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Legijono Konferencija Nedarbo Klausimu
T. SĄJUNGOS TARYBON PRIIMTA 

KINIJAJ’ANAMA
Belize Žuvę Apie 1,200 Žmonių

GENEVOJ KALBAMA APIE AMERIKOS 
' ĮSTOJIMĄ T. SĄJUNGON

NAUJOS VALSTYBĖS T. 
SĄJUNGOS TARYBOJE

ANT HONDŪRAS EINA 
KITA VĖSULA

GENEVA, rūgs. 15. — T. MIAMI, Fla., rūgs. 15. —
Sąjungos Tarybon priimta dvi Ant Britų Hondūras, anot ži
naujos valstybės. — Panama 
ir Kinija. Norėta priimti Me
ksiką, bet susidurta su kliū
timis.

Panama užims Venezuelės 
vietą. Kinijai gi duota kiek 
viršenybės už Persiją, kuri il
gi darbavosi turėti savo atsto
vą Taryboje.

nių, iš Karibejos jūros eina 
kita didelė vėtra (uraganas).

NUO URAGANO ŽUVUSIŲ 
ARTI 1,200

APIE AMERIKOS ĮSTO
JIMĄ T. SĄJUNGON

BELIZE, Britij Hondūras, 
rūgs. 14. — Uragano aukų 
skaičius padidėjo ligi 1,200 
žmonių. Griuvėsiai atkasinė
jami ir atrandama daugiau

NETURTĖLIŲ VAIKAI SURENGĖ NUOSAVĄ PARODĄ

Kaip čia atvaizduojama, paroda suruošta Philadelphijos Rytinėj daly. Šią parodą 
pamatyti mokama vienas centas.

KORĖJOJ DAUG PRO
TESTANTŲ PEREINA 

KATALIKYBĖN

I PENG YANG, Korėja, ru-
Griuvėsius naikina ^s’ ietos apaštalinė

CHICAGOJE

NEUŽSIMOKĖJĘ MO
KESČIŲ

lavonų
gaisrai. 'prefektūra, kuri yra valdoma

ftFNPVA Apie 700 žuvusių žmonių Maryknoll misionierių, praet-
ftffrfefVA, rūgs. 15. ( ia j palaidota i kelias a tais Inetais turėjo didelio pa-

daug kalbama, kad J. Ameri-j! , * kelias a
kos Valstybės įstosiančios T. 
Sąjungon sėkmingiau siekti 
pasauliui gerovės. Sako, tas 
reikalinga ypač bendrą darbą 
dirbti nusiginklavimo reikale.

UŽPULTAS ARKIVYS
KUPAS

LIVERPOOL, Anglija, rū
gs. 15. — Edgebill apylinkėje 
šventinant katalikų įstaigai 
kertini akmenį į Liverpodlio 
arkivyskupą Downey iš pro
testantų minios paleistas ak
muo. Arkivyskupo nekliudė, 
bet tas užpuolimas žmonių ta
rpe sukėlė didelį pasipiktini
mą.

MIRĖ KARDINOLAS 
RAGONESI

ROMA, rūgs. 15. — Arti 
Florencijos vienuolijoj , mirė 
kardinolas Ragonesi.

INDIEČIŲ VADAS KON
FERENCIJOJE

LONDONAS, rūgs. 15. — 
Atidaryta konferencija sprę
sti Indijos likimą. Konferen
cijoje dalyvauja ir indiečių va
das Mahatma Gandhi.

OLANDIJA DIDINS 
MUITUS

HAGA, rūgs. 14. — Olan
dija užverčiama įvairiomis už
sienių prekėmis. Ypač daug 
kviečių atvežama iš Rusijos.

Bus Raginama Visuomene 
Šelpti Bedarbius

AVASHINGTON, rūgs. 15.
— Vakar čia pradėta Ameri
kos Legijono viršininkų kon
ferencija nedarbo klausimu.
Dalyvauja keliolikos valsty
bių ir miestų atstovai. Atsto
vaujamas ir organizuotas da
rbas. Šis nieko kita nereika
lauja bedarbiams, kaip tik da-' stybinio šelpimo.

rbo. Darbų sukėlimui tarp kit
ko reikalauja, kad Kongresas 

leistų gaminti, parduoti ir 
vartoti alų.

Legijonas konferenciją su
šaukė paskatinti visuomenę 
bedarbius šelpti nuosavomis 
aukomis, bet nereikalauti vai-

LIETUVOJE NUMALŠINTI FAŠISTAI 
AUSTRIJOJE

PO VILNIAUS KATEDRA 
RASTAS RŪSYS

Varšuva, VIII-18 E. “Kur- 
jer Warszawski” pranešimu, 
remontuojant Vilniaus bazili
kos pamatus, po Šv. Kazimie- 

Mieste Holland, Mich., su- ro koplyčia rasta užmūryta 
imtas Jack Lawrence, 28 m., I rūsis. Jį atplėšus, pastebėti 
kurs 1929 metais nužudė CI- j keli karstai. Rūsį aplankys is-

SUIMTAS GALVAŽUDIS

cero policmoną J. Nerad.

beinąs duobes, kiti lavonai su-lvykimo dauSelio protestantų 
deginta, kad tuo būdu apsT- atvertime. Be pasaulinių pro- 
drausti ligų. testantų katalikybėn pereina

Šimtams sužeistųjų teikia- *r kai-kurie jų dvasiškiai. Jie 
ma reikalinga pagelba. Vals- sak°, kad protestantizmas pe- 
tai ir maistas prisiunčiami į rdauK skystas ir nepilnas tikė- 
įvairių aplinkinių valstybių. junas.

Medžiaginiai nuostoliai mil- šioj prefektūroj misionie- 
žiniški. riai tad šiandie daugiausia ir

darbuojasi tarp protestantų.

Cook apskrity: yra 541/MH) 
žmonių, kurie ' neužsimokėję 
mokesčių už nekilnojamas sa
vastis.

Tokios padėties apskrity 
nebuvę, išėmus 1871 metus, 
kada didysis Chicago gaisras 
sunaikino visus mokesčių re
kordus.

torininkų komisija, kuri ban
dys karstus ištirti.

APSIVOŽĖ VALTIS

Praeitą sekmadienį Fox e- 
žere apsivožė valtis kiluš sma
rkiam vėjui. Vos išgelbėta še
ši čikagiečiai.

PRAŠO PALEISTI 
KAROSĄ

VIENNA, rūgs. 14. — Au
strijos provincijoj Stirijoj va
kar netikėtai sukilo fašistai, 
artimi Vokietijos fašistams. 
Fašistų vadas, advokatas W. 
Pfriemer pasiskelbė Stirijos 
diktatoriumi ir užėmė kaiku- 
riuos miestelius apvaldęs val
diškas įstaigas.

Jis manė, kad jį seksią ir 
kitų Austrijos dalių fašistai. 
Kadangi tas neįvyko, jis at
sisakė tolesniai veikti ir jo se
kėjai apleido valdiškas Įstai
gas.

Visgi neapsieita be kraujo
Teko patirti, kad prie kali- praliejimo. Įvykusiuose susirė- 

nių sąrašo, kurį žada įteikti mimuose žuvo keliolika žmo- 
i vyriausybei kai kurie visuo- nių. Yra ir sužeistų.

Šeši plėšikai sekmadienio' menės veikėjai, prirašė dar 
vakare apiplėšę keletą pavieš- Karoso, palaikiusio ryšius su
keliais užeigų.

BRITANIJĄ IŠGELBĖJO 
PATRIOTIZMAS

KALINIAI APMUŠĖ 
DU SARGU

KENTĖTOJO ATMINIMUI 
-------------- PASTATYTOS KARTUVĖS

LONDONAS, rūgs. 15. — '________
Pirm poros savaičių buvo ri- LONDONAS, rūgs. 14. — 
mtas pavojus griūti Britani- Palaimintojo kun. Jono Soutb- 
jos finansams. Tečiaus finan- worth, kentėtojo, atminimui 
sai išgelbėta ir šiandie paša- pastatytos kartuvės Švenč. 
lintas tas pavojus. | Marijos P. bažnyčioje Sam-
’ Abelnai pripažįstama, ka4. lesbury> Lancashire. Pirm ke-
Britaniją tuomi atžvilgiu ii- letos Simtų metl» S,s 
gelbėjo britų valstybininkų pa-ia°s už katalikų
triotizmas. Šie vyrai metė ša- ‘'dėjimo išpažinimų buvo pa-, 
lin politinius nesutikimus, su-|bar^as Tybume, Londone, 
sibūrė bendran darban ir iš; Palaimintasis Jonas prigu- 
to susilaukta gerųjų sėkmių.'Įėjo senąjai Samlesbury kata-

------------------- i lilčų šeimynai. Jo namiškiai
PALIUOSUOS 10,000 j turėjo du namus. Vienas na

mų dar ir šiandie apgyventas. 
Jo apačioje yra slaptas pože
minis urvas, kuriame slapstė-

.Stateville kalėjime, arti Jo- 
lieto, kaliniij būrys pavojin
gai apmušė du kalėjimo sar
gu. Apmuštu paimta į ligoni
nę.

Vakarinėj Chicagos 
ties dviem teatrais susprogdi 
ntos bombos.

Plečkaičiu, Rozentalytės, Na
vikaitės ir Vilkevičiaus pava- 

daly rdes. “R. M

MOKYTOJŲ

BERLYNAS, rūgs. 14. — 
Pranešta, Prūsijos vyresnybė 
planuoja ekonominiais sumeti
mais sumažinti mokytojų skai
čių. Neteksią vietų apie 10,- 
000 mokytojų, gi likusiems bū
sią sumažintos algos ir būsią 
daugiau darbo.

si katalikų kunigai persekioji
mų laikais.

Šis kentėtojas kunigas il
gus metus darbavosi Londone. 
Jo palaikai šiandie yra West- 
minsterio katedroje.

UNGARIJOJ SUBOMBUO- 
TAS TRAUKINIS; ŽUVO 25

PAMALDOS UŽ ŽU
VUSIUS

Šventosios Šeimynos bažny
čioje, Roosevelt road ir May 
gat., rytoj bus laikomos gedu
lingos šv. Mišios už kunigus 
Jėzuitus, žuvusius Belize, Bri
tų Handurase.

GAUTAS AREŠTAVIMO 
“WARANTAS”

Iš teismo gautas ‘Garan
tas” areštuoti pasislėpusį už
darytos First Italian State ba- 
nkos prezidentą S. Ariani. E- 
sama vilties jį surasti.

TARPE POLICMONŲ 
KOVA

KATALIKŲ MOKYKLOS 
MOKINYS GAUS 

DOVANŲ

ŽALIAKALNJ UŽPLŪDO 
ČIGONAI

Paskutiniu laiku Kaune at
sirado nepaprastai daug čigo
nų. Ypač daug jų Žaliakalny. 

CINCINNATI, 0., rūgs. 13.’ Čigonės vaikščiodamos po na- 
— Purcell Katalikų Vidurinės >us neva “varažyti” neradu- 
mokyklos mokinys Edmunduos šeimininkų kartais nežy- 
Lane, kaip pranešta, iš vienos (miai mitriais savo pirštais pa- 
bankos gausiąs 3,900 dolerių ' griebia vieną kitą smulkesnį 
dovanų. Jo pastangomis an- daiktą. “D. N.”
dai suimta du bankos plėšiku.

Lane pro banką eidamas pa
matė, kaip du vyru įsmuko ba- 
nkon ir išsitraukė revolverius.
Tada jis dūmė į artimiausią 
gaisrininkų stotį ir pranešė, 
ką matęs. Ginkluoti gaisrinin
kai susibėgo ir, kaip tik plė

BUDAPEŠTAS, rūgs. 14. 
— Arti Biatorbagi ant vieno 
aukštai iškelto tilto važiuoja
nt ekspresiniam ^Budapešto—• 
Viennos traukiniui susprogo 
bomba.

25 žmonės žuvo ir 21 sužei
sta. Policija kaltina komunis
tus.

Tarp žuvusių ylra vienas a- 
merikietis.

6 ŽUVO, 30 SUŽEISTA

i

STATO NAUJĄ LIGONINĘ

Tauragė. Senoji ligoninė yra 
netinkama. Nutarta statyti 
naują. Tam reikalui savival
dybė yra gavusi iš vidaus rei

PHILADELPHIA, Pa., rū
gs. 14. — Atlantic Refining 
Co. įstaigoje ekspliodavo ga
zoliną. 6 žmonės žuvo ir 30 
sužeista.

kalų ministerijos ilgalaikę 
šiku apleido banką nešinu a- 150,000 litų paskolą. Naujoji
pie 10,000 dolerių, tuojaus su
imtu.

ŽUVO SOVIETŲ KO
MISARAS

MASKVA, rūgs. 14. — Pa
skelbta, kad žuvęs sovietų ka-

WISCONSJNĄ PALIETĖ 
VĖSULA

Vyriausybė planuoja padi- ro oro jėgų inspektorius Mez- 
dinti muitus, už kai-kuriuos heraup ir jo padėjėjas Pisa- 
gaminius ligi 500 nuošimčių, irenko.

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 
15. — Kai-kuria8 šios valsty
bės dalis ir šį miestą palietė 
vėsula. Atlikta šimtai tūksta
nčių dolerių nuostolių?

Brookfielde policmonų tar
pe iškilo kova už pirmenybę 
miestelio policijos stoty.

Iš Chicagos ir apylinkių to
mis dienomis paimta į New 
Yorką deportuoti 132 svetim
šaliu. ,

SOVIETŲ UŽSIENIŲ A- 
GENTAI NEGAUSIĄ 

FONDŲ

RYGA, rūgs. 14. — Vietos 
komunistų būklėje policija 
kratos metu rado iš Maskvos 
raštą, kuriame pranešama, 
kad užsienių komunistai ir a- 
gentai ateinančią žiemą nesi- 
šauktų iŠ Maskvos jokių fon
dų, nes negausią. Sako, iš ce
ntro išsisėmę visi fondai.

ligoninė jau pradėta statyti. 
Dirba apie 50 žmonių. Už da
rbą atlyginama nuo €0 iki 80 
centų valandai. “M. R.”

IŠDAUŽĖ STOVYLELES

Joniškėlio katalikų kapinėse, 
vadinamomis “ žilvytiniais ka
pais” rasta nuo kryžių nuplė
šyta keliolika “smuikelių”. 
Vieniems nudaužytos kojos ir 
rankos, kitiems galvos. Be to, 
išmušta stiklai ir kelios stovy- 
lėlės sudaužytos ir išmėtytos. 
Įtaria vaikus. “D. N.”

ST. PAUL, Minn., rūgs. 15^ 
— Šiaurvakarinėj šios valsty
bės daly dėl žolės ir miško 
gaisrų apie 300 žmonių liko 
be pastogės.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Pramatomas ryte lie
tus, griausmai; vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70

»
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KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS.

papuošta net trimis geležiniais įvažiavimo 
vartais, /

Kiekvienas jaunuolis, atvykęs Marijonų 
Kolegijdn mokytis, jausis arti gražios gam
tos; žinos, jog Amerikos lietuviai, jų broliai 
ir tėvai, pagarbos verti, jei įstengė tokių vie
tų įkurti. Ir mokytojams bus daug lengviau Daugelį 
įdiegti meilės ir pagarbos mūsų dailiai, skani-i žmonių pa- 
biai kalbai bei pasiryžimo Veikti savųjų tai'- gauna šalčiai 
pe. Be DieVo pagalbos nebūtume galėję Šios 1 vien dėlto, 
Kolegijos turėti. Tad (pirmiausiai per Sumų kad jų nosy- 
10:30 v. ryte padėkosime V. Dievui už teiktų je arba ger- 
globų ir palaiminimų. ; klėje yra tru

Antrų vai. po piet prasidės Seimo posė-, Luinų. Nc- 
dis. .Jis bus šiemet istorinis. Tokio Rėmėjų ^es užkinisi- 
Seimo dar nėra buvę. Rėmėjų mas yra 
Centras ruošia ta proga visiems atsilankiu- j Lai dažna sal 
siems įteikt gražių dovanėlę. Bus paniekta 
plati Kolegijos Fondo apyskaita; bus numa
tyta visa eilė pageidautinų darbų; bus paim
ta domėn brangiųjų Rėmėjų, jų skyrių, kata
likiškų draugijų įteiktieji sumanymai.

Nots laiko iki Seimo yra^gana daug, bet 
jau šiuomi prašome kolonijų Rėmėjų, katali
kiškas mūsų draugijas, sąjungos ir Federaci
jos skyrius bei apskričius parinkti iš savo tar 
po atstovi} i šį tikrai istorinį Kolegijos Rėmė
jų penktąjį Seimų.

Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn., jau 
pašventinta. Pirmieji joje mokslo metai pra
sidėjo. Priimta gražus moksleivių būrelis. 
Reikia pasakyti, kad pirmieji metai nebus 
dengvi. Rūmų tiupirkimas, jų tinkamas įtaisy
mas, išlaikymas daug kainuoja. Ypatingai 
Šiuo momentu visuomenės nuoširdi ir skubota 
parama yra reikalinga.

Daug gero lietuvių kolegijai padarė Kole
gijos Rėmėjų draugija. Dabar ji rižtųsi dar 
daugiau padaryti. Tos draugijos seimas šie
met įvyksta lapkričio 29 d., Aušros Vartų 
par. salėj, “Laivas” apie tai rašo:

Penktasis Seimas bus džiaugsmo ir nu
veiktų darbų peržvalgos iškilmė. Nuoširdžiai 
tutini padėkoti V. Dievui už taip greitų, gra
žų, naudingų mūsų troškimų išsipildymų. Vi
si norėjome, įsi kurti tokių mokslo įstaigų, ku
rioje jaunuoliai galėtų stiprėti ne vien mok
sle, bet kad jų lietuvybė būtų apsaugota, Stip
rinama. Tautinei dvasiai gaivint nepakanka 
mokytojų. Į jaunų širdį labai daug įsvaros 
tūri aplinkuma. Sunykus, mažutė mokykla,

. nors joje garsūs mokytojai dėstytų, ji moki
niui daro ne per geriausio įspūdžio. Kitaip 
veikia jaunuolio Sielų gražios, erdvios moky
klos sienos, graži gamta, žavinti apylinkė.

Kiek žinome, nei viena Kolegija Connec- 1

• i

Dr. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marąuėtte 
Rd. Grovehill 3262

čių priežastis. Šie užkimšimai 
nosyje daugiausiai būva pa
sekmė adenoidų kūdikystėje.

i žiema po kurios seka nema- 
žiaus derlingas ligoniais pava-1 
saris.

Oro permainos.
Drėgnas, šaltas oras labai 

greitai paveikia į žmogų, v 
pač, jeigu jis turi savy aukš 
čiau minėtus nosyje trukumus, 
yra nepasilsėjęs ir prie panų- 
šaus oro nepripratęs. įvykus 
staigiam nusišaldimui, atspa
rumas prieš mikrobu?, kurių 
paprastai nosyje randasi vi
suomet, sumažėja. Infekcija 
ima viršų ir žmogus pasijun
ta negerai. Prieš drėgnų, šaltų

Antradienis, Rūgs. 15 d., 1931

Virginia Hallor, Micliigan valstybės “pycių
oi. A Lii IcrM u« d
4 4 <ai

Adenoidai daugely atsitikimų į orų galima išdirbti atsparumo lienė ”, anų dien orlaivių nugabeno prezidentui beske 
neduoda progos tinkamai su
augti nosies dalims ir viršu-
tiniui dantų kaului, o taipgi ' na maudynė šaltame vandeny-' La praleisti vasarinėje tempe- Psoriasi s yra odos liga, reika- 

je arba trinimasis kas dien matūroje. Dėvėjimas sumdų laujanti intensyvaus gydymo, 
šaltu vandenimi sušlapintu apatinių drapanų šiose apy- Ligoniui teikiama vaistai vien 
rankšluosčiu. Turintiems šir-, kovose visiškai neatatinka, tik esant po gydytojo priežiu- 

šalta mau-1nes vietoj užgrudinimo dar ra.

bei prie jo laipsniškai prisi-Į riaušių pycių. Už tai prezidentas su ja nusifotografavo, 
pratinti. Pagelbon mums atei-1 ~111 — s—  ■—-------

ir dantims.

Tokia padėtis būva ne vien/
.šalčių priežastimi, bet taipgi 
i sudaro 'pavojų dėl grasančių dies ar inkstų liga

Brangūs Rėmėjai, nepamirškite šį mūšų' kompiįkacijų, jeigu tik infek
cija persimeta į makaulės kau

dynė nepatirtina. Supranta- i labiau pastūmėja prie šalčių
ma, tokiuose atsitikimuose vi-kvietimų paskaityti tų draugijų susirinki 

muos, į kuriuos jūs patys priklausote. Sujung 
tomis pajėgomis dar didesnių darbų padary- Lsi su nosimi. Neniažiaus gali-11* sav0 gydytojo. Maudyne ore

lines tuštumas, kurios jungia-, sa(l°s Yra geriausia atsiklaus-
(Pabaiga bus)

Atsakymai į Klausimus.
ATSAKYMAS. — P. L. 15. 

bei

PAKVIETIMAS.

Šiomis dienomis Lietuvos
sime su Dievo pagalba mūsų Ateivijos naudai. Dnvbės vra uždegimui kilti vi- bei mankšta vėsiame kamba- AioAi\n»c-w. j. u. ±>. į organizacija praded

------------- ' Ūminėje ausyje^arba mastoid|r* W naudingabei patrūkimai 2(| savo
PASTABĖLĖS. ;kaule kuris vra užnakalv au- savęs užgrudimmul prieš šal- ^gydyti Jia vienatinis būdas yrft nepaprastas jVvkis Vyčių

! ’ J 1 J »• ---- nnornpiin Ar trilllstHi vtn . ... _ .
-------------- j sies. Sistematinga nosies ir

Iš Rygos pranešama, kad Maskva nebe- gerklės ekzaminacija kaip Vai
čius.

Drapanos.
bei sunkios drapa-

Ar tamstai yra organi2aeijoje. Tat 
reikalinga operacija ar ne, P>1 i iSrjnkt8 Lietuvos 
klauso nuo to, kokioje pade

— operacija.

Vyčių cen
tro valdyba, norėdama tinka
mai prisiruošti prie tų didžių 
sukaktuvių ir stengdamosi pa 
gerinti dabartinį L. Vyčių 
organizacijos stovi, kviečia

mokėsianti algų savo agitatoriams kituose kailis taip ir suaugusiems yra j Storos
kraštuose. Komunistų centras tik ypatinguose svarbu> nes tik tokiu būdu uos, o ypač kailiniai reikalin- .v< , .
reikaluose tepadėšiųs savo agentams užsieny- galima surasti ten esančius tru ga dėvėti tik laike šalčių, kuo- jsų svei*a ». 1 įsegzamina-
je. Šiaip jau komunistų agentai ir vadai turės kūmus ir juos pašalinti, o sy- met yra galimybės peršišuldy- ■. .
patys duotlų užsidirbti. “Ikki” — komunistų kin bus pašalinta ne tik šal- ti, daugiausiai tiems, kuriems’™8 aU8im$ 88 L 
partijos centralinis komitetas pataria vadams čiai, įr įpėdiniai, kurie priseina važiuoti. Viršutinės Išsiveržimas turi ir mirtim visus buvusius ir esančius vy-
sau duonų užsidirbti iš bedarbių, Streikų, de- jabaį dažnai sudaro rimto pa- drapanos turi visados atatik-) gilino pavojų, jeigu žarna, čių vadus, jų draugus bei re-
monstracijų, konfliktų su policija. vojaus žmogaus gyvybei. Tie, Į ti oro permainoms, gi apati-1 patekusi į trūkimo vietų yra mėjuš atsilankyti į specialų

Ar tai reiškia, kad ir kai kurie lietuvių kuriuos vargina pasikartojau nes — turi būt tik vidutinio suspaudžiama. Tada reikalin susirinkimų, kuris įvyksta
komunistai šulai rieteks huolat siunčiamų |į šalčiai, ypatingai turėtų tai1 storumo dėvimos per visų žie-
jiėmš iš Maskvos “sandvičių”?

ty yra išsiveržimas abelna jū
sų sveikata. Tik išegzamina- 
vus būtų galima pilnai į tams-

kuris
Aušros Vartų

įsidėmėti ir šių pasargų įgv-j mos sezonų. Ofisų ir kitiems; vybei, kuri, jei tik ligoms per- parapijos salėje, rugsėjo --
-------------- , įvendinti praktikon pirm negili viduje esantiems darbinin-j ilgai laukia, sunku išgelbėti. September... 16 d. 8:30 vai.

“Wieczor Warszawski” hori nugąsdinti ateis vėlyvas ruduo ir šaltoji kams didesnė dalis dienos ten-' ATSAKYMAS. — J. M. vak.
Antanas L. Lapinskas,

L. Vyčių Centro pirm.

ga staigi operacija gelbėti gy West Sidėje

lenkus lietuviais. Jisai įdėjo žinių iš Vilhiaus,
kad lietuviai Vilniaus krašte smarkiai perka nom jokios lietuvių organizacijos, kuri tais 
žemės buosavybes, kurias parduoda į eko- reikalais rūpintus.
helminto krizio sunkumus patekę savininkai.1 —---------
Vilniaus srity lietuviai “su Lietuvos vyriau-! Savaitraštis “Laivas” pastebi:

| sybėš” ir Amerikos lietuvių pagalba Sudarė Įvairiausių “gangsterių” visur dabar A - 
ypatingų komitetų, kuris šiuos nupirkimu- mėrikoje knibždėte knibžda. Jie atlieka dau- 

tifcut valštybeje neturi taip gražios vietos, kredituojąs. Jis esųš organizuotas plačiais pa gvbę nepaprastai drąsių kriminališkų žygių, 
khip mūšų įkurtoji Švč. Tanelės Marijos Ko- grindais. Laikraštis dėl to ragina lenkų e- Žmonės, nors pripažįsta jų darbus piktais, bet 

kitaip vadinama “Marijonų Kolegija.” : korioinihes organizacijas Vilniaus srity tų pa- stebisi jų sumanumais, gudrumu ir drąsa. 
Gražūs, patogūs Kolegijos rūmai skęsta dai- ' tojų priimti dėmesin ir padaryti atatinkamų Judamųjų paveikslų išdirbėjai į tai jau 
liam itališko stiliaus parke. Kalneliais ir klo- žygių. I atsižvelgė. Jite jau parengė ir rengia filmų,
niais tarp miškų vingiuoti keliai—• tai dva- ' Būtų gera,/kad lietuviai išpirktų nuosa-i kuriose parodys su įvairiais pagražinimais 
sios poilsio ir pasivaikščiojimo Vieta. Vieta ne
maža, 305 akrai žemės; dailiai prižiūrėta ir

vybes iš lenkų Vilniuje. Lenkti laikraštis pa- “gangsterių” Įvairius žygius. Amerikoje 
duoda gerų mintį. Deja, tuo tarpu, mes neži- daug kam tokie dalykai patiks ii, tokie pa-

veikslai turės čia gero pasisekimo. Mat, A- 
merikos žymiai visuomenės daliai nerūpi nei 
Dievo įstatymai, nei žmonių dorovė. Jai rūpi 
tik patenkinti savo pojūčius sensaciniais vaiz s|.rj|v 
dai s.

Vienok katalikiškos visuomenės dalis jau Rleb kun Draugeliui pakvie-
neištylėjo. tus vienbalsiai nutarė daly-

Kolumbo \ yčių stipri ir galinga organi- vauįį Aušros Vartų parapijos 
zacija turėjo savo metinį suvažiavimų. Sidabrinio Jubilėjaus bankete 

Tarp kitų jų nutarimų yra aštrus protes- -r jgaiiojo pirln. p. žvirblį pa-
laV prieš gaminimą ir rodymą tų viršminėtų sveįkjntį su dovana.
filmų, nes jos kdip tik žadins žiūrėtojuose ____________
priešginumo dvasią DieVo ir šios šalies įstaty
mams.

X Federacijos Cliicagos Ap- 
pereitų trečiadieni sa

vo mėnesiniam susirinkime,

6ARŠINKITĖS “flRAUGE’
SRB -

ATMINIMUIIii
(Tema imta iš anglų kalbos).

— Jis bent daleido, — aiškinosi Gin
tautas, — bet anaiptol nedavė pradžios. 
Žmonių aklUmas^r
padarė.

neišmintingumas tai

mų į Konstantinopolį; ir Viešpats Kria- Savaitės, mėnesiai ir metai slinko, ta- kurios be paliovos siaučia ūždamos ir 
tnš, kad žmonės; atmintų tąjį gnaudulin- | čiau apie Gintautą visai nesigirdėjo; jis putodamos..

Retkarčiais pasi-

(Tųsa)

— Tųigi, kad likti šu tavim suvieny-' 
tu, tai turėčiau aš kovoti prieš pirmeivių 
kritikų tvirtinimus, nepaisyti mokslo 
atidengimų; daugiau da, vadinas, aš tu
rėčiau po kojų paminti net savo prdtų ir 
garbingame nusižeminime nusilenkti 
prieš duonos dalelę ir šūktelti: “Ecce 
Dėus Meus” (Štai. hiano Dievas).

— Ir tu užsigini prieš taip aiškiu^ 
Evangelijos lodžius? — užklahsė stropiai 
ir vėliau tvirtinančiai pridėjo: — Tieji 
žodžiai — “Štai mano Kūnas” — tikri
nančiai atsako tikslui.

— Tavb mokytieji teologai paėmė

gų rėginį, tai yra, kad erškėčiuotas Žmo
gus — Dievas merdėjo ant Kryžiaus, sa
vo Apaštalams tarė: “Tai darykite mano 
atmibimui (... “in mei memoriam (facie- 
tis”). Argi pats manai, kad toji Duona 
nebūtų tinkama taip griaūdingos trage
dijos atminimui?

Gintautas užsimintijo ir tylėjo ilgo

kų laikų.

— Mano miėla? — pradėjo jis ne taip

— Tačiau, dėl ko gi Kristus atėjo šin 
pasaulin: ar pahaikihti stabmėtdybę ar 
įvykdyti ir praplatinti antgamtitlę rūMo 
ėslnę?..

Gintautas tylėjo kiiikurj laiką.

— Aš tikiu į vienų tik aukų, — pra
tarė pagalios jis. — Ir toji yra Kryžiaus 
auka. Pirmųjų kraujo aukų kiekviena bu
vo vien tik simboliu —paveikslu; tai "yru jau tvirtinančiu balsu, — palyginimui 
reikalinga žmogui, kad jis laikytų savo

tarsi išnyko ar dingo, 
taikydavo, kad jo veikalai pasirodydavo 
žurnaluose, bet gi kokioje padangėje ta
lentuotas dramaturgas randasi, tai niekas 
nežinojo ir niekam tai neapėjo ir nerūpė
jo, tik vienai širdgėla perimtai Stepei. Ne-

Tūlų puikųjį spalių vakarų ji vaikš
tinėjo pati viena po sodnų, atsirandantį 
netolimais jos tėvų buveinės. Ir čia jos 
mintys persikėlė į praeitį — suvirs jau 
penki metai, kurie jų skyrė nuo to žmo
gaus, kurį ji mylėjo, — penki skausmo

žifųint į tas visas jo klaidas ir užsigyni- i ir vienatvės metai, kurie artino ją arčiau

dvasioje tą didžiausių aukų, kuri turėjo 
atsibūti ant Kalvarijos kūlho.

— Tiesa, Igne. Tilčiau, Įeigū Senojo 
Įstūtymo aukos buvo taip rėikblingos, 
kaip pūtK tvirtini, kad žmogus atmintų

tuos žodžius literatiniame supratime; o ži- apie IHdžiųjų Kryžiaus aukų, tai argi he-
hokie, kad pasaulinio idokslo žmonės su
pranta juos itietafnriAkai ir patsai protus 
pamatuoja tą fintį.

— Taip Stovint dalykams, Vadinusi 
Kristaus mokinimas laikė visų pasaulį

reikalinga yra žmogui auka, kuri jį lai
kytų, kad apie tai neužmirštų? Sunku yra 
žmonėms atminti, tačiau pamiršfi yra ler.g 
viau. Aleksandrus, kad jo vardas liklų 
atmihtinbs, pastatė pilį ir praminė ją

niekuomet nesutinka ir niekada negaliu 
aš priimti to mokinimo, kurį tu man "per
ši; taipgi nesutinku, kad ir tu priimtum 
mano... Taigi,, paskutinį kartų meldžiu 
tavęs: pamesk mūsų tikėjimų skirtumą 
svarstyti ir visai užmiršk tą viską. Ar 
padarysi taip?...

Gan ilgas tylėjimas.
— Gihtaute, aš negaliu to padary- 

nusilpo jos balsas ir ji apsiašaro-

<lahmehiybėje suvirs devyraolikų šimtrtle į vardu Aleksandrija; dėl tbsio* pat prie-

ti.. 
jo...

Ir jiedn persiskyrė: viena atmetė Sį 
pasaulį dėl Dievo meilės, kitas gi — Die-

čių ? žasties KohStaUtinas pėrbiainf Byzantiti- j vų dėl pasaulio meilės...

mus, tačiau jis buvo jai vienatinė mintis. 
Kas dieną ji lankydavo koplytėlę ir klū
podama prieš Švenčiausiąjį praleisdavo 
ilgas valandas melsdamosi už žmogų, 
kurs dėl pasaulio meilės užsigynė ir išsi
žadėjo Tikrosios Aukuro Esybės.

Kad silpnėjo mergaitės sveikata, nie 
kas neužginčijo tam. Puikūs raudom 
skruostai nubalo; šviesios žydrios sapnų 
akys, kurios žavėdavo kiekvieną, nebe
teko viliojančios gražybės.

Ji visai persimame. Puikioji gėlė ny
ko... Miestelio žmonės visaip kalbėjo a- 
pie jų, o labiausia senos moterėlės, susi-
tnetusios į kūpėtų... Kalbų ncsuvaikvsi:✓
visokių galėjai įvairumų girdėti...

Vai, kaip mažai žmonės tepažįsta 
Vienetus širdį, perimtų skausmo bangomis,

j amžino atsilsio vietovę... Vaizdai keitėsi 
vienas paskui kitų ir jie vaizdino jai pui
kiausias praeities mintis ir tų, jog, ji bū
tų buvusi pirmutinė ranka gražiuose Gin
tauto karjieros Užmanymuose, jeigu he ta
sai skaudus likimas, kurs jį suteršė ir nuo 
jos atskyrė... Būtų tai buvęs jai vienatini^ 
džiaugsmas būti tame pačiame romam, 
tuose pirmuose meilės — draugavimo 
vaizduose, tose aplinkybėse, kuriose kitan-

I met po sodnus ji su juomi vaikštinėdavo, 
• o sugrįžus, malonusis jo tėvas paimdavo, 

kad drauge aplankyti netolimą mokyklą, 
iš kurios gabusis dramaturgas sėmė pir-

' rausias gyvenimui pamokfts.

(Bus daugiau)

Z
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JULĖS VERNE LIETUVIŲ KALBOJE

Julės Verne gimė mieste tikslus ir atsargus, kaip ir
aute 1828 m. Vidurinį moks- 
igavo tame pačiame mieste, 
aukštuosius mokslus baigė

kokiuo būdu galėjo taip apsi
rikti ir padaryti tokią klaidą) 
Kokiuo būdu jam pasirodė,

LIETUVIAI AMERIKOJE
TORONTO, KANADA i jo nei menedžerio, nei prakti-

iryžiuje. Dar jaunas būda- kad j is atvykęs į Londoną
Naujas klebonas

Vakarienėje dalyvavo se- so mūsų gerb. gaspadinėlėmsi nėjus ir apie patį svečią. Teko
kantieji: Leonas (Pranckietis, Onutėms už tokią vakarienę, 
su žmona, Miknevičius su Per vakarienę gerb. svečiui
žmona, namų šeimininkai

kos ir perplaukė virš 8 mailes. leksandras ir Ona Zabelskiai,

Toronto lietuvių katalikų šv.
as pradėjo rašinėti įvairius sekmadienį, gruodžio 22 dieną,’Jono Krikštytojo par. susilau- 
įsakymėlius ir komedijas,' kada ištikrųjų dar tebuvo šeš-'kė naujo kleb. gerb. kun. Bar
čiau tos rūšies 
‘turėjo didelio pasisekimo, 
s pagarsėjo 1863 metais, 
įrašęs apysaką “Penkios Sa- 
ritės Orlaiviu.” Toje apysa- 
>je jis sugebėjo patiekti ne- 
aža mokslo žinių. Nuo to lai- 
> ligi savo mirties jis neliovė 
šęs tolygių apysakų įvai- 
ausiomis temomis. Ir, sulau
ks didelės senatvės, jis mirė 
•05 m. gimtųjame mieste. 
Julės Verne, garsus Prancū- 

l rašytojas, parašęs paliko 
•ažių raštų didelį lobyną, 
isos kultūringos pasaulio tau 
s turi išsivertusios jo raštų, 

didelio jo raštų skaičiaus 
mūsų pedagogas, J. Balči-.4

mis, į lietuvių kalbą išvertė 
eną pagarsėjusį jo veikalą: 
Kelionė Aplink Pasaulį per 
L dienų.” Tą 228 puslapių 
nkalą in 8-vo maj. išleido 
artinas Yčas. Knygos virše- 
ir vidurį puošia 12 teksto 

aveikslų, kuriuos piešė dail.
Kalpokas. Vertimas rūpės - 

ngai atliktas ir nieku nesi
giria nuo originalo, išskiriant 
eletą abejojamų posakių iš 
tiliaus ir keliolikos korektu- 
is riklumų.
Sakomo veikalo vertimą 

įūsų jaunuomenė pasiima ar 
audojasi, kaipo vadovėliu 
albos mokslo reikalui. Antra 
e tik jaunuomenė, bet ir su- 
ugusieji, beskaitydami — 
žiaugsis, gėrėsis, mokysis, 
adangi, anot vertėjo, paskal
ius Verne’o apysakos kelius 
uslapius, negali daugiau at
itraukti nuo knygos, ligi pa- 
aigsi paskutinę eilutę. Kaip 
oks burtininkas pagauna jis 
<aitytoją ir vedžioja po visus 
ėmės kraštus, po jūros gilu- 
as, nešioja tarp žvaigždžių 

o dangaus platybes, ir tų ne- 
aprastą savo kelionę supina 
u įdomiausiais atsitikimais, 
artu duodamas daugybę mok 
o žinių. Julės Verne’o raš 

lengvu būdu duoda skai

literatūroje tadienis, gruodžio 21 dieną,-- niaus, kuris 6 d. rugsėjo jau 
septvniosdešimt dievinta die
na nuo jo išvažiavimo?
Štai tos klaidos priežastis.
Ji labai lengva suprasti.

įteikta graži nuo visų svečių 
dovana. Vakaro vedėjas I.eo-

: Tas jaunuolis ilgas laikas ne- į Jesiulevičius su žmona, Ba-|nas Pranckietis paprašė sve- 
!dirba ir menkai ką ,valgo, o'kanas su žmona ir Jesiulevi- ” ...........................
tam dalykui turi būti ir tampius su žmona. Taipgi sekau 
tikras valgis.

č.io pratarti keletą žodžių. Sve 
čias gyrė waterburiečius už jų 

čios poniutės: Pliaugienė, Vit Į vienybę, tikėjimų. Džiaugėsi
Turint iš ko, I). Balaišį ga-Į kauskienė, Urbonienė ir Litvi didelė ir gražia

girdėti, kad jis į šių šalį at 
vyko dar jaunas ir sunkiai di 
bo, kol pasidarė pradžią 
mokslui nes čia neturėjo n<‘i 
tėvelių, nei brolių; pats vien.: 
turėjo praskinti sau erškė
čiuotąjį, kelią į moklsą.

Kitą pavasarį, birželio mė-i 
Džiaugi:’l)araP,J,n<^ jau paliks kunigu.

laikė pamaldas 10 vai Senas ^ma hutų padaryti geru plau- nienė. Iš pavienių: \aelovas tmokykla. Sakė, jis niekur A-įmes visi, ypatingai ginam 
kiku. Vyrų plaukimo tolis bu- Vitkauskaus, Langminas ir Ra, merikoje nematęs tokios gra- įjr draugai, kad* susilauksim 
vo 15 mailių. Lenktynes lai- ’nanauskas.

Fogas, pats nejusdamas, lai 
mėjo vieną dieną dėl te, kad 
jis važiavo aplink žemę nuo 
vakarų į Rytus. Jeigu 
jis būtų važiavęs nuo rytų į 
vakarus, tai jis būtų ly
gia dalia vieną dieną pralai
mėjęs.

Keliaudamas į rytus, Uogas 
"is ėjo priešais saulės, todėl 
kiekvieną saulės tekėjimą jis 
matė anksčiau, negu esant 
vienoje vietoje. Jam dienos 
buvo trumpesnės tiek kartų 
po keturias minutes, kiek jis

klebonas kun. Baronas, apleis
damas parapiją atsisveikino 
su parapijonais, o naujas kle
bonas pasveikino tokiomis gra 
žiomis mintimis, kad daugeliui 
bažnyčioje esančių net ašaros 
per veidus nuriedėjo.

Nušvito Toronto lietuvių 
katalikų veidai, pakįlo ūpas-- 
remti parapijos reikalus. Ir, 
Dievui padedant, parapija pa
kils.

Sveikiname naują dvasios 
vadą ir linkime jam sėkmingai 
darbuotis.

Vakaras parapijos naudai!
Rugsėjo 19 d. jaunimo kuo-

žios lietuvių parapijinės moky į da vienų darbuotoją daugiau 
mėjo in $10,000 George Itoung \ akarienė buvo kuopuikiau-! klos. laipgi dėkojo uz puikią l Kristaus vynvne lietuviu išei- 
iš Toronto. Visgi būtų malonu šia. Stalai apkrauti įvairiais J vakarienę ir gražių dovaną. vių tarpe Amerikoje, 
kad kada ir Kanadoje lietuvis valgiais. Ko ten nebuvo: ir n:i -į Vakaro vedėjas p. Leonas | Lai Visagalis laimina
kur pagarsėtų.

Vargo Vaikas.

HOMESTEAD, PA.

dueio, alučio ir net lietuviško Pranckietis ir-gi pareiškė gra 
sūrio iš Kauno teko ragauti, 'žiu minčių.

Didžiausia padėka priklan- | Negalima apleisti nepami

lo
žingsnius siekiant taip aukšto 
pašaukimo.

Dalyvavęs.

Vestuvės, i
Mūsų klebono kun. Čepono- 

nio pavaduotojas kun. Alton- į 
sas Pranciškonas surišo Am
žinu Moterystės ryšiu Bronių! 
Aleksandrovičių su Konstanei- Į
ja Lauraite, 7 d. rūgs., 9 vai. 

pa Švyturys rengia vakarą pa- į pefro įr Povilo bažnyčioje. 
v. rapijos naudai. Bus vadiinama. Simonas Kimutis

per„.dle“t .na™Z,U'M’a™?<‘“: Penki« veiksmų komedija'
“Bajoras Gaidys”.

Laukia darbų.
Kanados valdžia suregistra

vo bedarbius ir žada duoti

grafijos laipsnių į rytus. Gi 
lokių geografijos laipsnių (ar
ba gradusų) aplink visą žemę 
yra trys šimtai šešiosdešimt. 
Dabar paimkim Jas keturias 
minutes 360 kartų, gausime 
1,440 minučių, arba dvidešimt 
keturias valandas, t. y. visų 
dieną. Kitaip sakant, Fogas, 
keliaudamas į rytus, matė 
saulę tekant aštuoniasdešimt 
kartu, o jo draugai, palikę 

67 Ix>ndone, tematė ją tekant 
septyniasdešimtis idevynius 
kartus. Štai delko ta diena, 
kurią Londone laukė grįžtant 
Fogo, buvo jiems šeštadienis, 
o ne sekmadienis, kaip manė 
Fogas.

varg. su
savo dukterimis gražiai giedo
jo “Veni Creator”, o per su
mą viena duktė giedojo solo 
“Avė Maria”.

Dėkingi esame seselėms Pran
darbo^ ant naujo vedamo ke- iCįškįetėms už papuošimą gėlė
lio. Iš Toronte suregistruota jmįg storių,
virš 30 tūkstančių, tam skai- žmOnių buvo pilnutėlė baž

nyčia. Pabrolių buvo penkios 
poros. A. Medricki, pabrolis.

čiuje nemažai ir lietuvių, ku- 
’įrie ilgas laikas nedirbo ir lau

kė progos išvažiuoti.
Lietuvis plaukikas 

Rugpiučio mėn. 28 d. Toron
te tapo atidaryta nacionalė 
paroda (eksibišinas.) Tą pačią 
dieną buvo padaryta plaukimo 
rekordas; moterims 10 mailių. 
Margaret Ravior iš Philadel- 
phia, Pa., laimėjo lenktynes ii

/ tojams pažinti tolimiausius ro ir tikslumo, — brangiausių

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS DRAUGUI

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

WATERBORY, CONN.
Svečio pagerbimas.

Rugpiučio 28 d. ponios Ona 
Zabielskienė savo namuose su 
Ona Pranckietiene surengė 
“suprizo” vakarienę pagerbi
mui svečio subd. Vadavo Sa
dausko iš Pittsburgh, kurs čia 
da pirmą kartą atlankė savo 
gimines, draugus bei pažįsta -

j $5,000.
Vadinas, Filijas Fogas lai-, Po to 2 d. rugsėjo buvo 

mėjo ^erybas. Jis tikrai apva- J plaukimas vyrų. Plaukiku bu
čiavo žemę per aštuoniasde- phia. Pa. laimėjo lenktynes ir 
šimt dienų! Ir jam teko va
žiuoti visokiais keliais ir vi- ■ -...... — ■ ■ - ------ ■"
šokiais būdais; plaukti dide- NAUJOS DAINOS
liais garlaiviaisj ir mažais pre UAUDIES DAIN0S MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO 
kybos laivais, dundėti geležiu 
keliais, joti raitam drambliu, 
šliaužti sniego laukais rogė
mis. Toje kelionėje jis paro 
dė daug uolumo, neregėto va
lios tvirtumo, didelio kraujo 
šaltumo, nepaprasto apsukru-

_ i

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

žmogaus ypatybių.

Tačiau, ką gi jis laimėjo? 
20,000 svarų! Iš jų beveik ma
žai teliko jam atsižvelgiant 
į visas kelionės išlaidas. Na, 
gavo sau Audą už žmoną. Bau 
giau nieko.

Kad ir dėl mažesnės laimės, 
anot paties autoriaus, visuo
met verta keliauti aplink Že
mę!

Reikalinga čia pastebėti, 
kad Julės Verne’o aprašomoji 
kelionė aplink pasaulį, kuria 
kelionę Filijas Fogas atliko 
per 80 dienų, įvyko ne šiais ir 
ne praeitais metais, o tik 1872 
metais!

Samata.

raštus, gyventojų papročius,' 
į tikybą, istoriją. Jo vaiz- 
žiuose aprašymuose randame 
emaža ir gamtos mokslo da- 
’kų. O kiek ten yra sveiko, 
ražaus jumoro, kaip perlų, 
barstytų beveik kiekviena- 
le puslapyj. Apysakų veikė- 
i rodo mums gražių pavyz- 
ių žmogąps dvasios tvirty- 

cs ir didybės, nepaprasto 
rąsumo, prakilnumo, pasiau- 
ojimo ir artimo meilės. Julės 
ėmė tai vienintelis raSytojas, 
urs mokėjo gražų pasakojimą 
įjungti su mokslu.
Filijas Fogas, apysakos vy- 
ausias vaidmuo, po įspudin- 
is kelionės aplink pasaulį, 
grįžęs į Londoną, apsiriko 
enomis ir, nusiminęs mąstė,
įd pralaimėta ir dvidešimts Skaitykite ir platinki* 
Kstanžių syan, ir gmSuolS. katalįk

ūdos pažadėtoji ranka. Mat, T Į t
kios derybos buvo padary-. nraštį “DRAUGĄ” if 
s kad Fogas gaus tą viską, remiate tuos biznieriuj
:u keIi0”ę k profesionalus, kurif
darys j 80 dienų. i
Tačiau, Filijas Fogas, toks garsinasi jame.

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c!
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c į
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c į

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............... 30c 1
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............  30c į

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c'
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c'
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............. 30c,
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c į
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .. ?. 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cli.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonais Roosevelt 7791
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DRAUGAS
y

Antradienis, Rūgs. 15 d., 49

E

LIETUVOS VYČIŲ BOW- KĄ APSKRITYS DARYS SU
LING LYGA.

SKAITYTO JV BALSAI
Brooklyn, N. Y. — Š. m.

rugsėju mėli. 6 dieni}, Kara
lienės Angelų par. salėje, įvy
kusiame LUKŠA. 134 kuopos
susirinkime, kuriame daly va-!

ivo apie du trečdaliu visų kuo-, 
pos narių ir keletas svečių, ųo J 
aptartų savo kuopos reikalų ir
iš duotų raportų bei praneši- -------- :------
mų, tarp kitko kaikurie kuo- Šį vakarų prasideda Vyčių 
pos znariai pastebėjo, kad or- Jio\\ iing Lygos šeštas sezonas 
ganė “Garsas” Nr. 36, iš rug- Kaip ir per pereitus metus, 
sėjo mėn. 3 dien., 1931 metų, bus duodama sidabrinis vazas

VYČIŲ CENTRO VAL
DYBA IR ATSTOVAIS ?

l\ų L. Vyčių Cbieagos Aps-! 
kritys darys su nauja Vyčių | 
Centro valdyba ir atstovais,*Į

yra patalpintas skelbimas vertės $100.00 laimėtojams* dalyvavusiais Vyčių 
Susiv. Sekret. J. B. Šaliūno, čempionato. Be to, bus $L- Brooklyne? Kas nori 
kad mūsų 134 kuopos iš Broo
klyn, N. Y., neprisiųstos už tos sumos pusė dovanoms. iį 
rugpiučio mėnesį- narių mo 
kestys.

Lygų sudarys aštuoni, rate
liai: Providence, Nortii Side, 

Po pastabų, 134 kuopos iž- į Bridgeport, West Side, Brigli- 
dininkas P. Montvila paaiški-'tos sumos pusė skiriama do- 
no kuopos nariams ir visiems ’ valioms.
susirinkimo dalyviams kame Chicago ir Cbieagos Apskri- 
dalykas ir po to dar jparodė; čio ratelis, 
vokų, kuriame kuopos nariui Kiekvienų sezonų mūsų bow 
Centrui mokestvs buvo siųsta. Jing rateliai stiprėja. Pereitais i 
Ant vokoVBrooklyn, N. Y. X(*w'metais visi pasirodė labai 
Lots Sta. pašto antspaudas liū-; smarkūs. Šįmet kuopos da.la- 
dija, kad kuopos niokestys įjbiau sustiprinusios savo ty- 
Wilkes Barre, Pa. Susiv. Cen-lmus didesniu pasiryžimu stos, 
trui iš New York buvo Au- kad laimėjus čempionatų. Mū-

Seiine, 
sužino-

408.00 svaidininiui ir didesnė' ti, visi kviečiami atsilankyti 
Aušros Vartų parapijos sa

lę, ateinantį ketvirtadienį, rug 
sėjo (Sept.) 17 d., 8 vai. va
kare. Bus -papuoštas V pavy- 
dalo stalas, bus užkandis pro 
gramas ir pasilinksminimas.

sų “rooteriam” bus progos 
pamatyt smarkesnių susiremi-

ROBERT M. GROVE

Robert 
miglity 

world 
beeauie

J

r

y

a

Moses G rovė, tlie 
leftbander of tlie 

Champion Atliletics, 
a shareholder o^ tlie

Pavilonis and Krank Šneku
tis. The present vicepresi- 
(lent of tlie Assoeiatiou Jose- 

|Pb Valulis will aet as cl.nir-
jinan of tlie Basketball League.
i I
l A speeial basketball league 
ineeting will be beiti Kriday, 
Sept. 25 at \Vest Šitie 23 Pla
ce and Uakley avė. 8:30 P. M. 
Ali couneils are reąuested to 
liave tbeir Athletic Directors 
or offieials of tbeir respeoted 
couneils present witli tbeir en
tree fee of $10.00. Kinai regis
teration date is Oct. 2. No re
gi sferai ions accepted \vithcut 
tbe entree fee.

For furtber Information call 
|or ivrite J. Juozaitis, 6822 S. 
!Rockwell St., Tel. llepublit 
4631.

BASKETBALL.

Trumpai sakant, Cbieagos Vy-: American league record of
č.iai pagerbs senųjų ir naujų
jų Vyčių Centro Valdyba. 
•Visos kuopos, visi Vyčių vei
kėjai, visi jų prieteliai ir bus- 
teriai nuoširdžiai kviečiami

sexteen consecutive pitcliing 
vietories by defeating tlie 
Wliite Sox. Connie Mack’s 
fire-ball liurier tied fbe mark 
sėt in 1912 by “Smokey Joe”

atsilankyti Mokestis tų vakarų Wood of tlie Boston Red Sox
bus tik 23c. asmeniui.

Apskr. Valdyba.

gust 23, 1931. 4:30 p. m. iš
siųstos. Ant voko yra užlipdy
ta dviejų ir vieno cento pašto imu. Iš anksto nieko negalima 

• /
ženkleliai, bet, matyt, kad' pasakyti apie tymus, ar pa- 
sulig laiško svorio sunkuiųo, • vienius svaidininkus, nes kiek 
reikėjo dar vienas centas da- vienas kapitonas ir menedže-
mokėti, nes ant voko į dvi 
vieti yra parašyta “Due ic.”, 
o žemiau — “Refuse” ir dar <jaryti: 
viena sakinys “R to sender”. North side su So- chicago 
Laiškas iš M ilkes Barre, Pa. (jary, ind. su Providence
atgal išsiųstas August 31, 1:30 ____________ ______________
p. m. Sugrįžus mokestinis at
gal, kuo skubiausiai buvo įdė
ta į kitų vokų ir, užlipdžius 
reikalingų skaičių pašto ženk
lų, pasiųsta vėl Centrui.

Išgirdę visų paaiškinimų 
134 kuopos nariai ir dalyviai 
baisiai pasipiktino ant Susiv.
Sekret. J. B. Šaliūno ir nutarė 
per laikraščius viešai reika
lauti J. B. Šaliūnų, kad jis tai 
viešai paaiškintų — atšauktų, 
kodėl jis, žinodamas, kad kuo
pos mokesčių nepriėmė, bet 
gruzino atgal ir viešai laikraš- j 
tyje paskelbė, kad kuopa visai į 
mokesčių neprisiuntė. »

Nejaugi mūsų Susivienymas; 
yra toks neturtingas ir neturi į 
pinigų, kad negali jau nė vie-1 
no cento kuopų reikalams pas- Į 

koliuti? Ne. Mūsų Susivieny-j 
mas yra labai turtingas, bet,

I
čia yra visai kitas dalykas.
Čia yra tik gerb. J. B. Šalin-i 
no kerštas, kad sutrukdyti i 
kuopų mokestis ir gauti už' 
vienų centų progos savo tul
žį ant kuopų viešai išlieti.

K Tad kuom dabar gerb. Ša- 
liūne remdamas tų darai? Juk 
mūsų Susiv. konstitucijoj, nei 
Seimo, nei Pildomojo Komi
teto nutarimuose nėra požymė- Į 
ta, kad trūkstant ant voko 1 
cento ženklelio, mokestis kuo
pai grųžinti ir skubiai organe 
skelbti, kud kuopa neprisiuntė 
mokesčių. Juk tuu nereikėjo 
tas centas iš savo kišeniaus' 
imti ir mokėti? Ten mūsų cen 
tų Centre yra labai daug su
dėta ir iš jų galėjai vienų pa
imti ir paskui mums apie tai 
pranešti, kad prisiųstumėme.

Mane šitų parašyti kuopos 

susirinkimas įgaliojo ir nuta

rė visuose katalikiškuose laik-

rius savo pienus laiko sekretu. 
Žaidimai šį vakarų taip su

rašomose kaipo koresponden 
cijų patalpinti.

S. Lukoševičius, 
LRKSA 134 kp. fin. rašt.

i Bridgeport su Brighton Park
West Side su Cliicago District 

Žaidimai prasidės 9 valan
dų, vakaro. Jie tęsis kas antra
dienio vakarų per 28 savaites.
Vieta — Bruck & Weisner Re- 
creation Rooins W. 35 ir Ilal- 
sted St. Įžangos nėra. Vietios 
yra visiems, kas tik atsilankys 
pamatyti mūsų jaunimų žai
džiant bowling.

Ateinantį antradienį “Brau
'ge” sporto skyriuje bus pra
nešta rezultatai šio vakaro žai 
dimo. Agatonas.

and eąualled tlie šame year 
by Walter Johnson of Wa- 

i sliington.

K OF L BASKETBALL LEA 
GUE OPENŠ.

Registerations for 1931-32 
season.

Tlie Knigbts of Lithuania 
Basketball League for 1931-32 
opened registeration at tlie 
lašt Athletic Assoeiatiou raee 
ttng iteld Kriday Sept. 5, at 
St. Georgus Parisli liall.

.coimuissioners for tlie 
season weie eleeted as fal- 
lows. Jack Juozaitis, Mike

other in tlie immediate vicini- it is more economical thaų 
ty will be taken; otbervvise ying eaeli time you atte 
tlie old pluce will liave to sul- Where else can you pass 
Lee. entire afternoon as pleasai

Tbere- v ili probably be eigbt
or seven team tliis year. Most 
likely tliree gailies vili be 
pjayed eaeli Sunday tbus ai-: 
lov ing tlie fairer sex more ti- ' 
me for dancing as veli as sbo- 
v ing tlie lutest in Princess Eu 
genie bats. •

į Make it your Business to 
get a season pass t bis year l'or

(Tųsa ant 5 pusi.)

DOUBLE
ACTING

A | A
DOMINIKAS KL0WA

mirė rūgs. 12 d., 1931 m... su
laukęs 42 metų amžiaus, gimęs 
Telšių apskr., ] lakių parap., 
Kalčių kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdimų 
brolj Juozapą, brolienę Oną ir 
gimines. Lietuvoj 3 pusbrolius 
2 seseris.
Kulias pašarvotas, randasi 5133 
Itoosevelt 'Koad.

Laidotuvės j vyks antradieny, 
rugsėjo 15 d., 8 vai. ryto Iš
namų į šv. Antano par. baž
nyčių, kur bus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Vist a. a. Domininko Klowo 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da 
lyvautl laidotuvėse ir sutelkti 
Jum paskutinį patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekante:
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

AIA
KAZIMIERAS

ANDRULIS
mirė rūgs. 13, 1931 m. 19:20 
vai. vak. 24 mėty amžiaus. A. 
a. Kazimieras gimė sausio 10, - 
1907 Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Joną, pamotę Domicėlę,* 
du broliu Albertą ir Pranciškų, 
pusbrolį Bronislovą, seserų 
dukteris Helen Dargienę ir tle- 
len Vaiščiunlenę Ir Kazimierą 
Belsk), dvi eioces Prancišką 
Lukošienę ir Kazimierą Linkie- 
nę ir giminės.

Kūnas pašarvotas 5005 8o. 
Keeler avė. Laidotuvės įvyks 
ketverge, rugsėjo 17. Iš narnų 
8 vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo P. šv. par. bažny
čią, kurioj įvyks -gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. I’o 
paklaidų bus nulydėtas į 15v. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose raldotuvėse.

Nuliūdę;
Tėvas, Panaitė. Uruliai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grub. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

Al A
KAZIMIERAS

ŠIDLAUSKAS.
mirė- rūgs. 13, 1931 m. 4:30 vai. 
po pietų apie 40 metų. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Kaltinėnų 
Parap. Užpelkių Kaimo. Ameri
koje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliudime 3 
seseris Dną ir švogerį Lauryną 
Jusevičius. Teklę ir švogerį Ka
zimierą Oxe, Johaną Ir švogerį 
Izidorių Jankauskus, 2 broliu 
Rapolą ir Juozapą Šidlauskus 
anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6940 South 
Artestan avė. I^aidotuvės įvyks 
seredoj rugsėjo 16. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Gimimo Pa- 

1 neles šv. par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:
Seserys, švogeriai. Broliai 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis, Tel. Boulcvard 413 9
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November is draiving neai 
whicli nieans anotlier season 
of basketball will soon begin. 
The sports league lias already 
eppointed tlie coiiiinissioners 
for tlie coiuing year. Cliair- 
man Valiulis and bis aids lia 
ve promised to put basketball 
in tlie limelight again. Inter- 
sectional gailies and anything 
else wliicb stimulates interest 
and keep. our Litliuanian 
youtb togetber will be used.

Tlie eonmiittee is contenip- 
latįng tbe acąuisition of a ne\v 
playing gyni. The place on 
Campbell and Ardu- may be 
taken būt ibis is not definite- 
Iv decided upon since nego- 
tiotions regarding nionetary 
niatters are not as yet conclu- 
ded. If tlie temis are agree- 
able, tbe new place or some

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Mužiun Negu 5 Dienas Ant Vandens 
per Clierhourg—6 dienos per Brenien 

.Speeialis trūkis iš Breinerhaven

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos J . abį pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietinį agentą arba
130 W. Kandolpli St 

Chicago, III.

M O K T M C E R M A N

LLOYD
* * * *

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatiziiia,
Nugaros akaudejima,
KoilL. H vysi m aa Duaula

Ranku, Koja, 
Salti, Ranku,

f f

|ff»BAKINC 
HiUP0WDEB

Tėniyk kelki} gražu
mą Ir jų šviežumo 

išlaikymą.

SAMEPRlcr
H '\FOROVM 7
j 4OYEAR*
25 ou neės for 2?

IŽLIOMSOl POVNur D 5 u a
BY OUR COVERNMENT

ADVOKATAI

(tik ne ronaa ). ,
Tūkstančiai žmonių yra iiaigyde o J 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati averia au- | 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. J1.5O ir $3.00, 
ir 10 centu estre už persiuntimą. 

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

* * *

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordeu)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. WaShington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Sub>toe 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3396

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
13241 So. Halsted St. Tel. Victory (1562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, T>et eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
Ayrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt juras 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — tjcopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktariologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė nąt gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W,.JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1

po plėk Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliornis nuo 10 ryto iki 1 po

pl«t

-UOOMAT 
TiMkT iOMč.

ONfc. OKa -ęvi ^OYYOi \ 
— THATS TYV

fcATVA TYlBt AW»
- UiMATCHK 

TO

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori T Ji pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

liuodaml su Listerine. išva

lysime burną Ir užmušima 

ilgų perus. Vartok kas
dien.

LI5TERIN

Buy gloves with 
it savas

Nereik mokėti 50c. ui I 
dantų mostį. Listerine To-1 
oth Pašte gaunama po 25c. Į 
Tėmyk, kaip gerai JI vel-l 
kla. Ją vartotadamas per| 
metus sutaupai |3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE I

25*

SKINITCHIIIC EIH

whan aoothfncr X«nto U i
Right Irom the first touch, antiseptii 
healing Žemo tekės the itehi 
misery out of mosąuito bites, rash 
and many other skin afflictions.r" 
it also for itehing, peeling 4 
Bathera and other outdoor fol 
thank cooling Žemo for relief fr< 
sunbum. Douse it on ivy-poison' 
Pimples and dandruff fade when i 
antiseptic Žemo is applied. It 
stantly eases razor-smart. AIwi 
ha ve Žemo nearby wherever you, 
Ąny druggist. 85c, 60c, >1.'

bofcs A 
STOovnouJ

IT COMES
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us among

SPORTAS
(Tąsa nuo 4 pusi.)

your own Litbua-
nian friends. If we don’t stay 
tcgetlier bretliren, we’re lošt. 

The nianagers or council re-

de won by a score of ll)1/2 to 
D/2. Mateli play governed, 
the Nassau system, employed 
in Big Ten colleges, being 

! uSed to determine the me- 
thod of scoring. In this Sys
tem one point goes to the wi- 3, Frank Adomaitis 2'/2 
iiner of each nine and one 4/Al. Plenčiunas 3 
point for winhittg the entirė MARQUETtE

Tel. Cicero 6768

OR, P. ATKOČIŪNAS
DENTlSTAS

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

DAKTARAI:
—

Tel. Canal 6764 Rus. Republic 5360 ^Telefonas Grovehill 3262

DR. A, RAČIUS

presentatives are now given, , , ,
notice to attend the first bus. | llol"s' T1.“ A Walter bekūnis 0

meeting,
liet d at west Side next Friday

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal . 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

i gelis žmonių susilaiko nuo iš- 
: laidų. O kiti, tai ir iš namų 
LtslVėža pakankamai gėrimo 
ir valgio.

j Šiaip išvažiavimas buvo link 
'smas ir draugiškas. Jokių 
nesusipratimų neįvyko. Pasi
šokę, padainavę, parėmę kil
nų labdarybės darbų, vakare, 
grįždami namo, užtraukė at
sisveikinimo su giria damų: 
‘'Sudiev giružė, sudiev žalio-' 
ji!”

ĮPLAUKOS:
Prie baro......................... 55.75
Prie saldainių ............. 44.92
Prie rato...........................25.15
Prie šaltos košės.......... 10.05
Prie atskiro baro .......... 5.20 <

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir va.kų \

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškaino susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

win tbrėe
irom his opponent. This sys- 3. Vince Zopulis ’/2 
tem iš the most just for it 4 peįe Zopulis 0
allows the wėaker team a ehan______ :___
Ce to get a few points. j TENNIS.

Walter Deksnis of Marąue- 
tte sliot a perfect game for lie

ketball mcetinir. lt will be'“la5' t"“S wto Olrte points 2- B™“° 1

at 8 P. M. sliap.

GOLF.

Jack Juozaitis being in full
Ls now have golf teams. The-' made an even liundred. Thou- eontrol, the reeąuet wielders 
re are six of them. The coun- j gh he is nuniber one on Mar- are weU apprised of what is 
eils will play būt one game ąuettes team bis team matės being done. The councils are 
against eaeb other for the pla- sliot just as well which indi- to meet each otliei providlng 
ying time is limited. Cbme on | cates tliat tliey have a balan- they can first produee the ne- 
out you golfers and lielp yoūr Į hed four. Low score was 51-40( cessary entry fėe. See ^you in 
council win. j l'or a totai of 91. The wind court, heli, heli

Marąuette has liad the plea- j was unusually strong niaking 
sure of meeting North Side ’ it impossible to play a normai 
in the first golf mateli. Tli3|8'ame«z

Believe it or not, the K of DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leąvitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija; 6628 So. Richmond Avė

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

Nedėlioj pagal šutai t j

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

EDŪCATIONAL DEP’T. Tikietų parduota už .. 16.52 Iofiso Tei. victory 3687

teams plaved at Chicago Mea- 
dovvs on one of tlie mist win- 
dy days of the year. Nortli Si-

NORTH SIDE
1. Konnie Savickas 3
2. Bill Kaminskas 2

GRABORIAI:

. J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS 

CHICAGOJtS

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

AVliat our K of Ls need is a 
philantropist amongst us who 
would donate the needed 

istructure. Probably we may
become strong enough to rai- HĮtuvIsAaldainiai 
se thė necessary cash oursel-1 jjantĮeĮgs 
ves.

Viso.....................$157.59 j
IŠMOKĖJIMAI. 

Kučinskui už gėrimus

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
S. HALSTED STREET■3133

35.85 I Antras ofisas ir Rezidencija

Once again ye sports writer 
urges the councils to prepare

Muzikantams ............. 15.00 i ^594 S. ARTESIAN AVĖ.
jOfiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

1U.UU vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
ir ninir 8 96ipiet’ Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

" ............................. Šventadieniais pagal sutarimą.
Apgar. ir iškaba ........ 2.00
Komisijos išlaidos..........3.55

Ofiso Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. RŪTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir Sv jntadienials 10-12

Tel. Lafayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood <641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8006

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

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

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.,
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano the team and niumbers for a 

darbu busite užganėdinti.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

T’tl. Įtoosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

banner year in basketball. Re- 
niember, the bigger the crowd, 
the greater the enthusiafcm 
and rivalry. Your etrance fee 
is an investment expended for 
your amusement.

Konnie.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR, J. j. SIMONAITIS$75.36 |
Abi draugijos taria širdin-

ga ačių dovanu aukotojams, Į gydytojas ir chirurgas 
‘ 1 1 2423 West Marųuette Road

kaip tai p. EI. Mažeikienei, S.1 vai. 2-5 ir 7-9 p. m. Ketv. 9-12 
, . t-> v • <-.• • A. M. Nedėlioj susitarusDaugėlai, p. Basčiui, feingai- 

lai, Nedvarui, Tauijenui. Vi
si eins ačiū.

Komitetas A. D.

Hemlock 8151

------------------- -----------------
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

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

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boūlevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7532

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yarda 1138
Chicago. UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

WANTS TO OOME BAOK

Benny Lconard, the unde- 
feated dightweight Champion

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

AKIŲ GYDYTOJAI.

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

M
1

DYKAI bEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų [ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. E EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORATORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avehue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
2435 West 69th Street

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

DENTIST AI

Rez. Tel. Midvvay 5512

UR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

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 0036

Phone Bouleva.d 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOžIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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

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

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}. Nuimu 
calaractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro-

wlio retired six year S ago, has nias su elektra, parodanča mažiau- 
. . • vr -v , '8las Klaidas.begun traimng in New York| Speciale atyda atkreipiama moky-

for his return to tlue fistic: kl°val^l^“eian"1‘’' ..
valandos nuo 10 ryto iki 8 va-

wars as a welterweight or kare- Nedėliomis pagal sutarti.
midd1pwpic-bt Thp Tllinnis *°tEIVAS AKIS atitaiso į trum- nuauicv tignt. me Illinois laiką su nauju išradimu
boxing COIliniission says Ben- pauKe'ų atsitikimų akys atitaisomos 

j be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ny can’t make Tiis conieback 
in tliat statė.

CHICAGO JE
JSVAMAVIBtO atskaita.

Dr-ja Lietuvos 'Dukterų iri 
Moterų Apšvieta išvažiavi
mus, įvyko rugsėjo 6 d., Km 
ciniko darže. ,

Išvažiavimas buvo rengia-Į 
Inas Oak Forest prieglaudoj, 
esančių mūsų tautiečių nau-J 
dai. Juos aplankysime ir duo-1 
si m pietus su programų šį įnė- 
nešį 27 d. • į

Išvažiavimaš buvo skaitlin
gas ir pelno liko $82.23. Kaip 

i šiais prastais laikais, tai pel- Į 
; nas ne visai mažas, nes dau- ■

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 3$th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Orovehill 2242

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

1487 WEST <9th STREET

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS 

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

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVEJ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LON0WOOD DRIVE2 
Tel. Beverly 0870

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTlSTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 ▼. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTlSTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTlSTAS 

Gas Extractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6669 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

Dft. B. G LAMBRAKiS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vlenzos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Pittsfleld Bldg., 55 E. Wa.sl>Jngton St., Clikago, Hl.

DR. SUSAM A. SLAKIS
Specialistė Moterų 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. Hyde Park 3395

_
-

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5918 / Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKtLIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-1 ir 9:80-8:20 vai. vak. Valu 2-4 ir 7-9 vai. vakarą 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus



6 DRAUGAS

C H I C AG OJE
MARQUETTE PARK 

ŽINUTĖS.

X Pereitus parapijos pikni
kas, Vytauto darže, gana ge
rai pavyko. Kaikurie žmonės 
niekad nepavargsta savo pa
rapiją,’ remdami, nes juos teko 
matyti visuose keturiuose pik
nikuose. Nuoširdžiai ačiū taria

j vieta (frankfurts) p-lė Prose- 
vičiutė (namie keptą keksą 
ir pyrago).

Valdyba ir narės dėkoja vi
siems aukotojams, ypač p. 
Stoškienei, kuri daugiausia 
aukojo.

Po to, sekė raportas iš ren
giamo koncerto, kurį rėmėjos 
rengia klebonijos naudai. Kon

i dėliojamu reikalų svarstymui.
Tat, visi atstovai būtinai su
sirinkite į svarbi) susirinkimą.

Valdyba.

Antradienis, Rūgs. 15 d., 1931

16 DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

X Serga J. Skirmantas. Jį 
laiko priglaudę ponai Mikuc- 
kai, kurie ir gydytoją pašau
kia.

X Rugsėjo 1 d. sužeistas
klebonas visiems, kurie kuo|certas i3US labai gražūs, įdo- *furg*s Kučinskis, senelis. Ei- 
nors prisidėjo prie pasisekimo i 1;1US pr0grain0 <jaiį išpildys !nant 3uni skersai Halsted, ant 

p. Elena Rakauskienė, visiems : 19 Sftt.pereito pikniko.
X Silavos atlaidai baigsis šį! gerai žinoma dainininkė. Ko- 

vakarą iškilmingais mišparais Iinisijoj darbuojasi šios narės: 
ir procesija. Nors dienos šil- p-lė E. Stoškaitė, p. Bardaus

negras
automobiliu parmušė. Nuvež
tas Cook County ligoninėn 4 
d. rugsėjo pasimirė. Laidotu- 

kienė, p. 0. Gricienė, p-lė O. iv6mis rūpinos ponai Minekai.

važiuodamas

tos, bet žmonių, kaip rytais, 
taip ir vakarais bažnyčia bū
na pilna. Geri lietuviai katali- jvanų toms, kurios 
kai yra pamylėję Silavos Pa-1 išplatins tikietų. 
nelę Švenčiausią ir jos gar- Įnešta rengti “Bunco Par-
bei niekad nemuštos dauginti'ty”, bet atidėta ant toliau,1 hQtl1 ‘“ikraščiuos paskelbta,

Gailiūtė. Komisija žadėjo do-
daugiau

Palaidotas rugsėjo 9 d. šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvėse 
patarnavo grab. Skudas sako,

OERB. KLEBONŲ DĖME
SIUI!

tė, pavaduodama pirm., paaiš
kino vakarėlio tikslą ir prasi

dėjo eRė gražių linkėjimų, 
Naujai atvažiavęs iš Lietu- ' kurių tarpe tapo įteikta po

vos jėzuitas Tėvas Jonas Bru-' 
žikas praneša, kad jį dar gali
ma gauti misijoms vesti sekąn

gražią atmintį atstovėms: p. 
A. Statkienei, ir plei 0. Ivins- 
kaitei. P-ni A. Statkienė yra

nų dienų buvo linkusi pasi
švęsti artymo meilei. Tat ir tė 
vai jos troškimų netrukdė.

Linkime p-lei Nausėdaitei 
sėkmių savo tikslui pasiekti.

Pajūris.

KAUNE VIEŠĖJO ANOLŲ 
STUDENTŲ EKSKURSIJA

čiomis dienomis: rūgs. mėn. pavyzdinga kuopos darbuoto- 
16-27; spalių mėn. 12-25; lap-lja. P-lė O. Ivinskaitė dar nc- 
krieio mėn. 22-29 ir nuo gruo- ra pilnų metų narė, bet savo
džio mėn. 20 d. iki vasario 
mėn. 21 d. Visas kita laikas 
iki Velykų 1 d. jau užimtas. 
Iki spalių 25 d. jis bus Vaka
ruose; nuo spalių 25 d. — Ry
tuose. Visuoinet galima kreip
tis šiuo adresu: Rev. J. Bru- 
žikas S. J., 6807 S. Whshte- 
naw avė., Chicago, UI. 

ty”. Visų prašoma atsilanky-

gražia darbuote jau viršija net 
pioneres.

Trečia dovanėlė buvo įteik
ta kuopos pirmminkei p. F. 
Šatienei. Jai įteiktoji dovanė
lė buvo tikras “suprizas”, 
nes pati su p. M. Barščiene rū 
pestingai ruošė atstovėms vai
šes.

Noriu pažymėti, kad p. Ša
tienės asmenyje M. S. 20 kp

LIETUVIŲ RADIO PROGRA 
MAS.

Kaune viešėjo anglų stude
ntų ekskursija iš 10 žmonių. 
Svečiai aplankė Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą ir rugpiūčio mė
nesio 18 d. išvyko Berlynan.

“M. R.”

nes dabar turime rengtis prie 
koncerto.

Apkalbėjus tuos reikalus, 
sus-mas baigtas.

Rėmėja.

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

didesnį maldininkų skaičių.
X Gerb. Tėvas Bružikas sa

vo iškalbingumu ir gražiais 
bei pamokinančiais pamoks
lais žavi klausytojus. Labai 
naudinga yra paklausyti jo 
pamokinančių pamokslų.

X Visos parapijos rengia
bazarus. Mūsų parapijos drau-. X Parapijos choras visu 
gijos ir kuopos taipgi rengia- j smarkumu rengiasi prie vaka- 
si prie spalių mėnesio baza-1 ro, kuris" įvyks 8 d. spalio, 
ro. Renka komisijas ir dar- parap; svetainėj. Vakaro pel- 
buotojus. Tikimasi, kad jiems nas skiriamas įtaisymui pia- 
darbas gerai pavyks. no. Choras tikisi susilaukti

X Šv. Teresėlės dr-jos narės paramos iš visų parapijom],
uoliai darbuojasi, kad prisi
dėjus prie nupirkimo rakandų 
į naują kleboniją. Tam tikslui 
jos rengia didelius šokius 20 
d. rugsėjo, parapijinėje svetai
nėje. Nėra abejonės, kad joms 
tas; darbas' pasiseks.

X Mūsų parapijos jaunuo
liai ir jaunuolės įstojo į įvai
rias aukštesnes mokyklas. A- 
pie 20 mūsų mokyklos mergai
čių įstojo į Šv. Kazimiero A- 
kademiją. Panelė Aleksandra 
Šambariutė išvažiavo į St. Ma
ry’s College, South Bend, Ind. 
Girtina, kad jaunimas siekia 
aukštesnio mokslo. Mūsų para
pijinėje mokykloje kol kas y- 
ra Ū20 vaikučių. Galėtų būti 
daugiau, bet kaikurie katali
kai nesupranta reikalo duoti 
vaikams gerą’ išauklėjimą.

-Rap.

Šį vakarą tarpe 6:30 ir 7:30 
v. v. iš stoties WOES 1360 ci- 
locycles, Peoples Fumiture 
Kompanijos lėšomis ir pastan 
gomis, bus duodamas lietu
vių radio programas.

X
Teko patirti, kad išpildyme 

šio programo dalyvaus kele
tas įžymių dainininkių ir dai
nininkų, kurie dainuos solo,

Lenkų policija sulaikė ties 
Vilnium čigonų stovyklą —10 
vežimų su 23 čigonais, kurie 
kaltinami padarę daugybę va
gysčių. “M. R.”

386 MYLIAS VALANDOJE

LONDONAS, rūgs. 14. - 
AVigbt salos apylinkėse Įvyko 
pasaulio jūros orlaivių lenk
tynės dėl Schneiderio taurės 
laimėjimo.

Laimėjo Britanija. Anglijos 
karališkųjų oro jėgų lakūnas 
Stainfortli skrido 386 mylias 
valandoje.

turi neišsemamos energijos, duetus ir kvertetus, suteikda- 
darbuotoją. Jinai yra organi- Ini daug žingeidumo ir pasi- 
zatofė 1, 2, 3 ir 20 kps. Yra gerėjimo programo klausyto- 
pirmutinė (garbės narė), turi jams. Todėl nepamirškime pa

lės Marijos Altorium paplito! Sąjungos žiedą. Būdama pir- siklausyti.
parapijonų tarpe. Ženklelis Į moji Centro vice-pirm., turėjo 
kuklus, bet gerai atatinka'Į garbės atidaryti pirmą M. S. —
minimoms 25 metų sukaktu-1 Seimą Chicagoje. Tat, sulig 

nuopelnų, įteiktoji dovanėlė y- 
ra it atomas.

X Aušros Vartų parapijos
kur tai mainose yra sūnus. Jei 11906 — 1931 Sidabrinio Jubi

liejaus ženklelis su Šv. Pane-
gal, būtų atvažiavęs į tėvo lai
dotuvės.

X Pereitą pirmadienį J. K. 
Blankus, parapijos mokyklos 
8 skyr. mokinys, gavęs nuo 
močiutės pinigų nuėjo į para
pijos bazarą arkliukais pasiva 
žinėti. Einant prie bilietų lan
giuko, didesni vaikai pagavo, 
vienas pradėjo smaugti, o kiti 
kišenes krėsti.

vems.

Rap:

UŽ 6 VIŠTAS 2 METU 

KALĖJIMO

IŠ SĄJUNGIEČIŲ DARBUO
TĖS. , Vakarėlyje kalbėjo pp. J Į Prieš kurį laiką Raudėnų 

įBaliunienė, M. Panavienė, Dzi vals. Pakerpštėnų kaime p. B. 
nūdienė, Valantas, M. Barš- Ivaškui iš namų buvo pavog- 
čienė, Kelpšienė, Stirbienė. , ta šešios vištos. Policija suži- 

■ _ y ,v. v nojo, kad tai padarė Pocius
Dėkingumo žodžius , Vladas. Šiaulių apygardos tei-

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 lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vlenintėlė Studebaker Lietuvių 
r Įstaiga Chlcagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų ii žemiausias kalnas.

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 (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5629

Telef. Republic 6290

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. Namų Telef.

Hemlock 9997 ' Republic 6488

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkSfiie-

rlal. Jvedame elektrų 1 namus ir 
dirbtuvės.
*1S8 8. Halsted St. 9 AogStts

Brighton Park. — Rūgs. 6 
Kešinėj nieko J d. vietinės sąjungietės taikė 

neradę, sako: ‘ ‘ žiūrėkite ran-! poseiminį susirinkimą. Apš-
kas”. Blankus taip greit pini-/čiai susirinkusios narės rim-1 gerbtuvės ir dovanėlės reiškė. gmag nubaudė dviem
gus įmetė į marškinių kišenė- tai, gražiai svarstė .Sąjungos p. p. A. Statkienė, F. Šatienė * metuig sunkiųjų darbų kalėji- 

reikalus bei seimo nutarimus.'ir p-lė Ivinskaitė. Visų ūpas 'neg vagystę jau
Išklausus pramogėlių, ‘bun- pakilęs; pasiryžta kuopoje at-ibūdflmag trfg metug už vagyg. 

eo’ raportų, rengėjoms išreik-’naujinti toji graži praeities, teg baustas ir nesuėjus pen- 
šta padėka gausu rankų ploji- vienybė; padidinti kuopą na-,kįemg metams nuo dienos, ku
rnu už pastangas, būtent pp. ;rėmis ir priprašyti atgal tas, I baigė kalėti. Šiomis dieno- 
Stirbienei, M. Panavienei, A. kurios tapo išbaugintos buvu- J mįg pa(javė Respublikos Pre- 
Statkienei. ■ šių riaušių susirinkimuose, j zidentui malonės prašymą,

M. S. 20 kp. nors daug iš-i Vakarėly iškelta obalsis:, kacĮ Ūkusią kalėti bausmę do- 
silėšavo siųsdama seiman dvi ‘Mažiau rašysime, daugiau j vanotų, bet jo prašymas at- 
atstovi, bet kuopa su šiuo su- dirbsime”. Įmestas. ‘‘D. N.M
sirinkimu vėl praturtėjo nes Į Malonūs pagerbtuvių įspu-
“Bunco” pramogėlės gra- .džiai ilgai bus visoms atmin 
žaus pelno atnešė. tini.

Poni A. Statkienė ir p-lė O.

lę, kad plėšikai nei nepamatė. 
Tokiu būdu pinigų neatėmė. 
Vaikas parbėgo namo apdras
kytu sprandu.

Reikti) bazare pastatyti žnio 
gų, Įjūris saugotų vaikus nuo 
išdykėlių.

Kas bus su tais vaikais, kai! 
jie užaugs, jei dabar taip da
ro?

Tie vaikai, sakė, ne lielu- 
airišukas ir

nes tai visų priedermė. Vaka
re visiems northsidiečiėms 
bus didelis surprizas.

X Žinomas North Side biz- j 
nierius ir žymus katalikiškų Į 
draugijų veikėjas p. J. Kaitu
lis buvo pavojingai susirgęs.
Nugabentas į ligoninę, kur pa
daryta net dvi. sunkios opera
cijos. Dabar jau randasi na
mie, bet jaučiasi nepilnai pa- vifti: italijonas, 
sveikęs ir gydytojas du kartu Sąvokas.
į dieną lanko. Linkim Jonui X Trečiadieny gavau lais- 
greit pasveikti. ką Lietuvos. Rašo, kad mi-

X Spalio 25 d. North Side a\a- Jonas Strainis ir Mi
lius pirmas balius. Tai šv. Juo kolas Puzuvelis (Sidintų k., 
zapo draugijos. Tai mėtinis Batakių parapijoj, Tauragės 
draugijos balius, kuriame bus apskričio). Amerikoj turi sū- 
duodami žiedai nariams nesir- dukterų ir giminių, 
gusiems per dešimts metų. Ti- X Tame pačiame laiške bro 
kietai, kiek teko nugirsti, bus Bs rašo, kad 10 d. kovos rašęs 
labai pigūs; tik 25c. man Iaišką ir plačiai aprašęs

X Teko kartą apsilankyti aP^e Lietuvą. Tas laiškas A-
------------ p. A. Bacevičiaus foto studi-’ merikos nematė. Tur būt, Lie

X Šv. Kazimiero Akademi- joj, kuri randasi po numeru tuvos cenzūrai nepatiko.
Korespondentas.jos Rėmėjų 8 skyriaus susirin- 1850 Wabansia avė. Radau ■ 

kimas Įvyko rugsėjo 10 d., pa- Antaną bedirbant įvairius pa- į 
rapijos svetainėj. Susirinki- veikslus. Nors jis, žinoma, ne- 
mas buvo labai skaitlingas. daro iš to pragyvenimo, bet 

Raportą iš Centro pikniko kam nors atsikreipus, visuo-' 
išdavė skyriaus pirm. Kana- met nutraukia paveikslus ne- 
peckienė. Pranešė, kad sky- blogiau už kitus. Už savo dar 
rius centro piknike labai gra- į lią nieko neiima. Paskaito tik 
žiai pasidarbavo, net nepasi- už medžiagą.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros' Vartų choras 
šiandien vakare, parapijos 
svetainėje, 'turės “bunco par-

A

Vilija.
Ivinskaitė išdavė nuodugnų 
seimo raportą, už ką susirinki 
mas joms atsistojimu išreiš
kė padėką.

PASIDAVĖ LIGONINĖN.

North Side. — P-lė P. Nau
sėdaitė rugsėjo 8 d. pasidavė 

Mūsų atstovės susirinkimų Oarfl(,|d. park ligonin5n „ 
labai nustebino, kai pranešė, s|augi, profe8ijos
kad kuopos suspenduotoji na- p_,s Naus5dait8 yra baigusi
rė per Dvasios Vadų pasiuntė Kazimiero Akademijų., 
laiškų į seimų. Laiškas pilnas Ki(jk ,aiko og namie;
neteisybės. Bandyta išritinti | prad8jo mokintis j, ,5 jan 
savi darbeliai. Seimas laišką, ________ _ _______________
atmetęs.

Labai gaila, kad mūs tarpe’,
I Uelk moterų patyrusiu dreslų Ir

randasi tokių narių. raukinių siuvėjų.
Atstovių ir pirm. pagerbtuvės.! 326 lda5£8street

Z i
' R. ANDRELIUNAS 1
(Marąuette.Jewelry a Radio) 
Pirkusieji pas mus už $6 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Po susirinkimo visos nuėjo 
pas p. p. Šatus vakarienei. Va Į 
karienę baigiant p-lė Nevulv

REAL ESTATE
PIGIAI — S kam b. plytų bung. 

karStu v. S. $5,500, $1,000 cash, 5131 
' Irvlng Park Blvd.

Wm. J. Kareiva
Savininkas/^

Del geriausios rųžlęs 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREBN VALLEY
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4S44 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1189

liko nuo senesnių parapijų sky 
rių. Už tai padėka priklauso 
narėms, nes jos daug aukojo 
gėrimo, valgių ir ką tik išma
nė. Be to, jos pačios ir padė
jo dirbti, kaip pp. Stoškienė, 
Cereckienė, Bardauskienė, Jo
naitienė, Kanapeckienė, Zvi- 
nakienė, Kažwell. Tikietus par 
davinėti pūdėjo p. Lazdauskio 
nė, Žuvelienė, Gailienė.

Mūsų redaktorius taipgi ir» 
rėmėjų narys, atnešė per pik
niką parkan dovaną už kurią 
taipgi esame dėkingos. Be to, 
jis da ir pažįstamus vedė prie 

, stalo pavaišinti skanumynais.
Biznieriai aukojo: Valanti- 

nas (kelly ham), Darssins ba- 
kery (gražų keksą), p. Prose-

X Bevaikščiojant gražiomis 
North Side alėjomis, netyčio
mis pastebėjau žydint po sti
klo langeliu gražią Radastėlę. 
Gal pražydės Jurginėlis, o sale 
jo lelijėlė. Gražus būtų darže
lis. Lauksiu.

Bijūnėlis.

X Šiandie įvyksta Federa
cijos vietinio skyriaus svarbus 
susirinkimas, parap. svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Visų draugi
jų atstovai malonėkite susi
rinkti, nes bus svarbus prane
šimas iš Apskr. Taipgi artina
si spalio 9. Turėsime pasitar
ti, kaip tinkamiau paminėjus 
tas, liūdnas sukaktuves. Yra 
daug ir kftų svarbių ir neati-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt

APTIEKA
VJM3AB APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių. Ir gražiausiai (rengtų lietuvių 
, aptlekų Šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus

1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS -ICE CR®AM
Mes speciallsuolamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na IA musų aptlekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai ižptldytas patyrusių vaistininkų.

10 kamb. res. 2 maud., k. v. S., 
tikra ugniavietė, lotas 48%xl85 me
džiai, krūmai, 2 karų gar, tinka val
kams, galima aptv, $13,500, Box 86, 
V/estem Springs, 331,ar 2807

155 ak. prie upėa Mižkas, Ižd. že
mė, namai, žuvavlmas, meržloklės, 
arti Holland, Laka Mieli. $5,000. 
Isaac Kouw, Holland, Mlch.

Real estate
Statau naujus namus ir se 

ous priimu į mainos.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 108S

Tel. Tards 5422

J, W. ZADHAREWIGZ
REAL ESTATE 

rask olos Ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
Nuslunčlams pinigus Lietu

von pastų | dvi savaltea, tele
gramų } dvi ar iria dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legaltSkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgieių.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSIrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
8327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI,
TeL Tarda 4669


