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VYSKUPIJOS SUKAKTU
VES KORĖJOJ LIETUVOJE

SEOUL, Korėja, rūgs. 3. 
— Rugsėjo 21 d. Korėjos ka
talikai minės 100 metų sukak
tuves, kaip šioj šaly įkurta pi
rmoji misijų vyskupija.

DEL VIENO “BIMBALO” 
ŠIENĄ IR ARKLJ

DEGINO

ITALIJA RŪPINASI 
BEDARBIAIS

ROMA, rūgs. 3. — Trečiu
Atvaizde matomas naujas britų jūrinis brlaivis, padirbdintas lenktynėms laimėti !kar^u jog fašistų

VALPARAISO, Čili, rūgs. 
4. — Šios respublikos visas 
karo laivynas sukilo prieš vy
riausybę.

Iš vietos uosto išplaukė ke
li karo laivai susijungti su ki
tais. Parėdyta artilerijai šau
dyti į laivus. Artileristai at
sisakė' klausyti. Prieš karo 
laivus pasiusti lakūnai.

SUKILO VISAS LAIVYNAS JUGOSLAVIJOS KARA
LIUS PANAIKINO DIK

TATŪRĄ

BELGRADAS, rūgs. 3. - 
Jugoslavijoj panaikipta kara
liaus Aleksandro diktatūra, 
kuri buvo įvesta 1929 m. Val
stybei grąžinama parlamenta
rinė tvarka, einant paties ka
raliaus pagaminta konstituci
ja.

Einant ta konstitucija, vei-
ČILI NAUJAS KABINETAS 'kia dviejų rūmų parlamentas,

------------ ! kurin atstovai renkami slap-
SANTIAGO, Čili, rūgs. 4.'

— Sudarytas naujas ministe- 
rių kabinetas.

Gauta žinių, jog sukilę karo 
laivų jūrininkai nemano gra
žiuoju pasiduoti vyriausybei.
Kada jiems pranešta, kad jie 
bus apšaudomi arba iš oro 
puolami, jie pareiškė, kad su 
karo laitais išplauksiu jūron 
ir iš ten apšaudysių pakraš
čius.

ATSISTATYDINO ČILI 
KABINETAS

Schneiderio taurę

POPIEŽIUS PAGERBĖ 
PASITRAUKUSI PRAHOS 

ARKIVYSKUPĄ

PRAHA, Čekoslovakija, rū
gs. 3. — Del senatvės atsista
tydinusį iš aukštos vietos Pra- 
hos arkivyskupų F. Kordac 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
skyrė tituliariniu Ammasia 
(Pontus) arkivyskupu. Be to, 
atsistatydinęs arkivyskupas

CHICAGOJE
1

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
KLEBONIJĄ

Vakar pirm pusiaudienio 
trys ginkluoti plėšikai įėjo Į 
Šv. Hyacinto parapijos klebo
nijų, 3636 Wolfram gat. Vi
duj šeši kunigai skaičiavo iš 
bažnyčios dėžučių vargšamspaskirtas asistentu popiežiaus . .

sostui. Šventasis Tėvas savo a^nes^us Pimgus

SUIMTA MOTERIŠKE

tu gyventojų balsavimu.- Auk 
štesniems rūmams vienų dalį 
atstovų skiria karalius. Pri
pažįstamos trys oficialinės ka
lbos: serbų, kroatų ir slovėnų. 
Visoj valstybėj gyvuoja tikėji
mo laisvė.

IŠNYKO FRANCIJAI 
BAIMĖ

GENEVA, rūgs. 4. — Vo
kietijos ir Austrijos užsienių 
ministeriu čia pareiškė, jog 
jųdviejų valstybės atsisako vy
kinti tarpusavę ekonominę u- 
nijų, kam griežčiausia prieši
nosi Francija.

Tarptautinis teismas išspre
ndė, kad ta sumanyta unija 
esanti priešinga tik 1922 me
tais pasirašytam protokolui,

ranka rašytu laišku arkivys
kupui aukština jo didelius at
liktus darbus Bažnyčios gero
vei.

DAUG VYSKUPŲ DALY
VAUS KONGRESE

Plėšikai visus kunigus su
statė šalę sienos ir nuo stalo 
susižėrė pinigus į krepšį. Pa- 
grųsinę dūmė laukan, sulipo į 
laukiantį automobiliij ir nuva
žiavo.

Pagrobta apie 750 dolerių.

Šių metų pradžioje vienuo
se išnuomuojamų kambarių 
namuose kažkokia C. Ricardi 
mėgino apiplėšti namų savini
nkę. Tuose namuose kambarį 
turėjęs L. Ingstrom, 27 m., 
plėšikę nutvėrė.

Tomis dienomis turėjo pra
sidėti jai byla. Rugpiūčio 19 
d. Ingstrom staiga prapuolė. 
Pirm poros dienų jo lavonas 
rastas laukuose netoli Hins 
dale. Jis nužudytas.

Policija suėmė C. Ri-

vyriausybė dar daugiau ski 
ria išlaidų viešiesiems darba
ms ateinančių žiemų.

Viso jau skirta 191 milio- 
nas dolerių. Gaus darbo 268,- 
000 darbininkų.

BELGŲ PROFESORIUS 
FAŠISTŲ KALĖJIME

ROMA, rūgs. 3. — Belgų 
prof. Leo Moulin, 26 metų, 
teismo nubaustas dviem me
tam kalėjimu.

Kituomet jis Italijon atvy
ko kaipo paprastas lankyto
jas ir su savimi slapta atsi-

SANTIAGO, rūgs. 3. — At
sistatydino Čili respublikos ka
binetas, gi laikinasis preziden
tas sušaukė kongrėsų specia- 
linėn sesijon. Vice-prezidentas
reikalauja visoj respublikoj j bet ji nepriešinga Versalio 
paskelbti karo apgulų. , taikos sutarčiai. Tad vokiečiai

Sukilę jūrininkai neturi no- su austrais galėjo dar kovoti 
už unijų. Bet dėl šventos ra
mybės panaikintas sumany
mas.

ro pasiduoti, bet kariuomenė 
yra Ištikima vyriausybei.

200 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
POTVINY

SAN JUAN, Porto Riko, 
rūgs. 4. *— Portuguese upė iš
siliejo. Ponce mieste nusken
do apie 200 žmonių.

APAŠTALINIS DELEGA
TAS BUS MIESTO LOS 
ANGELES IŠKILMĖSE

BAIGĖSI MANEBRAI

BOL0GNA, Italija, rūgs. 4. 
— Pasibaigė šiose apylinkė
se suruošti ore italų maneb- 
rai. Dalyvavo apie 600 orlai
vių.

SEKR. STIMSON NAMIE

NEW YORK, rūgs. 4. — 
Gryžo iš Europos valstybės 
sekretorius. Sako, Amerikai 
gerbūvis greitai gryšiųa.

LOS ANGELES, Cal., rū
gs. 3. — Apaštalinis Delega
tas J. A. Valstybėms, Jo E- 
kscęlencija arkivyskupas P. 
Fumasoni-Biondi, laikys iškil
mingas Pontifikalines Mišias 
šio miesto milžiniškam stadi- 
jume ateinantį sekmadienį, ru
gsėjo 6 d.

Šios iškilmingos pamaldos 
yra sąryšy su šio miesto 150 
metų sukaktuvių minėjimu. 
Šis minėjimas tikrai bus at
mintinas, tęsis dešimts dienų. 
Bus suruošta įvairios rūšies 
pramogų.

Stadijume yra vietos virš

DUBLINAS, Airija, rūgs. 
3. — Tarptautiniam Euchari
stiniam Kongrese ateinančiais 
metais čia dalyvaus visi An
glijos ir Škotijos hierarchijos 
nariai.

Be to, iš kitų šalių bus virš 
80 vyskupų, arkivyskupų ir 
kardinolų.

ARKIVYSKUPAS HANNA
GELBĖS BEDARBIAMS

SAN FRANCISCO, Cal., 
rūgs. 4. x— Kalifornijos gube
rnatorius J. Rolph paskyrė 
valstybinę komisijų rūpintis 
bedarbių likimu. Komisijon 
pirmininku gubernatorius pa
kvietė vietos arkivyskupų E. 
J. Hanna.

100,000 žmonių. Tad t įkūnysi, 
kad pamaldų meth-visog bus 
užimtos.

Los Angeles yra naujovinis 
miestas ir garsus visam pa
sauly. Įkurtas Karlo in rug
sėjy, 1781 m.

Šiandieninius Kalifornijos 
valstybės plotus rado portu
galas Juan Rodriguez Cabril- 
lo, 1142 metais. Jis buvo ka
talikas, ispanų laivų admiro
las. Tų laivų įgulų vyrai tai- 
pat buvo katalikai.

Po šių plotų radimo pradė
jo vykti iš Ispanijos misionie
riai, ėmė kurti misijas ir mie
stus. Kuone visi senesnieji 
Kalifornijos miestai yra ka-

MIESTO MAJORAS 
NEPATENKINTAS

i vežė nemažai priešfašistinių 
card'i. Jinai grųsino Ingstro- ‘ ra§^
mui mirtimi, jei jis teisme liū-i ____________
dysiųs prieš jų. BERLYNE POLICIJA AT

LIEKA KRATAS
MAJORAS PAŠAUKTAS 

TEISMAN

Vėžežerio (Šaukėnų v.) gy
ventojas Pr. Šimkus vežė šie
nų. Prisikrovė vežimų, bet tru
putis dar liko grėbti. O tuo 
tarpu musės ir visokie “bim
balai” neduoda arkliui ramy
bės. Jis atsinešė malkų, sukū
rė vienų laužų iš vienos arklio 
pusės, kitų iš kitos ir ramus 
nuėjo grėbti, nes musės, bijo
damos dūmų, nė iš tolo nesi
artina prie arklio. Jam begrė
biant ugnis iš laužo pateko į 
šieno vežimų. Jau netik musės 
nebesiartina, bet ir arklys ė- 
mė bėgti, kiek gali. Pasitaikė 
pavėjui ir visa ugnis ėmė pu
lti ant arklio. Kol atbėgo Ši
mkus, o tas dar neturi peilio 
pakinktų atpiauti, kol davė 
peilį, arklys gerokai apsvilo. 
Kažin ar beteks išgydyti. Ma
žai kas ir ratų beliko. 0 šieno 
sudegė ir dar du vežimu.

“M. M.’r"

“KURŠĖNAI DEGSI”
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Miesto majoras Cermak ir 
miesto devynių departamentų 
viršininkai pašaukti apirubės 
teisman pasiteisinti, delko jie

Miesto majoras Cermak rei
škia nepasitenkinimo policijos 
departamentu. Jis turi nuo-'įg darbų pašalina civilinės fa
savus tyrinėtojus ir žino, kas 
veikias sakomam departame
nte. Jis sako, kad kai-kuriais 
atvejais policijos departame
nte gyvuoja toks apsileįdimas, 
kad net jo paties parėdymai 
nepildomi.

APIPLĖŠTAS KOMPANI
JOS OFISAS

Vakar keturi plėšikai apiplė
šė Midwest Grocery Co. ofi
sų, 2434 So. Western avė. Pa
grobė 2,975 dolerius.

SUIMTAS BONŲ PAR
DAVĖJAS

Dirbęs firmai A. C. Allyn 
& Co. bonų pardavėjas A. J. 
Weeg, 31 m., pateko kalėji
mam Jis išpažino išeikvojęs 
šios firmos apie 15,000 dole
rių.

PASIBAIGĖ STREIKAS

Pasibaigė Chicagoj atmatų 
išvežėjų streikas. Jie laimėjo 
penkias dienas darbų savaitė
je.

Chicago sveikumo departa
mento komdsionierius Dr. Bu- 
ndesen praneša, kad mieste 

talikų misionierių sukurti. žmonių sveikumas geras.

rnybos skirtus darbininkus ir 
anų vieton priima laikinuosius 
darbininkus. Tas teismo už
drausta.

POLICIJOS ŽIAURYBĖS

WASHINGTON, rūgs. 3. 
— Einant prezidento Hoover 
parėdymu, vietos policija ima
ma nagan už jos žiaurybes su

BERLYNAS, rūgs. 3. — 
Vietos policija atlieka kratas 
fašistų ir komunistų susirin
kimų vietose. Pas fašistus ne
randama ginklų. Kas kita pas 
komunistus. Šie apsiginklavę 
ne tik ginklais, bet ir propa
gandos raštais.

5 ŽUVO EKVADORIUJ

QUAYAQUIL, Ekvadorius, 
rūgs. 3. — Kongresui svars
tant klausimų apie švedų deg
tukų monopolijos panaikini
mų, priešais rūmus kilo de
monstracijos ir riaušės.

Pašaukta raitarija pavarto-

Rugp. 8 i 9 d. naktį Kuršė
nų miestelio gatvėse buvo ra
sta išmėtytų rašalu rašytų ke-I
lėtas lapelių, kuriuose rašė, 
kad šių savaitę degs Kuršė
nai.

Kad nelaimė tikrai neatsi
tiktų, ugniagesiai dežuruoja 
naktimis ir gyventojai patys 
saugoja savo trobesius.

Spėjama, kad tai yra provo
kacijos tikslu. Gerai būtų, kad 
dalykų ištirti ir kaltininkus 

patraukti teisman, už panikos
kėlimų gyventojų tarpe.

“M. M.”

STAIGUS PERKŪNAS

areštuotais žmonėmis. Tardy
mus veda “grand jury”. Jai i jo ginklus. Žuvo penki žmo
pristatomi įvairiausi iš poli
cijos stočių įnagiai.

SUŠAUKIAMAS ANGLIJOS 
PARLAMENTAS

LONDONAS, rūgs. 3. — 
Specialinėn sesijon į rugsėjo 
8 dienų sušaukiamas Anglijos 
parlamentas. Jam bus patiek
ta naujo kabineto ekonominė 
programa ir bus laukiama pa
sitikėjimo reiškimo.

VISGI VYKS J BERLYNĄ

PARYŽIUS, rūgs. 3. — 
Francijos ministeris pirminin
kas Lkval skelbia,, kad jis ka
rtu su užsienių ministeriu 
Briand į Berlynu vyksiųs ru
gsėjo 26 d.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

nės. Daug sužeistų.

50 MILIONŲ KINIEČIŲ 
GRĘSIA BADAS

SHANGHAI, rūgs. 3. — 
Kinijos tarybos prezidentas 
Čiang Kai-šek apskaičiuoją^ 
kad 50-iai milionų kiniečių 
gręsia badas. Tai potvinių sė
kmės. Vyriausybė neturi prie
monių gelbėti tuos milionus 
žmonių.

Šiauliuose staiga pasigirdo 
smarkus, nemažai žmonėms į- 
varęs strioko, perkūno trėnk- 
smas. < ,

Pasirodo, kad Pakluonių g. 
tarp 109 ir 117 I^r. perkūnas 
trenkė į Žegunio. pievų, iš
draskė apie 1 kv. mtr. pievos 
ir žolę su velėnomis toli nu
sviedė į šalis. Žmonių nenu
kentėjo. “M. M.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
gali būt lietaus; kiek tai šil
čiau.

AREŠTUOTI 65 P1KIE- 
TUOTOJAI

PATERSON, N. J., rūgs. 
3. — Čia šilko pramonės dirb
tuvėse tęsiasi darbininkų strei 
kas. Vakar areštuota 65 pi- 
kietuotojai. Kaltinami už tei
smo “injunction” peržengi
mų. "

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 f r. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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DIENOS KLAUSIMAI

KAS LAIMĖJO?

Apaštalų sostas ir Italijos vyriausybė 
pasirašė taikos sutarti, kuri, kaip anuo kart 
pažymėjome, turi didelę reikšmę ne vien 
tik pačiai Italijai, bet ir kitoms valsty
bėms, ypač toms, kuriose buvo vedama 
kova prieš Bažnyčių, sekant Italijos fašis
tų kovos priemones.

Pasirašius šių svarbių taikos sutartį, 
daugelis klausia, kas laimėjo — Katalikų 
Bažnyčių ar fašistų vyriausybė?

Prieš keletu dienų mes rašėme apie tai, 
kad Bažnyčia laimėjo. Dabar, įsiskaitę į 
sutarties sąlygas, dar drųsiau galime pasa
kyti, kad Bažnyčia laimėjo, nors negalima 
pasakyti, kad tuo Bažnyčios laimėjimu Ita
lijos valstlybė būtų pralaimėjusi. Bažnyčia 
laimėjo dėl to, kad jos galvai — Popiežiui 
pavyko iškovoti katalikų akcijai ir jauni
mo organizacijoms veikimo laisvę. Jei skai
tyti fašistus pralaimėtojais, tai dėlto, jog 
jie priversti buvo nusileisti, jog jų va
dams nepavyko sugriauti Bažnyčios autori
tetų ir gauti Italijos žmonių pritarimų ko
vai su Bažnyčia.

Žiūrint į sutartį giliau, imant jų pla
tesne prasme, reikia pasakyti, kad ja .lai
mėjo ir katalikų Bažnyčia ii Italijos vals
tybė. Štai dėl ko:

laimėtoja dėl to, kad sutartyje pabrėžta,
kad Katalikų Akcijai bus neleista politikon 
maišytis/ Bet reikia žinoti, kad Bažnyčia 
ir jos žinioje esančios organizacijos niekur 
politikon nesikiša. Fašistai spyrėsi 'tų para-

Šv. Kazimiero Akademija.

Lietuviai katalikai gali pa
sidžiaugti išeivijoje turėdami 

grafų sutartin įdėti greičiausia tik dėl to,jgv .Kazimiero Lietuvaičių Se- 
kad save pateisinus dėl Katalikų Akcijos ^erų kongregacijų, kurios | 
varžymo praeityje. Kitame sutarties punk
te sakoma, kad Katalikų Akcija bus tie
sioginiai vyskupų žinioje. Aišku. Taip vi
sada buvo ir taip bus. Visos katalikų or
ganizacijos ir draugijos yra Bažnyčios ži
nioje ir jų veikimas sutinka su Bažnyčios 
nustatyta tvarka ir dvasia. Jei kitaip būtų 
jų negalima vadinti katalikiškomis. Popie
žiui nesunku buvo sutikti su tomis sąlygo
mis, nes Jo Šventenybė gerai žino, kad Baž
nyčia nesikiša į pasaulinės valdžios reika 
i us.

Kaip atsimename, praeitų pavasarį fa
šistai buvo uždarę visus katalikų jaunimo 
klubus. Laikantis sutarties, tie klubai ati
dalyti. Tai yra stambus laimėjimas. Be 

to, Italijos fašistų vyriausybė prisipažino, 
jog ji suklydo, darydama tiesioginius žygius 
prieš Katalikų Akcijų, dėl to ji sulaužė kon
kordato nuostatus.

Fašistai plačiai buvo paskelbę, buk pa 
darytose kratose Katalikų Akcijos centruo

se rasta kompromituojančios medžiagos. 
Bet einant prie sutarties, pats diktatorius 
Mussolini buvo priveistas prisipažinti, kad 
jokios kompromituojančios medžiagos nesu
rado, nes jos niekada nebuvo

Oerbtinos narės, pashukavn- Vienuolyne, 
sios Dievui ir Tėvynei, duoda 
u teikia patarnavimų Lietu
sių Katalikų parapijinėms mo 
kvklonis tikėjimo ir mokslo 
reikaluose. Irgi gali pasidi
džiuoti turėdami, tokių kultū
rinę mokslo įstaigų, kaip šv.
Kazimiero Akademija, kurio-

sigyveno 15 pirmųjų Kazimie- 
riečių Seserų pirmutiniame 
Amerikoje šv. Kazimiero Lie
tuvaičių Seserų kongregacijos

I
Pas Amerikos lietuvius, ka

talikus kilo didis džiaugsmo 
ūpas, kad prakilnioji kultūri
nė įstaiga tapo realizuota. Mū
sų tauta pradėjo šia įstaiga 
didžiuotis, kaipo lietuvybės pa 
minklu Amerikoje. Kun. Dr. 
A. Staniukynas rūpestingai

je pasisventusios Seserys mo-l.. . .
, / . . , ėjo pirmutines pareigas ir Ka-kytojos prigelbsti jų dukte-
rims baigti aukštesniųjų mo
kslų 'ir primosią tapti ir bū
ti gyvenime susipratusiomis 
lietuvaitėmis ir praktiškomis 
katalikėmis.

šv. Kazimiero kongregaci 
os ir Akademijos įkūrimu ir

pelioųo ir Tėvo ir Vedėjo, nie 
kada nesikeldamas į augšty- 
bes, niekada nepasakydamas, 
kad tai jo nuopelnai. Jis tylo
mis darbavosi ir tylomis vei
kė, rūpindamasis jaunos Kon 
gregacijos dvasine ir įnedžia-
gine gerove, ___ _______

pastatvmu tvirtais pagrindais i ..... ,r ° susilpnėjęs jau nebegalejo tiek
daugiausia rūpinosi ir pasi-___ 1A,O „
darbavo garbingos

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

GRĮŽTANT PRIE TAU 
PYMO.

Šitos smulkmenos-apie nuo 
šilučius, nors yra didelės 
svarbos atatinkamam spul
kos arba banko reikalų vedi
mui, šiaip nepasiekia tauti
nės svarbos ir tikrenybėj la
bai mažai terūpi visuomenei. 
Žmonės pasideda pinigus tau 
pyniui trečiuoju nuošimčiu 
taip pat noriai kaip ir aukš
tesniuoju, jei jie via griežtai 
įsitikinę taupymo idėja.

Masinis grįžimas prie tau
pymo čia suminėta visai dėl 
kitų priežasčių, negu nuošim 
čių kainų mažinimas, reika
laujamas piniginės rinkos sų 
lygų. Klausimas reikalaūjan-

Vos dvieji, ar treji metai at j lis atsakymo yra daug pla-
. , .. . . gal i taupvmų Spulkose įritesmo buto. Ar
kad sveikatoje f / , v . , 1bankuose daugelio žmonių bu-

Pabl i kolektuoti, kai pirma. 1918 m,
atminties •• • • ■,t jis visai nusilpnėjo ir gruo- 

kunigas Dr. A. Staniukynas.,',^ uj(>noj(! ati(|av5
Tas gamingas vyras, paauko-1 (|ar|).fiij kaJ sakj vištoms kišenike.
jęs Dievui savų gyveninių, jau 
nuo 1905 metų triūsęs Lietu-

pelnyti amžinų užmokėsiu dan
guje už nuveiktus didžius dar- 

ramių Kongregacijos įkurnnu ||US jQ tau,os
ir pats rinko aukas, stengda-' -

kas saliai, visuomenei ben
drai, priduoti tokios didelėsvo žiūrėta kaip į išėjusį 

mados dalykų, kaip į finan- 1 svarbos taupymui kaip tik
sinio bailio žymę, kaip į Įė

Dabar taupomieji pinigai 
plaukte plaukia vi
suose šalies
didumu ir

nedarbo laiku? Ai- ne
geriau, jei žmonės, vie

», nes jos meKaua neuuvo. * ~ žmonių naudai. Jo garbingų \ ~ ,
maris Harrisburgo (Pa.) vys- , • .■ ... , .. kad jie mažne sudaro socialį' jiems

rasistai taip |»it turės atlyginti katuli- pUpijoje aprinkti vietų ir sta- .• , ■», .... , , ir ekonominį judėjimų. Da- ar pi
. ,v. . . . j .i j r t lietuviškų parapilinui mokyk- i * e į ikams padarytus medžiaginius nuostuolius ir 

atsiprašyti Popiežių už padarytus Įžeidimu 
ir šmeižtus.

Spauda praneša, kad Popiežius padary
tąja sutartimi yra patenkintas. Patenkintas 
ja bus ir visas katalikiškas pasaulis, nes 
žinos, kad, apjakę kelių metų savo “pasise
kimais” Italijoje fašistai, nebepersekios Ka-

tyti motiniškuosius namus. 
Ta«’iau, Dievo Apveizda skyrė 
kita vietų.

ų parapijinių mokyk
lų vaikučių aukomis pastatyta 
jam paminklas Vienuolyno 
sodne.

1911 m. pastatyta tik dalis 
rūmų, kuriuose ir Seserys gy
veno ir Akademikės 'mokėsi.

Kunigui Dr. A. Staniukynui 
renkant aukas didžiausioje A 
merikos lietuvių kolonijoje,
Cliicago, Ilk, sumanyta steigti 1921 m. dastatyta antroji rū-
čia ir Lietuvaičių Seserų Kon- mų dalis, kurią užima vien 

talikų Bažnyčios ir nebevaržys katalikų vei- jgregnoijos centrų. Tuometinis Seserys, o pirmųjų dalį — a- 
kimo laisvės.

Įtiko gelbėti tokiame prakil
PASTABĖLĖS.

dabar — palyginamojo biz
nio neveiklumo ii- perdaug di 
delio
būtų

kraštuose tokiu j toje dėti pinigus taupymui, iš 
tokiu greitumu, leistų dalį savo pinigų nau- 

drabužiams nusipirkti, 
pradėtų namus statyti.' 

Atsakymas visai lengvas: 
Žmonės ir tolinus taupys dar 
ilgų laikų* tuoju plotu, kuris 
gal nėra geriausias bendrai e 
komuninei būklei, iki bus pa 
siekta kas-nors panašaus į

bar yra susidomėję vėl seno 
viškuoju taupymu ne tik pa
vieniai, o ir biznio įstaigos 
daugelyje atsitikimų padeda 
pinigų taupymui i spulkas 
ar j bankų, kad gavus augš-
tesnį nuošimtį, negu jis yra lygsvarą. Kaip jie nuėjo per 
gaunamas kokiu kitu būdu. , toli bespekuliuodami ir beieš- 

Todel, kad neapsikrovus ' kodami lengvų pelnų, taip jie 
didelėmis sumomis, kuri'1 nė dabar gali nueiti su taupymo* n • id t /a • i i j -i - mos • 4 4 4„ niūrimu!- sumomis, kuri'1 nė dabar gali nueitiantvvskupis E. J. Quigley su- kademikes. 192o m. pristatyta ’ |

v. , v ' r ra galimybės pelningai inves ! idėja,graži koplyčia ir erdvi audi- . c & | J
1 • , *r. \ * • i- i i „i, Lmti, kuomet procentu kai-1 Bet čia nereikia stebėtis, almame darbe. A. a. kun. Dr. A. torija. Koplyčia apdovanota . v . .

nos yra labai žemos, visoj ša nusigąsti akivaizdoje to. kas'Staniukynas, a a. F. B. Šerą- ypatinga atlaidų privilegija 
vyriau- finas ir kun. Aleksandra Sk- 200 dienomis atlaidų auklėti 
Filoso- ripka teiravosi ir ieškojo tin- nėms už kiekvienų atlankymų

ly sukilo visuotinas brūzdė- buvo pirmiau, 
sys mažinti mokėjimų už pa- Keli metai atgal taupymas

fijos fakultetų Lietuvos universitete, nūs- kainos vietos, kuri būtų gra- Auditorija naudojasi muzikos <,etųs PiniKus 1 r dabar kelmo buvo sutepęs “pajuoka vieto
kriausdami katalikų visuomenę. Šis fakul- žioje apylinkėje, neperbrangi, mokinimosi, gimnastikos ir se daliuose miestuose nuoš. Je religijos kaip nesenai pa

tetas neteko 5 katedrų ir 18 profesorių. Be siekianti miestų, tolokąi nuo sporto lavinimosi. Pačioje a-
panaikintųjų 5 katedrų Teologijos — Filo- dirbtuvių ir triukšmo. Bet a. kademijoje mokinama keturių ppr <I^imtį metų.____________

a. antvyskupis surado atatin- metų augštesnės mokyklos Lietuviai katalikai, tėvai iv 
kainų vietų pietinėje miesto kursai ir dviejų metų komer- motinos, turėtų susirūpinti sa-

Vakar rašėme, kad tautininkų 
sybė “sureforniavo” Teologijos —

sofijos fakultetas pasidaro nepilnas. Tuo 
savo žygiu tautininkai dar vienų didelį smfl-

1. Kuri valstybė gyvena taikoje su, Ka- i gj uždavė Katalikių Bažnyčiai Lietuvoje.
talikų Bažnyčia, ji yra stipri, jos ateitis už- i 
tikrinta.

2. Valstybė, kurioj duodama pilna lais
vė katalikų veikimui, kurioj Bažnyčia turi 
pilna paramų, savo piliečiais gali pasitikė
ti, nes t kybą ir dora paremtas piliečių auk
lėjimas daro juos ištikimais Dievui ir val
stybei.

dėtųs pinigus ir dabar keliuo buvo 
ideliuose miestuose nuoš. je rel

yra žemiausi iš visų buvusių šakojo būriui savo draugų 
t liicagos bankininkas t raig 
B. Hazleuood. Buvo Įsitikin
ta, kad tautos ir pavien.o ge
rovė pareina nuo vienval di
dėjančių išlaidų ir spekulia
cijų, be atsižvelgimo j jokius 
asmeninės finansybės princi- 

kuriuos žmoni ia kada

Kai kas. gali paskaityti Bažnyčia pra- tuviškas mokykias, kur jos yra!

dalyj, vadinamoje “Southside cijos kursai. Prie to dar mo- vo dukterimis ir jas pasiusti
-------------- Marshes”, sale Marąuette Par koma muzikos, dailės, siuvinio į šv. Kazimiero Akademijų,

Katalikų savaitraštis “America” rug. ko- Ir rtigpiučio 14 d. 1909 ir namų ruošos. Akademijoje kurioje, baigę augtšesnius 
sėjo 5 ,1. laidoje gana plačiai rašo apie pa- ”• ""Pirkta dešimts akelių dėstomos augštesnio mokslo mokslus, jos išeis į pasauli su- 
aištrėiusius ir irstančius Apaštalu Sosto san- ™,nSs' Kongregacijos ir Aka- pamokos nuo 1912 metų. Bet sipratusios lietuvaitės ir prMi*’”. 
tykius su Lietuvos vyriausybe. de""'|os '"as '‘j0 iiL Pi”"®# Akademijos laida, ruošy gyvenime stoti už tikiby. p •

___________ palengvo ir tęsėsi trejus me- ketverius metus ištesėjusių, nes ir tautines teises, kad pas- -miouias liuko

tus. 1911 metų pradžioje už- buvo tik 1918 metais; nuo tų kui darbuotis ir gyventi Dievo ^1Hon^s staiga pamate \ėl, 
Lietuviai, leiskite savo va’kus tik j lie- baigta rūmų statymas. Tų pa- metų laidos nepersitraukia ir garbei ir Tėvynės naudai. asmeninė atsarga via ga

čių metų vasario 28 dieną ap kasmet didėja skaičiumi. Samata. (Tąsa 3-čiam pus! i
L '>-l' •B"

JSPIHJŽ1AI iš LIETUVOS.
Rašo KOTRINA SRIUBIENĖ.

Klaipėda.
Praslinkus mėnesiui po išvažiavimo 

į Lietuvą — j savo gimtųjų šalelę — lai
kinai palikusį savo brangių šeimų, myli
mus gimines, draugus, draugijas bei jų 
narius, su kuriais turėjau tiek malonių 
santykių ir reikalų savo gyvenime, buvau 
nutarusi kuogreičiausiai aprašyti visus 
kelionės įspūdžius. Bet įvyko truputį ki
taip. Kadangi sykiu su “Draugo” eks
kursija važiavo garbingų rašytojų, kaip 
p. Stašaičiutė iš Noruood Maus., p. Zdan
iais iš Cbicagos, buvęs “Vyties” redak
torius, tai buvau įsitikinusi, kad gabes
nė plunksna aprašys visus kelionės įspū
džius ir nuotykius. Pati ilgi esu jų pra
šiusi ir tikiuos, kad jie tai išdaryti noriai 
nutiko. Taigi man beliko pasidalinti su 
maloniais “Draugo” skaitytojais tais įs
pūdžiais, kuriuos pergyvenau pati pasie
kusi nepriklausomų tėvynę.

Pirmi uosto ir akcyzo valdininkų žo
džiai buvo lietuviški. Dieve! Kaip man 
buvo malonu, kokį;begaliniai didelį įspū
dį tai paliko! Niekados neužmiršiu, kaip 
maloniai buvome priimti Klaipėdos uoste.
Pirmiausia mus sutiko gražus Šiaulių or
kestrus. Dar laive apdovanojo ir papuoš? 
mus gražiomis, gyvomis gėlėmis. Patikri
nus pasus ir sutvarkius bagažus, buvo
me pakviesti į “Viktorijos” viešbutį. Ten 
tajiome pavaišinti pnikiais pietumis su 
įdomia programa; tai buvo gražios'kalbos 
ir dailus išlavinto Šiaulių orkestro grieži
mas. Turiu garbės, kad ir man buvo duo
ta proga pratarti keletą žodžių. Taip pat 
.pasirašiau ir į garbės atminties knyga, 
nes buvau įgalinote, kaipo ekskursijos 
komisijos narė.

Iš viešbučio nuvažiavome į kapines, 
kur sudėjome gyvų gėlių vainikus ant 
kapo žuvusių už Lietuvos laisvę kareivių.
Atsisveikinusios su kaikuriais iš ekskur
sijos dalyvių, aš su savo kelionės drauge
buvome pakviestos pas pažįstamų akcyzo boji gegutė. Mane stebino ir džiugino Lie- 
kantrolierių p. Jonų Bakų, Jis mus labai , tuvos gamtos gražumas; puikūs miškai 
maloniai priėmė, puikiai pavaišino ir pa- ir spdai žaliuoją pakelėmis. Daugybė

rodė įdomesnes Klaipėdos vietas. Pavė
sėjusios pas jį dvi dienas ir patyrusios 
gerų širdį savo tautiečių, palikome Klai
pėdą. Alano kelionės drauge nuvažiavo į 
Šiaulius, aš gi išvažiavau Panevėžio link, 

Panevėžys.
Panevėžyj apsistojau pas p. Motukai- 

čio ciceriečio sesutę. Pasilsėjusi aplan
kiau prelatų Gražį, Petro ir Pauliaus baž
nyčios klebonų, šv. Vincento Pauliečio 
senelių prieglaudų, Valstybės Banko sky
rių ir apskrities ligoninę, kuri yra nese
nai pabaigta statyti ir yra viena moder
niškiausių savo įrengimu Lietuvoj. Pane
vėžio miestas yra žymiai padidėjęs, pagra 
žėjęs; jį ypač puošia nauja, puiki katedra, 
nesenai įsteigtos vyskupijos valdytojo bu
veinė. Paskui aplankiau ir p. Peldžiaus 
sesutę, p, Panavų.

Raguva.
Bevažiuojančių į Raguvų per miškų, 

mane pirmiausiai sutiko kukuodama rai-

linksmų paukštelių čiulba medžiuose. 
Paupėse žydi pievos ir lankos. Bet mano 
svajones pertraukė šoferis žodžiais: “šthi 
ir Raguvos varpinės bokštas matyti!” IŠ 
tikrųjų, tolumoje, tarp žalių medžių, skais 
čiuose saulėlydžiuose spindėjo baltas bok
štas. \

Besigėrėdama pakelio vaizdais, pa
siekiau ir Raguvų. Širdis pradėjo smar
kiau plakti, nes tikėjausi neužilgo pama
tyti brangius asmenis. Neapsakomai ma
lonu buvo sutikti senų savo vyro motinų, 
sesules, brolį ir kitas gimines. Ilgi išsis
kyrimo metai neišdildė mano atmintyje jų 
jaunų veidų bruožų, bet dabar juos vos 
vos pažinau.

Ryto metų buvo Raguvoje varpų šven
tinimas — tų varpų, kuriuos nupirko savo 
aukomis Cbicagos lietuviai, daugiausia 
raguviečiai, dėl kurių ir man teko nema
žai padirbėti. Šventinimo apeigas atliko 
Raguvos klebonas, prelatas Jonas Ma- 
eiejauskas; jis taip pat pasakė ir labai 
gražų, jausmingų pamokslų. Labai gra
žiai suorganizuotas ir išmokytas vietinio

vargoninko šv. Cecilijos draugijos jauni
mo choras nuostabiai puikiai giedojo: ap
eigose dalyvavo ir tos pačios organizaci
jos orkestras. Del to tik džiaugtis tenka. 
Varpų kūmais buvo pakviestas kun. Šer
mukšnis, Raguvos vikaras, i;.* ii keletas 
kitų vietinių asmenų.

Raguvos bažnyčif, ra vidų./ dailiai 
išpiešta žymaus dailininko raguviečio Mae 
kevičiaus; sena varpinė irgi yra patai
syta.

Po apeigų bažnyčioje, pakvietus 
g» i b. prelatui, aš sveikinau gausiai susi
rinkusių žmonių minių Amerikos lietuvių, 
ypač raguviečių, vard? Turiu būti dėkin
ga gerb. prelatui, kun. vikarui ir varpams 
priimti komisijai už vaišingų ir malonų 
pr'ėmimų, kuo parodė, kad visi raguvjo- 
c>ai labai džiaugiasi amerikiectų (lovai 
Taip pat turiu viešai padėkoti Ir ori 
i-ui. kuris pagriežė man pasveikinimų.,

(Bus daugiau)
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.ABOR DAY-PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
Į miltų, medaus, pieno, sūrio. 
! Taipgi gyvų paršiukų, veršiu
kų, kalakutų, žąsų, ančių, vis
lų ir t. t.

I)u t rokai gabens žmones 
nuo Clarendon Ilills stoties 
į farmą veltui.

Iš Cbicagos yra pasirengę 
vykti trokais Mraąuette Par- 
kiečiai, Brigbtonparkiečiai ir 
Town of Lakiečiai, \Vest Si- 
diečiai. Kiti važiuos automo
biliais ir traukiniais.

Visas pelnas skiriamas šiai

B NEPAPRASTAS RUDE
NINIS IŠVAŽIAVIMAS.
arinoje bus galima gaut 

rpirkt įvairiausių valgomų 
etų: lašinių, kumpių, dešrų,! mokslo įstaigai.

Prašau Į Mano Kampelį
----------- Rašo prof Kampininkas--------------

• )is ir pavėluotai, ale pa
kas jūsų prof. Kampinin- 
kjnegali smutko širdy pas- 
lt nepabagaslovijęs seno 
m krajaus laikino kapito- 
li Kauno jaunos kategori- 
jiiligentų, kalbininkų, ku- 
rupomis šneka it ant po 
ps rašo, kad reikia mūsų 
livis, vadinas mūsų kalba, 
e/ti nuo visokių barbariz- 
nznokų, ba, ištikrųjų, sar- 
įt dabar yra mums lietu
vei per gazietas ir aplika- 
tišnekėti taip, kaip anais 
eis, jau neinant toli, na, 
sisim, kad ir savąjį druką 
išro atgavus, šnekėta.

įbar, kaip atėję iš Kauno 
priai rodo, mūsij lietuviš- 
kįiežuvis jau bent trečdaliu 
atetytas tokiais žodžiais 
k priklodui, šedevras, five 
k:as, moningas, persona, 
lėtafas, vodevilis, užtik
si, kokusuoti, triksas, biz

nis, bekonas, mekeris, inven
torius, štebelis, kros kontri ir' 
daugeliu jiems panašių. O di
desniam priklodui, nesenai, d a 
rant fordukais ir morosaike- 
liais reisus aplink Lietuvą, 
Kaune didelėm raidėm para
šyta, paskui ant vienos ‘mein’ 
gatvės iškelta, tokta saina: 
“Startas ir Finišas’’. Paskui 
pavožniai nuimtas tos sainės 
pikčeris ir patalpintas visose 
gazietose, tur būt, tam, kad ir 
provincija matytų, kaip razu- 
nina yra lietuviška Kauno 
ponstva ir kaip ji ne tik ga- 
zietomis, aplekatais, bet ir šal
nom čystija seną mūsų liežu
vį nuo visokio barbarizmo

Taigi, didžiausiu atsiduksė- 
jimu palinkėkim mes jiems 
sveikatos, ščesties ir didelės 
ukvatos ir toliau tokiais pri- 
klodais čystyti mūs lietuvišką 
liežuvį.

I
Reprodukcija naujo J. A. 

Vašingtono, pirmojo Amerikos 
gimimo sukaktuvėms paminėti.

KAIP SUNAUDOJAMOS AUKOS VYTAUTO 
DIDŽIOJO FONDUI.

etuvos laikinoje sostinėje 
Kne prie Duonelaičio gat- 
vikaip daugeliui lankiusių 
Lavą teko matyti, gražia- 
mrožėmis ir paminklais iš- 
ptame sode, stovi medinis 
bbs išvaizdos trobesys su 
p:atytu mūro bokštu. Šiame 
tesy yra karo muziejus, 
kame patalpinta gausus rin 
kis eksponatų apibudinan- 

’č^Uetnvos kovas už nepri- 
k^omybę. Per tryliką ne- 
p ausomo gyvenimo metų 
k muziejus virto kiekvieno 
livio širdžiai brangia šven
te Čia ir lietuviai ir svetim
ai lenkia galvas ir deda 
v|kus prie žuvusiems pa
rodo, kiekvieną dieną gausi 
ina' renkasi į vėliavos pa
kalo ir nuleidimo iškilmės, 
o lstybinių ir tautinių šven- 
čimetu suplaukia tūkstanti-S 
naninios. Iš čia laisvės var- 
paskelbia tautos džiaugsmo 
vaidas. Bet malonų jausmai 
kiį lankant šią vietą slegia* 
mejaus išvaizda, kuri toli 
gfu neatitinka savo aukštą 
tilų, ir baimė, kad kiekvie- 
nąkymirką maža kibirkštėlė 
g» tą didžią šventovę pa
vedi pelenų krūva. Nors ir 

įuziejai randasi ne geres- 
padėtyje, nes negali dėl

patalpų stokos užimti atatin- į 
kainą vietą kultūrinėje darbo 
dirvoje, bet karo muziejus 
randasi už vis blogiausiose a- į 
pystovose ir visuomenė labai ( 
susirūpino įrengimu jam ata-( 
tinkamo rūmo. į

». Vytauto Didžiojo Komite
tas atjausdamas visuomenės 
susirūpinimą nusprendė Vy
tautui Didžiajam pagerbti pa
statydinti Jo vardo muziejų 
Kaune, dabartinio karo muzie 
jaus aikštėje. Tam tikslui įs
teigė Vytauto Didžiojo Fon
dą ir pradėjo rinkti aukas. 
Lietuvos visuomenė sukruto 
aukoti. Aukojo visi: ūkinin
kai, valdininkai ir darbinin
kai be tautybės ir kitų skir
tumų. Daugelio organizacijų 
nariai dėjo aukas organizaci
jų vardu. Pažvelgus į aukoto
jų sąrašus greta lietuvių or
ganizacijų vardų rasime žydų, 
gudų ir totorių organizacijų 
vardus. Malonu pastebėti, kad 
kaikurios organizacijos savy- 
tarpy lenktyniavo ir stengėsi 
įteikti didesnę auką. Gausias 
Lietuvos visuomenės aukas 
papildė nors mažomis, bet 
reikšmingomis sumomis Azi
joje, Afrikoje ir Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje gyvenantieji 
išeiviai. Iš Amerikos aukų at

siuntė šios lietuvių kolonijos: 
Argentinos — per vietos ko
mitetą atsiuntė 1949 Lt. 96 et. 
(194,98 dol.), Šv. Antano pa- 

■ lapija Detroit mieste per kun. 
Igną F. Boreišį 1405 Lt. (140,- 
50 dol.), p. Joseph Elias iš Chi 
cagos 1000 Lt. (100 dol.), New 
York City lietuviai per vietos 
Komitetą 500 litų (50 dol.), 

įWorcester, Mass. lietuviai per 
jdr-ą Puskunigį 1020 litų (102 
|dol.) jų tarpe 100 dolerių auk 
• su. Amsterdamo lietuviai per 
vietos komitetą 2030 Lt. (203 
dol).

Tokiu būdu dėka visuomenės 
duosnumui susidarė fondas, 
kurio pinigais šiais metais 
Kaune, dabartinio karo muzie
jaus aikštėje, pradėtas staty
ti Vytauto Didžiojo vardo mu
ziejus, kuriame netolimoje at
eity bus patalpinta karo mu
ziejus. Senasis karo muziejus 
stovės tol, kol bus užbaigta 
šiame paveikslėly atvaizduoti
(Vytauto Didžiojo vardo mu
ziejaus rūmai. O šių rūmų sie
nos kyla ir. kyla aukštyn. Prie 
statybos dirba 250 darbinin
kų, kurie jau užbaigė žemu
tinio aukšto ir pradėjo pirmo
jo aukšto sienas. Reikia tikė
tis, kad gerb. skaitytojams 
skaitant šią žinutę, muziejaus

I pradėtų darbu trūksta 130,000 
j litų, o kitiems metams muzie
jaus užbaigimui Veik viso mi
lijono.. Vytauto Didžiojo Ko- 

jnitetas jau kreipėsi į Lietu
vos visuomenę ir ji pradeda pa 
Jiiažu dėti aukas muziejaus 

• laibų užbaigimui. Tačiau to 
i negana. Tautos garbė reika- 
jlauja, kad ir išeiviai, ankščiau 
panašiais atvejais palaikę tam 
prius ryšius su Lietuvos vi-

! siiomene, dabar šiuo momentu!;neatsiliktų nuo visos Lietuvos 
visuomenės ir pirmųjų auko
tojų pavyzdį sekdami prisidė- 

į tų prie Vytauto Didžiojo mu
ziejaus užbaigimo darbų.

kabai būtų gražu, kad visi 
i muziejaus lankytojai, amžino 
j aukotojų paminėjimo skyriu
je, rastų šalę Lietuvos visuo
menės pavienių asmenų ir 
organizacijų vardų ir lietuvių 
kolonijų užsieniuose vardus. 
Tai būtų puikus mūsų visos 
tautos dvasios vieningumo pa
minklas, pastatytas Vytauto 
Didžiojo mirties 500 m. sukak
čiai paminėti.

LAIDOTUVIŲ BRANGU
MAS.

Metropolitan Life Insuran
ce Co. veda tyrinėjimus apie 
laidotuvių brangenybę šioj ša- 

;iy.
Kompanija pareiškia, kad ji 

i rimtai gilinasi į šį klausimą 
ir ateity visuomenei paskelbs 

; tikrai įdomių žinių, 
i Kol-kas kompanija patyrė, 
i jog brangiausios laidotuvės y- 
I ra New Jersey valstybėje — 
498 dolerių už kiekvieną mi
rusį žmogų. Pigiausia yra 

.Nortli Carolina Valstybėje — 
194 doleriai.

Kompanija sako, kad ši 
brangenybė begalo skaudžiai 
paliečia vargšų žmonių šeimy
nas, ypač kada numiršta šei
mynų galvos. Didesnė dalis 
pomirtinių sunaudojama lai
dotuvėms. /

Tai svarbus klausimas. Ir 
šio klausimo neiškelia nei 
spauda, nei kas kitas. Jau se
nai yra įtariamas karstų dir
bimo trustas. Kiti trustai ret

karčiais ujami ir kovojami. 
Bet šis trustas neliečiamas.

Kas metai šioj šaly miršta 
apie 1,350,000 žmonių. Juo> 
visus palaidoti atsieina apie 
pusė biliono dolerių.

Šiandie visur darbuojamasi 
įvesti ekonomiją. Tad svarbu 
pagalvoti ir apie ekonomiškes
nį numirėlių laidojimą.

TAUPUMAS IR MUSŲ 
SPULKOS.

(Tąsa nuo 2 pusi).
lų gale reikalinga. Žinoma, ir 

•jie pradėjo ją taisyti.
Taupymo judėjimo smarku 

mas turės sumažėti ir suma
žės, kuomet biznis pagerės 
ir bus parodyta daugiau pa
sitikėjimo naujiems sumany
mams. Tačiau .reikia tikėtis, 
kad yra šio-to pasimokyta ir 
kad per ilgus metus ateity ne 
bus girdėti nieko apie idėją 
buvusią dveji ar treji metai 
atgal, būtent, kad reikia nu
sitverti už aulinių kilpų ir 
kelti save aukštyn, norint vi 

,siems pralobti.
V. pašto ženklelio, išleisto J. 
prezidento, dviejų šimtų metų

sienos jau bus baigtos staty- .
ti.

Kiekvieną naujai statomas! 
muziejus džiugina. Ir kaip ne- Į 
džiugins, kada kiekvienas; 
nors maža auka jo statybos 
pradžią parėmė. Tuo džiaugs
mu Lietuvos visuomenė galį 
dalytis su išeiviais svetur, nes 
ir jie aktyviai dalyvauja Žal
girio nugalėtojui paminklo 
statyme. Šis faktas mums vi
siems turi būti vienodai malo
nus, nes tuo parodom visam 
pasauliui savo vienybę pager
biant Tautos didvyrus o tautos 
mokančios pagerbti savo did
vyrius visų yra gerbiarhos.

Bet džiaugiantis tenka ir 
susirūpinti. Muziejaus pasta
tymas kainuos du milijonu li
tų. Šiais metais užbaigimui

PRANEŠIMAS

Tebūna visldmn žinoma, kad Juozas A. Rizgcn 
(Jeweler) laikrodininkas, kurs turėjo savo krautuvę 
po nutn. 3313 So. Halsted St, dabar jau persikėlė 
naujon vieton po num. 3Ž55 So. Halsted St. Juozas 
A. Rizgen visiems kostumerlams Ir draugams dėkuo- 
Ja už praeities paramą Jo bizny. Todėl ir dabar tiki
si. Jog jo nepamirs naujon vieton, kur visi bus sutikti 
su “smile'’ Ir geru patarnavimu. Taipgi praneSame, 
kad Juozo A. Rlzgeno krautuvėje yra didellausias pa
sirinkimas žiedų, deimontų ir visokios rųSies laikro
dėlių Ir tt.

Taipgi taiso visokios rųSies laikrodžius.

JUOZAS A. RIZGEN
3255 So. Halsted Street

Telefonas Bouievard 6561

I

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME
i .

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

CTikietus,

Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

r

i
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DRAUGAS I
Penktadienis, Rūgs. 4 d., 1

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCRFORD, IL

Žinelės.
X Pirmadieny, rugp. 31 d. 

po pietų sugrįžo gerb. kun. M. 
Urbanavičius iš Rytinių Vals
tybių keliones į Roeklordų,

energijos ir pasišventimo.
P-lė Elena yra geras pavvz-

dis visiein-panelėm ir jaunikai 
čiam. Darbuokitės tarpe savo 
tautiečių, ir busit visų myli
mi.

Išleisdami p-lę Elenų Kum- 
pytę mes, raeiniečiai, neten-

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

K OF L PALAVER. 
By L. V. R.

kur paskirtas klebonu. Antra- ka(u įžyilli()S (lai.bu()otjos; bet> 
dieny, rūgs. 1 d., S vai. ryto 
už a. a. Romano Antano Po
ciaus sielų atlaikė gedulingas
Mišias su ekzekvi jomis.

X Penktadieny, rūgs. 4 d.,
5 vai. ryto išdalinėjama šv. 
Komunija tiems, kurie eina 
anksti į darbų, o 7:30 vai. šv. 
Mišios prie šv. Jėzaus Širdies.

as: J. Giedraitis, J. Mal&«, 
E. Savickas, J. Swilpj It 
would be interesting to >w,

triustie spirit and not the fi . biy, a certain timidity pre-Į vhy the passive attitud to 
nancial gain accured therebv doniinates to take the initiali- 

X lt will be .interesting to ve. The giri with the necessa- 
know, v hat action had been ry eourage, (if that be nece 
^aken at the recent eonven- 'ssary), will unųuestionablly

jto charueteriae. Working forjor storins. There certainly is 
an organization should imbv.eįno belief that they are inea- 
every meinber, witli an ai Ipable oi the task, būt possi-

the K of L’s?jcarried away by the first pla- 
ice teain. If an open assertion 
'of the prescribed plan was! 

given, it would undoubtedly
influence more councils to t,,e l're™,’j id'lect laudations lo l.er eįr-

įlence ot English or Lithuanian clc, il‘ she starts writing a co- 
tbailĮ. ,

in the printed pages ot the'hmm.
“Vytis.” į x In case you want to

lt is certain, that this will know, the following are štili 
in the affairs of the councils, the “moguls” of the league. iinvilriabl*y Phase the meni- Įactive in the councils: Slok

a factor long needed to re-1 No doubt, it should not be< a Ibers as to its contents. Becau-gailis, S. Ališauskas, P. Šal- 
. • store former prestige, that the i commercial interprise, it is'se ^le 1,ia.jority desire and can timieias, K. Savickas, A. t an 
ka,pOi “ ' 1 A'merely a niedium of keepingAonverse more adeptly in En- stavičius, J. Masiunas, C. Še-

-ii 'glisli, it would prove pratieal pūtis, B. Vaičiulis, J. Juozai-
‘if the readjustuient served to tis, J. Valiulis, A. Zickus and 

bers intact. Wliy tliere should p|as<! thc majority. įj. Bulevičius.

Other members wlio have

X Since our Chicago entrv 
— A. Lapinskas and A. Man-
stavičius reached the zenith ot" join the league, ratile 
executive importance in theihave tlieni antagonistic, be-

... ?’ . organization, we undoubtedly 1 cause of the apparent unfair,
podraug, ir džiaugiamės, kad ", ,___ x. A1
netoli išvažiuoja užimti atsa-
komingų darbų.

;a-

will witness a drastic changejness of the submitted plan by.

■ Gal Imt kad retkarčiais 
les dalyvauti su niurni 
viešnia.

Linkime geriausio pasiseki
mo ir sveikatos.

Svetainė ir stalai buvo pui-

į councils enjoyed heretofore.
X Taking for granted tliat

! our argunientative discourses

Vakare 7:311 vai. Apaštalystės kiai papllojti gyv0111is gėlėmis, 
Maldos pamaldos ir palaimi- L-Žk.llull putaisė ponios Ii. Ziz-
minas Sv. Sakramentu. „dnskienė, SI. Zaleckienė,

X Sekmadieny, rūgs. G d. pJ-s A Ziz,„illskaitf.j ą Moc
7:30 ryte Mišios, su įstatymu kaitė Jo|n pp p.
Sv. Sakramento, kuriose eina jtt<-.„lonticnė; jį Samalionienė
in eorpore N. P. Šv. P. M. so- A Vasiliauskienė. Prie stalų 
Galicija, visos merginos, mer 
gailės ir moterys prie šv. Ko
niunijos. l’o 10 vai. Mišių, Mo
terų Sų-goS 9 kp. mėnesinis 
sus-nias. Kviečiama visos na
rės dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui.

X Kazimierietės sesutės jau 
sugrįžo iš atostogų, ir pirma
dieny, rugs^7 d., Labor l)ay—- 
darbininkų dienoje, mokyklos 
kambariuose registruos visus 

vaikus einančius arba stojan-

eduoational benefits derived
irom this souree, will give the
members a consciousness of
acąuiring knowledge, tliat is'
essentially an asset to life.

Wlien we view the debaters
patarnavo plės Koverytč, J u- 011 Gm list, sucli narnės as: K.
dcckaitė, Lrbšaitė.\ Savickas, J. Bulevičius, J.

Viskas išėjo labai puikiai h iSwilpa, P. Šaltimeras, J. Va-
tvarkingai. Visi atsilankę bu- i libli« an<l others, give us an
vo patenkinti impression tliat they could

f i stand the tęst with any or-
Panašiai kaip Chicagcj.

will continue, it should indu-G o , . r - j i’ . . be any Salaned — mdividuals, .. T, ... ,,
ce otlier councils to join. Ar.j i X It appers that tbe fenu

on tbe league s payroll, is ra- nine element do uot «crash>
tlier a deviation from the spi
rit tliat our constitution ainis

the printed pages in the “Vy
tis” witli educational artieles

been heard of less freąuently

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Jos Nieks 
Nekvieči

Knygos SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrų, specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavinio. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
Kit< daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks-

JAUNUOLIO LAIVIMAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c. mingamu.
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

Ar žinot, kodėl jos ni« 
nenori 7 JI pati to neži V 
Jos kvapas nemalonus, 
to visi nekenčia. Išgarj 
duodami su Llsterine, Jš’ . 
lysirne burną Ir užmuši
Ilgų perus. Vartok k

i
dlen.

LISTER1K
A

r«
V

Mano Kailio — Scopo — Kaggi 
X-Kay Kocntgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi- i 

irias kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- . 
vuinas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr- ; 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų i 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba ( 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi- , 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne j 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- Į 
dytojui, neatidėiiokit neatėję pa- I 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjiuras Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD. i

ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ...................................................... 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina,1...................... ...,................................................... 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ........................ 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis |

kaina........................................................................................ 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,!

kaina ............................................................................ 75c.'
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangumis 4-rių veiks

mų drama, kaina................................................................... 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina...........................................................50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kR 

Pr. Būčys M. I,

ganization in the art of deba- 
ting. It would be a wise plan 

Rugpiucio d. tencourge this innocation to 

reatest extent.

Racinas pradeda Ghicagų
niegždžioti.
nušautas per 
tai, kam 'savo 
pardavinėjo.

langų italas uz ,
tavorų pigiau X With the approack of 

i the bowling season there is 
Už kelių dienų po to tttsili- (aĮwayS įjie ąuestion of prize 

čius į Šv. Petro ir Povilo pa- kimo, kitas gavo grūmojimų, llloney be contended with. 
lapijos mokyklų. kad, jei pigiau pardavmesi, į Last year, remarks to the ef-

X Antradieny, rūgs. 8 d. Šv. Rui i 1- valandų apleisti utie- de<;t tjiat piįzes were a\varded 
Panelės Užgimimo dienoje Šv. stų. O jei to nepadarysi, tai įinprOportionately, led to tbe 
Petro ir Povilo parapijos mo- mirtis. Šis pranešė policijai, o assumption that the prize'plan 
kykla pradeda mokslo metus savo tavorų paleido i ‘suras’|was not a very feasible one, 
8 vai. ryto su šv. Mišiomis ir Kįlo skandalas. Racino polici- į consCqUenty, it wonld empha- 
palaimininiu Šv. Sakramento ja davė žinių MiLvaukee fe- įįcally insinuate that the plan 

deraliams agentams. Šakoju arranged, so that the cel- 
atvažiavus, tas italas nurodęs vietas kur dar įeaTns derive a “break”

rockfordiečiai geri katalikai, bravarai randasi. Atvažiavę Įand ncd }iave all the “gravy”
susipratę lietuviai patrijotai agentai padarė ablavų ir su- ---------------------------- . ■—
sujudo, visomis išgalėmis, lei- rado 9 fabrikus ir dvi vietas,
sti savo vaikus į lietuviškų, iš kili- išvežama gatavas alto- 
katalikiškų mokyklų ir tuo holis.
suteikti savo vaikams visa tų Žinoma, viskas tapo sunai- 
mokslų, kurį duoda kitos rink- kinta. Tavoro - sunaikinta 
tinęs mokyklos ir virš to pa- $150,000 vertės. Ir da žada 
daryti juos gerais tikrais lie- ieškoti.
tuviais patrijotais. j Gengsterių — žudeikų nesu-

Lai jiems Dievas laimina, ėmė-. Gi minėtas italas, kaip 
}.olicija praneša, išvažiavęs iš 
Racino su visa šeima.

Man sųiagu pasakyti, kad j 
visus tuos skandalus nėra į- 
maišyta lietuvių vardas.

bei pamokslu.
X Sesutėms

DOUBLE
ACTING
IfpBAKING
lVVl>0WDER

Tėmyk kclkų gražu
mu Ir Jų šviežumo 

Išlaikymą.

RAGINE, WIS.
Išleistuvės.

Rugpiučio 30 d. šv. Kaži 
iniero parapijos svetainėj vie
tiniai veikėjai ir veikėjos su
rengė “surprise party” p-lei 
Elenai Kumpytei, kuri išva 1 
žiuoja užimti vieta mokytojos 
viešoje mokykloje, 50 mylių 
nuo Racino. Išleistuvėse daly
vavo ir gerb. kleb. kun. A. 
Bulinskas, ir visas parapijos 
komitetas. ,

Programų vedė klebonas, ' 
kuris savo kalboje išdėstė gra 
žins p lės Kičuos darbus ir 
lenuiJstanti darbavimasi para 
pijoj chore, Vyčių kuopoj ir 
Včisconsino Ajiskrity, taip pat 
ir vietinėse draugijom- ir nu
rodė laukiantį jos sunkų dar
bų, kaipo mokytojos.

Visi susirinkusieji sveikino 
ir linkėjo jai gerą sekinių. Be 
(o, atminčiai įteikė dovanų, 
tarpe kurių ir puikų laikrcdė

B. V.

Murins Co., Dpi. H. S., 9B. OWo St.į Chicago

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po

piet • ri. t

ADVOKATAI

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

, . _____^Ofisas 7 7 W. YVashington St. |
C. Lietuvos Universiteto Profesorius, Room 1S02 Tei. centrai 2978 į

, • 1 • ®i 17K Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų246 puslapių kaina .......................................................... $l./o ; ______
! TRUMPA/APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. į Vaka-rais: ^huYVai‘r SubatO8''į 

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. ms Archer Avė. Tei. Latayette 7337 '

t «

4QX«<
-P.S

35 <

i

Smagu buvo matyti, kaip su
sipratę katalikai moka Įver
tinti savo jaunas veikėjas. Tas 
jaunuolėm priduoda daugiau '■

c/tMEPItlcr■’pOROVlR';
4OYEARS

^5 ounces for254 ’
MilllONSOF POUNDS USED 

BY OUB GOVERNMCNT

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKTS

V ra didelis turtas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsi te 
Knyga “Eye Care” arba “Kye 
Beauty” ant pareikalavimo.

BILLY’S UNCLE

\M !>

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyveninio aprašy-1 
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina.................................................. 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas-Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina..................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c. Teiephone įtooseveit so-jo

5,000 ALKANU VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. Name: s iki y ryto Tel. Repub. 9600

kaina ............................................................................ 15c.
SIELOS TAKAI TOBŲLYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue

.V*
IH /

Namų Tel. Hyde Park 3306

JOŲN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams' St. Rm. 2117

Teiephone Itandolph 6 727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

I

Chicago, Illinois.

'ZATSol

A lvttub

1*1 !»»>•
. f

A. A. OLIS
ADVOKATAS

' 11 SOUTH LA SALINE STREET
ltooin 1701 Tel. Randolph 0331

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

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
| Uta.ro., Ketv. ir subatos vakare

Buy gloves with tat 
it savęs

Nerelk mokėti 50cŽ 
dantų mostj. Llsterine- i 
oth Pašte gaunama po . 
Tėmyk. kaip gerai JI - I 
kia. Ją vartotadamasr i 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAS!

25*

SKIHIICHING EIS
tvhen soofMnv Žemo fe eff

Righ t from the first touch, antiie^ 
healing Žemo takes the. ing 
misery out of mosęuito bites, les, 
and many other skin affliction’ryę 
it also for itehing, peelingįes. 
Bathers and other outdooifkB 
thank cooling Žemo for relie 
sunburn. Douse it on ivy-poii 
Pimples and dandruff fade wh«įfe, 
antiseptic Žemo is applied. |n- 
stantly eases razor-smart. , 
have Žemo nearby wherever;
Any druggist. 35c, 60c, >1.0

»\ *

'O'.U

Ve

iCBkrrV

-C?,i.

V . L



Penktadienis, Rūgs. 4 d., 1931 draugas

CHICAGOJE Tel. Cicero 6766

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

braugija šv. Jono Evange

listo vyrų ir moterų laikė mė
nesini susirinkimų rugp. 30 d., 
parap. mokyklos kambary. Su
sirinkimų atidarė pirm. J. 
Blankus malda,

Susirinkimas atlaikytus per 
vienų valundlj, kad greičiau 
nuvažiavus į “Draugo” pikni
kų.

Juoaas Blankus, pirm.

DU P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

D A K T A R A
Tel. Ganai 6764 t Telefonas Grovehill 2262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
sako: “sėskite i mūsų auto- T<l- Or°yehin oei7

, ‘ ¥. ,, r l‘es- S. Artesian Avė.
mobilių, mes nuvežime . Pra- Tel. Grovehill 0617

Mūsų parapijos moterys ir 
mergaitės dėkingos “bniu- 

nutarimus ' gui” už pasanidymn gerų ne
pereito susirinkimo perskaitė Zikantų, kurie taip gražiai lie- 
rašt. J. Grisius. Tuviškai grojo. Be kilų, ma-'

dėjo vežti. Veža vis tamsio- i 
mis gatvėmis. Atvežę prie šv. j 
Kryžiaus ligoninės ir paleidę.: 
“Eikite”, sako, “ant ketvirto 
aukšto ir rasite vyrų”.

Išieškojus visų ligoninę nie-

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS ■ 

2423 VVest Marųuette ltoad
Vai. 2-5 ir 7-9 P. m. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

Ligonių dr-ja turi vienų --:čiau net mūsų kolonijos į kur nerado Ligoninės vedėja 
M. Miškevičių, kuris antras , graborių, rėmėjų visų naudin- paai§kinuS) jog §j vaiur^ nei 
mėnuo guli Cook County ligo- gų darbų, p. Skudų šokant suk koks vyras neatvožtas snžeis-i

DR. V. S. NARES

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 '/VEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUEfl?TE ROAD

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

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

Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KŪWARSKI8
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2 403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 35 9 So. Leavltt St. 

Tel. Ganai 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v.' 

Nedėlioj pagal susitarimą

mnej.
Federacijos vietinis

tirų.

<yrius ' Negirdėtas apiplėšimo būdas.
/ Į

tas.
Moteris

susirinkimų per vasarų'nelai-į Pereito šeštadienio vakare vįpa Telefonuoja savo vyrui 
kė dėlto nei raporto nebuvo apie 9 vai. du vyru atvažiavę

A. a. Urbonavičiaus pomir-Į automobiliu pas p. Mierzvins- neatsįtikę. 
tinė pasiųsta j Lietuvę jo 1110- įkienę, (1944 Canalport Avė.) Parsiskubinus 
teriai ir jau antri metai ne-įsako skubinkis važiuoti į Ii- jurįs į§mu§tas, triobo,fvisi bal 
gaunama atsakymo. Rašyta du goninnę, nes jūsų vyras labai jaį išvartyti. Pavogti keli 

' laišku, dabar nutarta da vienų sužeistas daibe (p. Mierztins- šimtai dolerių, auksiniai žie- 
- ' apdraustų laiškų pasiųsti. įkiš dirba naktimis). dai.

“Drauge” buvo pranešta, kad į Išgandinta moteris tokiu, Užpakaly mergina turi nusi- 
pinigai Lietuvoj priimti. Drau pranešimu prisikėlusi savo sū- : saI,1(ižįus kambarius. Ir tos 
gija nori gauti nuo moteries'įnų iš miego morėjo^savo a«-.(jurys išlaužtos ir nuo mcrgi- 

nos atimta 30 dol.
Vadinas, šeimininkę su su-

raštu paliudymų. Jtomobiliu važiuoti. Bet vyrai

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vale 
suprato esanti ap- Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

ir sužino, kad niekas su juo j u Joliet keliu — Road 4 iki 
Lemont. Nedavažiavus visai

namo randa

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leevitt SL Tel. Ganai <221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 vai. vak 

Nedėlioj pagal sutarti X

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

I 
I

Lemont miestelio, prie gazoli
no stoties reikia sukti po de
šinei ir važiuoti iki pasimatys 
Labdarių fanuos iškaba (sai

DR.J.P.POŠKA
Visi Uucagos ir apielinkes -3x33 HALSTED STREET 

lietuviai nuoširdžiai kvieciaiui Antras ofisKd ir Rezidencija 
i ši labdarių išvažiavimų — I 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

OFISAS

Patarnauju laidotuvėse 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS
668 west iš Street :j439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Telef. Canal 6174 i
SKYRIUS: 3238 So. TeI- Cicero 5927
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

SVARBI ŽINUTE

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

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

Ofise Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
paremti jų dedamas pastan-,Ofląo Val- Nu0 9’12 rytais: nuo 7-9

... , , , v. , lvak- Antr0 Of- Val-: Nuo 3-6 p° I Kampas .11 StreetgH$> KUd sukėlus keletu siuitų piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
num palikę prie ligoninės, o dolerių būtiniems Labd. Sų- šventadieniais pa*al įtarimą, 
patys parlėkę apiplėšė namą jungos reikalams. Visų lietu-
ir dingo. . vjų pareiga remti labdarybę,

1 asirodo, visa kame dabar kuri rūpinasi vargšų likimu
kuopigiausia. Į reikalingas atsargumas.

Rap.

“SUDIEV GIRUŽĖ, SUDIEV 
ŽALIOJI.”

kuri našlaičiams ašaras nu 
šluosto, seneliams karčias gy- į 

veninio dienas pasaldina, 

i Viva.

Tel. Randolph 0993—0994

DR. EDGAR W. GRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį ir gerklę
39 So. State St, Chicago

Mentor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:30—4:30

DENI I S T A I

VALANDOS; l—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedellomls ir šventadieniais 10-12

Phone Bouleva.d 7042

LAIŠKAI PAŠTE

Tel. Lafayette 57 93

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė, 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wenfworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON į
Gydytojas ir Chirurgas 

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

lies. Phone 
Eugiewood 6641 
VVeuivvortn 3 VU O

Office PUor 
Wentworth 8098

UR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SU. HALSTED STREE']
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymu) 
skylių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS G RABORIŲ 8 

Ofisas 1

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama..

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

A. PETKOS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

, Varde 1138 
Chicago, TU

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

L J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu elmpatifi- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Vasara baigiasi, baigiasi vi
sokie piknikai, visokie išva
žiavimai į miškus tyrųjį orų.’-'

Ateinantį sekmadienį Chica- 
gos lietuviai, skaitlingai suva
žiavę į J^abd. Sąjungos Centro 
suruoštų išvažiavimų savam 
ūky, pasilinksminę, prisinešu 
tavę, parėmę kilnų labdarybės 
darbų vakare, grįždami namo, 
užtrauks atsisveikinimo su 
giria dainą: “Sudiev giružė, 
sudiev žalioji.”

Labdaringos Sųjungo. ūkis 
randasi už 18 mylių nuo Chi- 
cagos. Važiuoti reikia naujuo-

METINĖS
SUKAKTUVĖS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

F

iii

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį] 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A. A.
DOMINIKAS

AEKSANDRAVIČIUS
Mirė rugsėjo 5, 1930, o po 

gedulingų pamaldų Gimimo 
Panelės šv. par. bažnyčioj pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se rugsėjo 9 d. s Buvo sulaukęs 
3.: metų amžiaus, kilęs šalfenų 
k., Švėkšnos par . Tauragės ap.

Paliko liūdinčias dvi sese
ris Ievą Gumuliausklenę ir 
Petronėlę Menkunienę, du švo- 
gerius Kazimierą ir Tamošių 
ir gimines.

Metinėms mirties sukaktu
vėms paminėti užprašėme šv. 
mišias, kurios jvyks subatoj, 
rugsėjo 5 d. 7 vai. ryte Gimi
mo Panelė, šv. par. bažnyčioj, 
širdingai kviečiame visus gi
mines. pažystamus ir kaimynus 
atsilankyti j tas pamaldas Ir 
pasimelsti, kad a. a. Doml- 
ntko sielai per Dievo malonę 
užkviestų amžinoji šviesa.

Nultudustos
Seserys.

10
13
17
22
35

Grildsenici Mrs. Barb. 
Jurshenui Jonui 
Klovni Domininkui 
Lukosin Mrs. Stan. 
Szolinskui Geo.

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

ArU 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

BR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET*

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLIR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SU. ASHLAND AVĖ. 
SDECIJAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880

OFISAI:
49 01 — 14 St. 2924 Washmgtoį 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BtVlg.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomli
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0020

a. l. davidonis, m. d,
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienti

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tel. Prospect 061

Tele. Cicero 1260 X-Ray

DR. GUSSEN

DR. R. ARON
GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 642 5 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išakiriivnt
DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND A V H. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8206

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

1
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis susitarus
Cicero, III.

Vai.

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemifno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 4847 W. 14 ST. 
atsRikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

South Side Office North Side Off 
9300 Cottage Grove 2006 W. Ghuo. 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 72 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRI5
Tel. Beverly 0870

Tel. Boulevard 7589

Tėl. Yards 1829

G. SERNEįi
LIETLVIH AKIŲ
DR.

SPECIALISTAS

• Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
75* WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

DR. K. NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

2487 WEST «9th STREET

DR. A. W. JACOBS
(JOKTJBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Mieliigan Avenue

Valandos.- Nuo 9-12 1-5 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9463

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartį

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS ;

Buvęs Instruktorius Vlcnsios Universiteto Per 5 .Metas 
Ofisas 1447-40 Pittsricld Bldg., »5 E. IVashjnglon St., Cliicago,

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Extractlon
Vai. 9-». Ned. 9-12 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SUSAN A. SLAK1S
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų 

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

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. į lydė Park 33|

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 50;

DR. BERTASH DR. NAIKELl
736 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 6:80-8:80 vai. vak. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj zusltaraa Nedėlioj susitarus



6 DRAUGAS Penktadienis, Rūgs. 4 d., 1931

Minis litiirin PlIHIuS nuosavoj rainoj, Siistji 6i„ 1931 ■ I
C H I C A G O J E

PEOPLES RADIO PROGRA
MAS. PRANEŠIMAS.

Antradienio vakaras pagida 
rė it kokia šventė, nes antra
dieniais tarp 6:30 ir 7:30 vai. 
girdime gražius radio progra- 
mus iš WGES stoties. Su tais 
programais taip apsipratome, 
be jų, rodos, ir apsieiti nebe
galėtumėme. Su fnalonumu iš
klausyta ir praeito antradie-

Tėmykit!
Šv. Kazimiero Akademijoj 

mokslas prasidės rugp. 8 d. 
su Šv. Mišioms 9 vai. •

Mokestis $5.00 mėnesiui, bet 
iš priežasties bedarbės darome 
palengvinimų: Kurie užsimo
kės pirmų mėnesį už visus me
tus, tiems tereikės mokėt tik

‘‘HAPPY BIRTHDAY.”

Brighton Park. — Rugp. 27 
d. susirinko gražus būrelis 
žmonių į jaukius namus pp. 
Vaičekauskų : (4507 California 
Avė.) palinkėti “liappy birth
day” p-lei Antaninai Vaiče
kauskaitei, kuriai tų dienų ly
giai suėjo 18 pavasario mete
lių.

Pp. Vaičekauskų šeima.

Yra Brighton Parke daug 
gražų šeimų. Jij tarpe pažy
mėtina Vaičekauskų šeimyna. 
Augina tris dukrelės lelijėles 
ir sūnų Leopoldų. Sesutės Ste
fanija, Antanina, Lusijų,

Ponas Vaičekauskas geras, 
malonus žmogus.

P-ni Puleherija Vaieekaus
Jaunutei Antaninai jos t®- ji<įene netik pavyzdinga moti- 

veiiai surengė J birthday par na įr šeimįninkė, bet ir įžymi 
ty ir, žinoma, neapseita be1 visuomenės veikėja. Jinai

POLITIKAI APIE VYTAU- .VISI RENGIAS VAŽIUOTI, 
TO PARKĄ IR B. — PARKAS
----------- --  NEPASILIKS.

Jau buvo minėtų, kad 15________
wardo republikonai, Deneeno Brighton į Park. — Taigi ir 
gi upė, turės savo metinį pik- Brighton Parkas nepasiliks 
nikų \ ytauto parke, Darbiniu-į nevažiavęs į išvažiavimų Ma- 
kų dienoj, rugsėjo 7 d. Į šį
piknikų kviečiami ir lietuviai 
pamatyti įvairaus programo.
Jame dalyvaus p. Deneenas, 
p. E. Litzingeris, p. Lconard 
Reid, p. Frank Mast ir kiti.

nio Peoples Furniture kampa-14'00 ™nesiui -- $40.00 me- 
tams. Teliko 7 dienos užsire- 
gistruot. Pasiskubinkit!

Seselės tikisi didelio skai
čiaus mokinių. Neapvilkite jų. 

darbavosi net sušilę, taip kad

nijos radio programas. Nors j 
programas susidėjo daugiau-, 
šia iš pluoštelių, bet kad josi 
buvo gerai parinktos, visa va
landa praėjo labai gyvai ir 
įvairiai. Radio valandų paįvai 
rino ir juokdarys Charlie Ke
purė, kuris šiuo kartu ypačt
gerų juokų papasakojo ir pats 
net juokėsi. Įsiklausius-gi į 
patiektus Peoples Furniture 
Co. skelbimus ir įvairius bar- 
genus, ištikro įsitikini, kad 
dabar yra patogiausias lai
kas pirkti radio ir kitokius 
namų reikmenis ir tai pirkti 
ne kur kitur, o lietuviškoje 
įstaigoje — Peoples Furniture 
Co. krautuvėse, nes čia ir pre
kės geros, ir kainos mažesnės, 
negu kur kitur, ir sąlygos 
duodamos geros, o apie patar
navimų kų ir besakyti — man 
dagus ir nuoširdus.

Kitas šios įstaigos progra
mas, kaip paskelbta, bus at
einantį antradienį iš tos pa
čios stoties tuo pačiu laiku.

R. Kl.

ir,
žvakutėmis papuošto “gimi
mo dienos pyrago”. Be to, 
p-lė Antanytė apdovanuota 
gėlėmis ir kitokiomis gražio
mis dovanomis.

Vakarienė.
Svečius pavaišinti,

y- Specialiai išleistame 15 
pač daug ir ilgai darbavosi wardo pikniko laikrašty apie
vietinei Mot. Sų-gos 20 kp. 
Ėjo iždininkės pareigas, daug 
narių kuopai prirašė ir abel- 
nai vakaruos bei bilietų plati- ! 
niine jinai pirmutinė. Tokias

kurių Į nares kuopos privalo brangint
vakarop visko pritruko. Iš vy- susivažiavo ir tolymesnių j įr įvertint. Ne visos yra ly
rų dirbo A. Šakys, V. Kava
liauskas, M. Karečkas ir kiti.

miesto dalių, p. Vaičekauskie- gįaį aktyvios. Anot gerb. kuri. 
nė su dukrelėmis, pagamino a. Valančiaus žodžių, “ yra

5 JIš moterų M. Karečkienė, P. skanhj ir puošni^ vakarienę. (veikėjų”, daug “veikiančių”, 
Kavaliauskienė. Tamasevičie- Sesut€s p4gs Antaninos iškepė.1 tik niekam nei “naudos.iš jųKavaliauskienė, Tamasevičie- 
nė, Andriuškevičienė ir visa 
eilė kitų.

josios gimtuvėms įvairių tor-' veikimo 
tų. Jau kam teks Vaičekaus-

žodžiu, šis išvažiavimas taip kienės dukterys> tas bus lai‘ 
pavyko, kad geriau nei nega- nanSas» nes tikrai mergaitės
Įėjo būti. Taip ir reikia.

Jaunikaitis.

WEST SIDE ŽINIOS.

gražiai auginamos ir geros 
i šeimyninkės.
i Po vakarienės, prasidėjo 
linkėjimai, “toast masteriu” 
buvo jaunas kun. A. Valan-

Ponia Vaicekauskienė visur 
dirba ir dirba naudingų dar
bų. Už tai taip ji, kaip ir jos 
šeima yra populeri, gerbia
ma ir mylima gerų žmonių.

Po malonaus, vakarėlio, 
skirstėsi viešnios ir svečiai iš 
pp. Vaičekauskų, nešini at
minčiai “birthday cake” pa-X 23 Place ties Leavitt gat- (‘ius- Ir> kaiP 3isai moka su

vės kerte trečiadienyje Jonas m°jingai vadovaut tokioms, žvak te
Barkauskas automobilium va- Pu°telėms. Juokų ir linksmų ,P

PARAPIJOS IŠVAŽIAVI
MAS LABAI PUIKIAI 

PAVYKO.

North Side. — Pereitų sek
madienį Jeffersono girios 
skambete skambėjo nuo lietu
viškų dainų ir žaidimų. Aš 
nemanau, kad kada nors tas 
gražus kalnelis turėjo tiek lie
tuviškos publikos.

Diena pasitaikė graži, tat 
ir suvažiavo iš visų northų 
lietuviai atsisveikinti su my
lima northsidiečių vieta. Tas 
atsisveikinimas buvo tikrai 
priruoštas veiklios draugijų 
komisijos, Federacijos vieti
niam skyriui vadovaujant.
Dalyvavo visi North Side lie
tuviai nuo mažiausio iki se
niausio.

Vyčiai lošė basebolų. Visi 
buvo suėję žiūrėti, kaip lietu- jas turėti šv. Juozapo namuo- 
viai lenkus pliekė. se Marian Hills, III.

Parap. choras buvo tinka
mai prisiruošęs. Kaip užtrau
kė “Piauti linksma’*, tai tik
rai buvo ko pasiklausyti.

Buvo įvairios vaikų lenkty
nės, kuriose dalyvavo daug 
vaikų ir mergaičių. Visi grei- 
tesnieji gavo dovanas.

Lietuviški šokiai tęsėsi iki 
vėlumos, nors dulkių debesys 
skraidė viršum šokėjų.

Komisija labai dėkinga mu
zikantui S. Berkeliui, kuris 
visuomet draugijoms bei para 
pijai patarnauja.

Biznio žvilgsniu taipgi gerai 
pasisekė, nes visi darbininkai

žiuodamas susikūlė su kitif au šnektų buvo iki valiai, 
tomobilistu ir pusgyvis tapo' Jaunutei “jubilatei” daug 
pųgabentas į šv. Antano ligo- linkėjimų pareiškė ir
ninę, kur jį vakar aplankė Paks kun. Valančius, ir jo bro- 
Aušros Vartų klebonas. liukas Antanas ir viešnios iš

X Maldos Apaštalystės su- toliau pp’_B‘ Bytaatienė, A. 
sirinkimas Aušros Vartuose Nausėdienė, p. Šakunienė, p. 
šiandien tuojau po šv. Jėzaus Račkauskienė, p. J. Akrima 
Širdies vakarinių pamaldų. ,v^ius, ant galo p-lės Antani-

_ A . . . nos tėvai pp. Vaičekauskai,
X Rytoj iškeliauja Lietu

von ilgai Westsidėje gyvenę gražiai svečiams dėkojo ir sa
vo dukrelei gražių pamokini
mų suteikė. P-lė Antanina nuo 
savęs visiems gražiai dėkojo.

singeliai vyrai: Bielskis, Rau- 
biškis ir Šeštokas. Linkime 
jiems laimingos kelionės ir po
malonaus tėvynėje apsilanky--------------------------------------
mo lauksime jų sugrįžimo tik PAIEŠKAU gaspadinės 
nepavieniai, bet poruotai, kad inerJPnos ar našlės apie 40 
ateinančiuose metuose Ameri- metl* amžiaaa- Turi būt blaiva 
koje prasidėjus darbams leng- *r mokėt nors truputį angliš- 
vai jų kelionės išlaidos apsi- kak Ppa§au rašyti man su pa
mokėtų.

X Vakar dienų šv. Ražan- 
čiaus Kolegijoje susirinko ne
mažas būrys tretininkių mo
terų, kurios trims dienoms ten 
pat ir apsigyveno, kad pilnoje 
ramybėje atsilaikyti metines 
šv. rekolekcijas, panašiai ir 
mūsų lietuvės tretininkės ga
lėti} pasirūpintil šv. rekolekci-

aiškinimu apie savo galėjimų 
namų ruošos darbus atlikti.

ANTANAS STULPINAS 
400 Rush St. j Chicago, III.

PADĖKA.

Širdingų ačiū tariame p. 
Jasnauskams ir Varaniams 
už paaukojimo alaus, taipgi 
p. Raktui už taip gausių pa
ramų. Dėkojame visiems atsi- 
lankusiems, rėmėjams ir do
vanų aukotojams, taipgi vi
siems, kurie pagelbėjo savo 
darbu mūsų pereitam sekma- 
dienyj surengtam piknikėlyje, 
parapijos “Rūtos” darže, ku
ris labai puikiai pavyko.

West Side Nek. Pras. P. S.
Draugija.

Linkėjome p-lei Antaninai 
dar daug gimtuvių sulaukti 
ir laimės bei kloties gyvenime.

O pp. Vaičekauskams tikrai 
ačiū už gražias vaišes ir labai 
malonų pasisvečiavimų.

Buvęs.

Vytauto parkų, tarp kito ko, 
taip rašoma:

“The Committee has been 
fortunate ,in renting the new 
and beautiful Vytautas grove 
at 115th St. apd Craivford av. 
This grove has a beautiful 
dance pavilion, boivling al- 
leys, dining lialls, refresh- 
ments stands and other mo- 
dern buildings, and lašt, būt 
not least, beautiful tall shade 
trees, tables and benclies to 
accommodate all who attend.”

Smagu, kad ir kiti mūsų įs
taigų taip gražiai pagiria.

Tame pačiame laikraštyje 
rašoma, kad prof. Frank 
Mast, dabartinis prokuroro 
padėjėjas, vėl bus kandidatu' 
į teisėjus. Esu jis t-.ri daug 
draugų, tai grupei pasitarna
vo ir dėlto ta proga bus jam 
duota.

rijonų ukin, pirmadieny, rug
sėjo 8 d. Trokas stovės prie 
mokyklos 9 vai. ryto.

Visus, kas tiktai norės, p. 
Tiekus nuveš už visai pigių 
kainų.

Taigi, kas tiktai važiuosite, 
nepamirškit atvykti 8 vai. prie 
mokyklos.

Rengimo Komisija.

tainėje 7:30 valandų vakare. 
Ateikite visi, nes bus labai

daug gražių naminių rankų 
darbo ir visokių kitokių dova
nėlių. Įžanga 25c.

Lauksime visų ir visus ma
loniai priimsime. 1

Viena iš mergaičių.

ŠELPIMO FONDUI REIKA
LINGA 13 MILIONŲ 

DOLERIŲ
Tiek norima surinkti Cook 

apskrity šelpti bedarbius ir 
vargšus ateinančių žiemų.

SUSTOKITE, IR SKAITY
KITE.

North Side. — Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. mergai
čių draugija rengia labai gra
žų “bunco party”, rugsėjo 9 
d., Šv. Mykolo parapijos sve-

Z \
' R. ANDRELIUNAS *
(Marųuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už 35 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

f

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiskn šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekimą, ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvaii ir greitai Išmokti pagal 
naują būdą mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite ir pradėkite 
mokintis šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chicago, Iii.

PLATINKITE “tiltAUGA’

CICERIEČIŲ ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptieką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W.
.' I4th st.. Cicero, Iii. Esu išėjęs augS- 
I tesnj aptiekorystės mokslą. Ir turiu 
| daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausi vaistų sandeli, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųštes. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus sutelkiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo ir elektrikos bllas. Renduoju i 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasidėjlmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų pasigrąžlnimui ir 
pasikvepinimul.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, UI. 
Tel. Cicero 39

I 8 R E N D AVIMUI

4844 SO

Wm. J? Kareivf, 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tel. Boulevard 1889

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 
aptieką šioje apieiinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorlus

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speclalizuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iŠ musų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*iiiim
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

I

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
MmninillUMI

Išsirenduoja flatas iš 5 kamb. 
antras augštis karštu vande
niu šildomas. Renda nebrangi. 

3247 So. Emerald Avė. 
Tel. Victory 0728

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Dellcatessen, labai pigiai, 3 dideli 

kamb., renda 320 mėn. 6807 So. 
Paulina St.

HARDWARE Įvairumų Storas — 
Jst. 10 meŲj, imsiu mainus. 6946 
Fullerton, Berk. 0413.

Roomlng house 23 kamb., renda 
375, Pigiai. 316 So. Aberdeen St.

REAL ESTATE
Sav. pigiai, 2 apt. plytų namas, 

6-6, atskiros ftild., 2 karų gar. 4337 
No. Sawyer avė.

6 kamb. plytų bung. naujos dek., 
geras atikas, 2 karų gar. mokyki, 
busai, tvoros. 39.500, cash ar išmok. 
Galim išrend. Sav. 1715 Craln St. 
Evanston, Iii. Unlv. 9285.
~Ui 3760 eųulty 33,000 8 kamb. 
plytų bung. vertės 33.600. 2 karų
gar. 6116 So. Komenaky avė., Hem
lock 6881.

3468 N. Kllpatrtck, 8 dideli kamb. 
lotas 61x125, vieta didelei šeimai. 
32,600 eųuity už 3600.

Valstybės auditorius Oscar 
Nelson visgi nuvyko į Wau- 
keganų ir tenai liudijo “grand 
jury” apie uždarytos vietos 
bankos reikalus.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas iietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
NusiunCiame pinigus Lietu

von paštu i dvi savaites, tele
gramų i dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelione! 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavimo.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yarda 4669

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chicagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaukite musų pasiu- 
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulls ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6398

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WWSHTENAW AVĖ.

Sapoe Telef. 
Hemlock 8887

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbing & Heattng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1246
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav.
Elektros relkmenos ir fikščie- 

rlal. Įvedame elektrą 1 namus Ir 
dirbtuvės.
MM S. Halsted St. 8 Augštis


