakyti. K. J.

I LIETUVĄ
per BRJ3MENĄ 

greičiausias jurų laivas

BREMEN 
EUROPA

I Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j

LIETUVĄ
Dėl Informacijų kreipkitės:
180 W. Randolph St., Chicago

NORTH GERMAN

L L O Y D

Bus paskaitos — prelekcųos, 
judamieji paveikslai, įvairūs 
patarimai apie sveiktų' ir įvai
rūs atvaizdai iš sveikatos sri
ties.

Sekantieji gydytojai yra pa
sižadėję dalyvauti sveikatos 
savaitėj: Dr. P. Atkočiūnas, 
dr. S. Biežis, dr. G. I. Bložis, 
dr. T. Dundulis, dr. A. S. 
Greičiūnas, dr. A. W. Jacobs, 
dr. A. Juozaitis, dr. A. J. Yu- 
ška, dr. J. Kelia, dr. C. K. 
Kliauga, dr. J. Kulis, dr. A. 
Lauraitis, dr. Ig. E. Makaras, 
dr. N. S. Naris, dr. J. Paukš
tys, dr. J. Poška. dr. V. A. 
Šimkus, dr. Susan Šlakis, dr. 
M. T. Strikolis, dr. J. Simo-

PASTABA
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems 

klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A. 
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl 
šių priežasčių:

1) Finansuoti morgičių paskolas - pirkti ir parduoti
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
4) Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa

vienių asmenų kaip ir korporacijų.
5) Pirkti ir parduoti Lithuanian Government Bonds.
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
7) Išduoti Travellers čekius.
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais 

patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir mor
gičių bizniu po vardu

UNIVERSAL M0RT6AGE & INVESTMENT 
COMPANY, NOT INC.

3320 S. HALSTED STREET,
TEL YARDS 5215

G. A. SURYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN

D R A U O A S

KONSTANTINOPOLIO
UŽKARIAVIMAS

“Gamta tavo Žalumoj” — kaip 
atraiiduota tapytojo Thomat 
Webb , . . Įkvėpta* beiirdiiko 
iudymo 5000 krikičionių apgy
nėjų — raukote keritingoi bar- 
bariiko* 250.000 vyrų gaujot, 
vadovaujamo* atkaklau* Maham- 
medo II-jo 1453 metai* f

25 ISPANAI IŠTREMIAMI

MADRIDAS, rūgs. 19. — 
lštrėmiman į Afrikų išvežama 
105 aukštosios kilmės ispanai 
ir įtariamieji monarchistai ka
rininkai. Tarp jų yra ir kap. 
Justo Sanjurjo, kiurio tėvas už 
sukilimų nubaustas kalėti.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Parsiduoda Grocernė iir De- 
licatessen. Prieinama kaina.

5601 S. Hermitage 
Tel. Hemlock 5978

JOHN B- BORDEN
(John Baadslunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph (727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Rooaevelt >090 

Name: • Iki • ryto. Tel. Repuh. 9(00

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mieato Ofisą* 77 W. Waahlngton SL 
Room 966 TeL Dearborn 79(4

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

▼skarai*: Utarnlnkals ir Ketvertais 
y- I ūd i vai.

4141 Archer Avė. Tel. Lafayette 7927

Copr, 19M. 
The American

Tobacco Co.

neturi vietos
Jo nėra Luckies 

• . . lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

žalias tabakas 
cigaretuose
puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

"It’s toasted"
Tas pakelis lengvą Luckies

Namą TeL Hyde Park >295

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62. E. 107 
Tel

prie MICHIGAN AVĖ. 
Ilraan 6960—(377

4(00 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette (999

ISO N I-A SAT.T.E ST—nasrai m,tarti

Tel. Boulevard 5918.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

"Jri imogus partiytą pmif knygą, pasakytą geresnį pamokslą, *r padarytą tobūlesnisss sląstns pelėms 
gimdyti negu jo kaimynas, o pasistatytą namus miiko tankmėje, sistiek pasaulis iki jo durą pramins taką." 

, RALPH VALDO EMERSON
Ar Ii, pareiikimas neganėtinai paailkina kodėl pasaulis uigiria ir priima Lucky Strike?

naitis, dr. V. Z. Vezelis ir dr. 
P. Z. Zalatorius.

Nėra abejonės, kad didelė 
didžiuma skaitytojų tuos dak
tarus gerai pažįsta ir žino, kad 
gaus gerų ir naudingų patari
mų iš sveikatos srities.

Taigi, geistina būtų, kad 
skaitytojai pasižymėtų laikų, 
nepamirštų atsilankyti ir pa
sinaudotų gera proga.

Dr. G. I. Bložis
Raštininkas

tos. Po susirinkimo žaidimas, ■ ko, kad jo partija ir demok
ratų partija savo programose

BRIDGEPORT. — D. L. K. BOISE, Idaho, rūgs. 20. -- įyra aPlenkusios svarbiausius 
Vytauto draugija laikys mene- Senatorius Borali’as, respubli- j krašto reikalus. O kuriuos iš- 
sinj susirinkimų antradienį, konas, pareiškė, kad jis neda ! kėlusios, tai visai atvirkščiai, 
rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak., lyvaus politinėje kampanijoje Tad jam, senatoriui, ir nega 
Chicago Lietuvių Auditorijos savo partijos naudai. Jis sa Įima dalyvauti kampanijoje, 
svetainėj. į ........... .. ■ ----

‘card games.” Valdybaj
BORAH NEDALYVAUS 

KAMPANIJOJE

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

TeL Hemlock 8380

PRANEŠIMAI
NORTH SIDE. — Svarbus 

susirinkimas Federacijos 23 
skyriaus įvyks antradienį ru
gsėjo 20 d., Šv. Mykolo para
pijos svetainėje, 8 valandų va
kare. Visų draugijų atstovai 
kviečiami dalyvauti. Bus iš
duotas raportas iš Federacijos 
Kongreso ir pasitarimas, kaip 
tinkamai prisirengti prie pa
minėjimo spalių 9. Visi į su
sirinkimų, Valdyba

1 Visi nariai malonėkite būti
nai dalyvauti, nes turime la
bai svarbių reikalų svarstyti 
reikale finansų, kurių dalis ra
ndasi keblioj padėty. Taipgi 
kurie esate pasilikę su mokes
čiais, pasistengkite užsimokė-! 
ti, kad neliktnmėt snspenduo- j 
ti. Valdyba'

R E A L ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų
Texy informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th SL

NAUJA GAS0LIN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATI0N

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

BRIGHTON PARK. — šv. 
Marijos mergaičių sodaiicija 
laikys susirinkimų šį vakarų, 

^mokyklos kambary, 7 valandų. 
'Visos narės kviečiamos atsi
lankyti, nes bus svarbus su'si- 
i rinkimas.

Mergaitės, norinčios įstoti į 
draugijų, bus maloniai priim-

■

GERIAUSIA KAINA 
CHICAGOJE

i
10 kambarių furnIStus 30 dienų se- 1 

numo, rankų darbas. Parlor sėt cov- i 
ered in ezpenslve materlaJ, famoua 
conatructlon .......................................... 886.00

Luatroua 9x12 Tmported rug 886.00 Į
8eamleea 9x12 American rug 810.00 I
Maesive Walnut dining room

•et .................................................... 886.00
radlo, Italian drapee, lounge 

chalr-B. many other fine pleces
Savininke.- parduos. 8298 Maryland 

Avė., nnp bl«« k eaet of (’nltiųp Grove
T*9. STXWART 1876

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D4I geriausios rųftles 
ir patarnavimo, (lau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis IvieUlų kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4(44 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1289

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY PABIAN, Savininkas

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.

JUBILIEJINIS IŠPARDAVIMAS
EINA VISU SMARKUMU. KIEKVIENAS PIRKĖJAS

GAUNA GRAŽIĄ BRANGIĄ DOVANA DYKAI

Naujos Midget Radios pa
gauna police calls

M 4.95
10 tūbų radios

po ........  $29.00
Philco 9 tūbų trumpųjų 

ir ilgųjų bangų
........  $49.00

Žieminiai pečiai
p° ........ *19.00

Piano ir Oromatiškos Accordinos —
Radio tūbos po ....... 49c ir

Šių savaitę jau sukako 3 metai, kaip pirmas radio 
programas pasklido oro bangomis. Rytoj, rugsėjo 13, jūs 
vėl išgirsite gražų programų iš galingos stoties WCPL, 
970 kilocykleg, nuo 1 iki 2 vai. p. p.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

automobili, ateik 
nes mea ullaikome 

ferlauslų ruSlų autotnobi- 
STUDEBAKER, kurie yra 

savo stiprumu Ir gralumu. 
turime plln* paatrlnkl-

karų labai prieinama ir

SALES

L.


