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Hoover’is Amer. legijono suvažiavime
JAPONAI NENORI ATSAKYTI Į KINŲ 

NOTAS
Kinai šauksis į pasaulį pagalbos

BRITANIJA SUSPENDAVO VALIUTOS 
AUKSO PAGRINDĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PREZIDENTAS LEGI
JONO SUVAŽIAVIME

DETROITAS Mich., rūgs. 
22. — Čia vyksta_Amerikos 
legijono (organizacijos) suva
žiavimas. Dalyvauja apie 100,- 
(XX) atstovų (karo veteranų) ir 
svečių. Z

Vakar į suvažiavimų atvy
ko prezidentas Hoover’is ir 
pasakė kalbą. Kvietė legijoni- 
nkus vieningai padėti vyriau
sybei ir kraštui šiame finan
siniame krizyje. Jis pareiškė, 
kad pačioje vyriausybėje įve
da griežčiausią ekonomiją.

Jam baigus kalbėti, viena 
legijoninkij grupė sušuko; 
“Mes reikalaujame alaus!”

SUSPENDUOJA AUKSO 
PAGRINDĄ

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Vakar vėlai vakare britų par
lamentas pripažino vyriausy
bės patiektą įstatymo projek
tą, kuriuo laikinai panaikina
mas valiutos aukso standar- 
das.

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Britanijos finansų stovis pa
blogėjo. Svetimų valstybių ba
nkai per daug aukso išėmė iš 
Anglijos banko. Vyriausybė 
patiekė parlamentui sumany
mą neribotam laikui suspen
duoti vadinamąjį aukso stan- 
dardą (taisykles) savo valiu
tai. Šis standardas buvo gra
žintas po karo 1925 m.

Šiandien ir kituose svarbes
niuose Europos miestuose bi
ržos uždarytos.

RASTI DINGĘ LA
KŪNAI

HALTFAX, N. S., rūgs. 22. 
— Norvegų motorinis laivas 
“Belmoira” pranešė, kad ne
toli Niufaundlando rado du 
europiečius lakūnus, kurie an
dai iš Lisabonos skrido į New 
Yorką. Abu išgelbėti.

Bet laivas nutyli apie tre
čią lakūną, nes skrido trise

23 ŽMONĖS NUSKENDO
MANILA, rūgs. 21. — Fili

pinų salų pakraščius palietė 
taifūnas. Jūros bangose žuvo 
23 žmonės.

JAPONŲ-KINŲ KON
FLIKTAS

Žiniomis iš Tokijo, Šangha- 
jaus ir iš kitur, japonų-kinų 
konfliktas šitaip plėtojasi.

Japonai neturi norą atsaky
ti nė į antrąją kinų notą. Sa
koma, japonų kabinete kilo 
nesusipratimų ir esą karo mi- 
nisteris nori atsistatydinti.

Japonų kariuomenė okupuo
tąjį plotą praplėtė visoj pie
tų Mandžiūrijoj. Maskvos lai
kraščiai protestuoja prieš ja
ponų užgrobimus.

Kinų vyriausybė rengias* 
šauktis į pasaulį pagalbos.

Japonų nuostoliai Mandžiū
rijoj 90 kareivių nukautų ir 
119 sužeistų. Kinų nuostoliai 
— keletas šimtų nukautų ir 
sužeistų.

Japonai siunčia iš Korėjos 
daug kariuomenės į Mandžiū- 
riją-

Japonų kareiviai suėmė, bet 
paskiau paleido į Mukdeną 
grįžusį Amerikos konsulą J. 
C. Vincent’ą.

ANTRA NOTA JA
PONAMS

ŠANGHAJUS, rūgs. 21. — 
Japonai neatsakė į pirmąją 
kinų vyriausybės notą, tad pa
siųsta antra. Kinai griežtai 
reikalauja iš japonų, kad jų 
kariuomenė būtų atšaukta į 
senąsias pozicijas Mandžiūri
joj.

AMERIKOS NUSISTA
TYMAS

AVASHINGTON’AS, rūgs. 
21. — Jungtinės Žiemių Ame
rikos Valstybės nusistatė ne
sikišti į japonų-kinų konflik
tą Mandžiūrijoj.

SIUNČIA KARIUOMENĘ

ŠANGHAJUS, rūgs. 21. — 
Japonai siunčia daugiau ka
riuomenės į Mandžiflriją.

DIRIŽABLIS BRAZILIJOJ

PERNAMBUKAS, Brazili
ja, rūgs. 21. — Iš Vokietijos 
čion atskrido vokiečių diriža
blis “Graf Zeppelin.”

■■ ' ■

1. Šv. Jono kolegija Beližėje, Britų Hondurase; ši kolegija viesulo sugriauta. 2. Pulk. Fr. 
Pillon’as, prancūzų karo atstovas J. V-se, įteikia West Point’o karo akademijai dovaną — 
maršalo Fošo biustą. 3. Britų lakūnai leitenantai Stainfortb’as ir Bootbman’as, kurie laimė
jo prizą — Šneideiųo taurę — už greičiausią skridimą — 379 myliij per valandą.

“ORO” BAŽNYČIA”

NAUJORKAS, rūgs. 19.— j 
Praėjusį sekmadienį per ra- I 
diją kalbėjo Jo Eminencija į 
Vilimas kardinolas O’Konne- 
ll’is, Bostono arkivyskupas, 
apie bloguosius pasaulio lai
kus.

Tą pačią dieną šiame mies
te per radiją ta pačia tema 
kalbėjo episkopalų bažnyčios 
vyskupas I. P. Džonsonas ir 
žydų rabinas Wise (Uaiz).

“Columbia Broadcasting” 
radio — sistema įvedė sekma
dieniais vadinamą “Oro Baž
nyčią” (Church of the Air) 
ir šioms kalboms pradėti pa
kvietė kardinolą ir tuos du 
vyrus.

ARKIVYSKUPAS UŽ 
PASIGAILĖJIMĄ

SANTIAGO, Čilės respubli
ka, rUgs. 21. — Šeši karo lai
vyno maištininkų vadai nu
bausti mirties bausme. Vietos 
arkivyskupas kreipės į laiki
nąjį respublikos prezidentą, 
kad jis pasigailėtų nusmerk- 
tųjų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ

TOKIJO, rūgs. 21. — Šįryt 
šį miestą ir apylinkes palietė 
smarkus žemės drebėjimas. 
Tarp Tokijo, Osakos, Nagojos 
ir kitų miestų nutraukti te
lefonų laidai. Žuvo 12 žmonių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
J. VALSTYBĖSE

CINCINNATI, O., rūgs. 21. 
— Praėjusią naktį stiprus že
mės drebėjimas palietė Indi- 
janos ir Obio’s valstybių plo
tus. Kai kur apardyti namai, 
nuversti kaminai, trukusios 
mūro sienos. Labiausiai nuke
ntėjo Anos (Anna) miestelis, 
Ohio’j. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo. ,

CHICAGO JE
MAJORAS PRIEŠ 

TEISMUS

Čikagos policija, kaip žino
ma, be teismų “warantų” puo
la ir uždaro lošimo ir kito 
žmonių išnaudojimo lindynes. 
Teismai paleidžia areštuotuo
sius vadovaudamiesi tuo, kad 
policija negali jokių įstaigų 
pulti ir jų vedėjų areštuoti, 
neturėdama “warantų.”

Miesto majoras įsakė poli
cijai neatsižvelgti į tuos tei
sėjų nusistatymus. Areštavi
mai turi būt vykdomi.

VIENĄ PAŠOVĖ, ANTRĄ 
SUĖMĖ

Buvusis Flosmoro miestelio 
poliemonas Thomas atvyko 
Čikagon ir čia užtiko du plė
šikus betuštinant vieną par
duotuvę (krautuvę). Vieną 
plėšiką pašovė, o antrą suėmė. 
Už tai jam pripažinta garbė, 
bet atimta teisė turėti ginklą 
ir dėvėti policmono uniforma.

NATŪRALIZACIJOS
ŠULAS

Federalinio natūralizacijos 
biuro Čikagoje direktorius 
Šlotfeld’as nukeltas pavaduoti 
Naujorko natūralizacijos dire
ktorių Sturges’ą, kurs gavo 
atostogų.

MOKESČIAI UŽ PAJAMAS

Čikagos plotuose sumažėjo 
mokesčiai už pajamas. Šiemet 
surinkta apie 94 milijonai do
lerių, 1930 m. — daugiau kaip 
159 milijonai dolerių.

MAJORAS DETROITE
Čikagos majoras Cermak’as 

vakar lankėsi Detroite. Jis ten 
pasakė kalifą Amerikos legi- 
jono suvažiavime.

MOKESČIAI BANKUOSE

Uždarytuose bankuose Čika
goje yra Cook apskričiai pri
klausančių pinigų. Tie bankai 
padėjo rinkti iš žmonių mo
kesčius, kai netikėtai liko už
daryti.

Apskrities iždininkas rūpi
nasi tuos pinigus išgauti.

DAUGIAU DARBŲ

Ulinojaus darbo departame
nto statistikos skyrius prane- 

| ša, kad rugpiūčio mėnesį Ą99- 
| se Čikagos dirbtuvėse atlygi- 
; nimas darbininkams padidėjo 
0,3 nuošimčio. Tas rodo, kad 
ir darbų padaugėjo.

NORI BŪTI KALIFU

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Čion atvyko buvusis Egipto 
chedivas (karalius). Jis pa
reiškė turįs norą tapti visų 
pasaulio musulmomj (maho
metonų) kalifu.

Kaip žinoma, Britanija sa
vo interesų plėtimui nutarė Į- 
steigti kalifatą (dvasinė mu
sulmonų valdžia). O Turkija, 
kuri savo valstybėje panaiki
no kalifatą, griežtai protes
tuoja prieš Britanijos žygius.

SKELBIA LENGVATAS

MASKVA, rūgs. 21. — Lai
kraščiai ph-aneša, kad sovietų 
valdžia atskiroms pramonėms 
leido savarankiškai samdytis 
reikalingų darbininkų.

Iki šiol visoms dirbtuvėms 
darbininkus skirdavo centrinis 
darbininkų biuras, žinomas 
kaip darbininkų mainyba.

INDIJOS GYVENTOJAI

SIMLA, Indija, rūgs. 21. — 
Oficialaus gyventojų surašinė
jimo duomenimis, Indija turi 
350,353,678 gyventojus.

IR ŠITOKIŲ TURIME 
VALDININKŲ

Prieš kurį laiką policija su
laikė Šilutės vokiečių mokyto
jo sūnų Tešnerį, kuris prisi
pažino, kad su kitu vokiečiu
iš Tilžės nudaužė iškabas, e- 
sančias Šilutėj stovinčios ka- kas bus dėstoma tik penkto
riuomenės dalies rajone, nu- 
piaustė telefono laidus, jun
giančius kariuomenės dalį su 
Šilutės pašto įstaiga, ir šovė 
į sargybinį, stovėjusį prie Lie
tuvos banko Šilutės skyriaus. 
Už šitokius nusikaltimus, pa
darytus karo stovio metu, kal
tinamieji turi būti atiduoti ka
riuomenės teismui. Tačiau Te- 
šneris buvo perduotas vals
čiaus teisėjui.

Kai buvo pasiteirauta pas 
teisėją apie Tešnerio bylą, šis 
pareiškė, kad Tešnerį paleidęs 
dar rugpiūčio 14 d., nes jis 
nelaikąs svarbiais nusikalti
mais iškabų nudaužymą, tele
fono vielų nupiovimą ir šovi- 
mą į banko sargybinį. Įsakius 
Tešnerį antrą kartą suimti, 
pasirodė, kad jis pabėgęs į 
Vokietiją. Iš viso to matyti, 
kad valsčiaus teisėjas, dėl aiš- 
kių sumetimų, sudarė sąlygas 
nusikaltėliui pabėgti iš Lietu
vos. Šitokius tat turime val
dininkus Klaipėdos krašte.

“M. R.”

SUMIESTELEJO KAIMAS

Degučiai, Zarasų apskr. De
gučiai buvo didelis kaimas, 

kuriame be plento arkliais va
žiuojantiems rusų ponams su
stoti ir miško eigulio jokių į- 
staigų nebuvo. Atstatant Lie
tuvos valstybę, degntiečiai e- 
nergingai griebėsi kurti rei
kalingiausias įstaigas. Iš bu
vusios stoties trobesių įsitai
sė bažnyčią, įsisteigė pradžios 
mokyklą, pašto agentūrą. Vė
liau buvo įsteigtas policijos 
punktas ir girininkija. Šiemet 
degntiečiai, skirstydamiesi vie
nsėdžiais, paskyrė bendrai su
kurtos parapijos reikalams 6 
ha žemės prie buvusių 8 ha 
ir mokyklai 25 arus. “M. R.”

SU TROBESIU SUDEGĖ 
3 M. SŪNUS

Rugp. 25' d., apie 17 vai., 
Pagrininkų k. (Linkuvos v.) 
Julio Kaškelio ūky iš nežino
mos priežasties kilo gaisras. 
Sudegė buvęs po vienu stogu 
gyvenamas namas, tvartas ir 
daržinė, su joje buvusiu inve
ntorium. Beto, liepsnoje Žuvo 
Kaškelio 3 metų sūnus Julius, 
kuris nelaimės metu daržinė
je ant šieno miegojo.

Gaisras padarė apie 5,000 
litų nuostolių. Turtas neap
draustas.

ĮVEDA rusų kalbą

Nuo šių mokslo metų pra
džios keturiose svarbesnėse gi
mnazijose (“Aušros” berniu
kų, Šiaulių, Panevėžio ir Mar 
rijampolės Rygiškių Jono) lei
sta įvesti rusų kalbą. Ji kol

siose klasėse. Tai daroma ba
ndymo tikslui — pažiūrėti, ko
ki bus to darbo daviniai. Jei 
bus norinčių, tai su laiku ga
lės rusų kalbą į mokyklas į- 
vesti ir kitur. Ji bus laikoma, 
kas to norės, antrąja svetimą
ja kalba. Tuo būdu mokiniai, 
šalia vokiečių kalbos (pirmo
sios svetimos) galės antrąją 
pasirinkti savo laisvu noru 
bet kurią iš šių trijų: pran
cūzų, anglų ir rusų. “R.”

GREITAI APSIDIRBO

ŽENEVA, rūgs. 21. — Ja
ponų-kinų ginkluoto susirėmi
mo Mandžiūrijoj klausimą T. 
Sąjunga išsprendė per kelias 
minutas.

Japonijos atstovas Jošizava 
paaiškino, kad jo vyriausybė 
tą incidentą vadina naminiu 
įvykiu ir nutarė imtis priemo
nių, kad tas neplistų iš Man- 
džiūrijos ribų. Tad nereikia 
tikėtis, sakė jis, kad iš to ga- 
.li kilti kokia nors ypatinga 
politiška painiava. Pagaliau, 
jo vyriausybė pareiškė, kad ji 
neleis kam nors trečiam kiš
tis į Mandžiūrijos incidentą.

Tai išklausė, T. Sąjungos at
stovai nutarė visą tą reikalą 
palikti patiems japonams iš
lyginti.

ATSTOVAS ATŠAU
KIAMAS

AVASHINGTON’AS, rūgs. 
21. — Meksikos vyriausybė at
šaukia iš čia savo ambasado
rių Don Manuelį C. Tellez’ą, 
kurs čia buvo diplomatinio ko- 
rpo dekanu. Kalbama, kad jis 
bus paskirtas į užsienių de
partamento skyrių. Į jo vietą 
ambasadorium numatytas dr. 
Puig Kasauranc’as.

ORO STOVIS

CHICAGO. — Šiandien nu
matomas lietus; kiek vėsiau. 
Vakar aukščiausia temperatū
ra 4:00 popiet buvo 92 1.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Francijos 100 frankų 3.92
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.98
Šveicarijos 100 fr. 19.48

“M. M.” Vokietijos 100 mark. 23.70
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J; E. VYSKUPUI P; BŪČIUI IŠVAŽIUO
JANT.

DU&HOS KLAUSIMAI

Rytoj apleidžia Ameriką J. E. Vyskupas 
Petras Būčys, Marijonų Kongregacijos va
das.

J. E. vyskupas Petras šioje šalyje išbuvo 
trejetų mėnesių. Tuo, sulyginamai, trumpu 
laiku jis čia daug padarė. Nors Amerikon at
vyko tik savo vadovaujamos Marijonų Kon
gregacijos tikslais, tačiau Jo Ekscelencijai 
kur kas daugiau teko pas mus padirbėti.

Marijonų Kongregacijos provincija A- 
merikoj, kuriai vadovauja J. M. gerb. kun. 
Peliksas Kudirka, yra gana skaitlinga. Jos 
kunigai valdo keletu parapijų, duoda misijas, 
veda kolegijų, kapelionauja Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyne, dirba spaudos ir kitus 
mūsų visuomenei naudingus ir reikalingus 
darbus. J. E. vyskupui Petrui reikėję visas 
tas įstaigas, kurios tik yra Marijonų žinio
je atlankyti. Tai kanoniška pareiga, Nemen
kas juk tai uždavinys. Vien šiam reikalui po
rai mėnesių buvo darbo.

Bet kad J. E. vyskupas Petras Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenei labai yra geraį 
pažįstamas, kaip buvęs jos vadas, ir labai my
limas, dęl to ji vyskupų vargino, ir savo rei
kalais. Taip karštos vasaros metų jisai ap
lanke daug mūsų parapijų, sakė pamokslus, 
dalyvavo kelių organizacijų seimuose ir tuo 
būdu sustiprino mumyse tikėjimų ir tautiškų 
dvasių,

Vienų iš atmintiniausių ir mums bran
giausių darbų, kokį J. E. vyskupas Petras čia 
atliko, tai pašventinimas Lietuvių Kolegijos, 
Marijos garbei pavestos. Tas naujas lietuvy

bės židinys, kaip žinome, yra Thompson, 
Conn., kur apie šimtas mūsų jaunuolių jau 
mokosi ir rengiasi dirbti kultūriškų ir visuo-( 
meniškų darbų Lietuvos išeivijoje Amerikoje.

Mes senai svajojome apie bernaičių kole
gijos įsteigimų, nes jautėme, kad ji mums yra 
reikalinga. Šiandien, ačiū Dievui, jų jau turi
me. Jų turime J, E. vyskupo Bučio vadovam, 
jamos kongregacijos dėka, Del to mes ypa
tingai jaučiamės laimingi, kad šių vasarų mus 
aplankė Marijonų Generolas ir pats naujai 
įsteigtų .mokslo įstaigų pašventino.

J. E. vyskupo Bučio lankymosi Ameriko
je ir visai mūsų tautai bendrai buvo naudin
gas. Nebuvo to katalikų laikraščio Ameriko
je, anglų^ir |kitose kalbose leidžiamų, kurie 
nebūtų plačiai rašę apie mūsų mylimų asme
nį J. E. vyskupų Petrų, pabrėžiant jo tauty
bę ir aukštų paskyrimų. Rašė apie jį ne vien 
tik katalikų laikraščiai, bet taip pat ir didžiu
lių miestų dienraščiai. Tuo būdu mūsų tauto: 
vardas dar kartų plačiai buvo pagarsintas šio 
je šalyje.

Girdėjome, kad J. E. vyskupas Petras daug 
kų atliko ir toje darbo srityje, kurioje jam 
tenka dirbti paties Apaštalų Sosto paskyrimu. 

Linkime J. Ekscelencijai laimingos kelio
nės ir sveikatos dirbti taip -sunkiam ir dide
liam darbe!

KUN. PROF- J. VAITKEVIČIUS.

Sveikata - Laimės Šaltinis
----------- -Rašo Dr. A. G. Rakauskas-----------------

AP BAU O A NUO ŠALČIŲ.

(Pabaiga)
Temperatūra.

Gyvena-

Dr. A. G. Rakauskus 
2415 W. Marųuette 
Rd. Grovehill 3262

muos namuo 
se, lygiai 
kaip ir ofi
suose, tempe 
ratura netu
ri siekti dau 
giau kaip 68 
F. Be to, 

kambariai 
turi turėti a

Į tatinkamų ventiliacijų.

Yra žmonių, kurie savo 
gyvenamus kambarius prišil-
• X. * .

do savo iki tokio laipsnio, 
kad būna peršilta * net su 
lengvučiais drabužiais. To
kiuose namuose dažniausia ne
rasi nei vieno praverto lango, 
pro kurį kambariai galėtų 
bent kiek išsivėdinti. Tokis 
gyvenimo būdas tikrai nėra 
sveika.

Drauge su J. E. vyskupu P. Būčių aplei
džia Ameriką, rodos tik laikinai, ir kun. pro
fesorius J. Vaitkevičius, M, I. I., pagarsėjęs ’»

r-

G®

ii

jimų. Kad gavus bent kiek 
sėkmių šnypščiant, žmogus 
kartąis pavartoja net visas 
savo jėgas, kas yra labai pa
vojinga, o tuom pačiu sykiu, 
nors ir gauna palengvinimo, j 
bet tiktai minutų — kitų. Kas . 
nori tai daryti, bus geriau ir 
saugiau, jei darys be didelių 
pastangų šnypšdamas kiekvie 
nų šnervę atskirai. Priešin
gai elgianties, infekcija iš 
nosies gali patekti į aūsYi ta-1 

I kus arba makaulės tuštumas, j j susisiekiančias su nosimi, iri
duoti priežasties ne tik svei-1 Newark, N. J./ nesenai tūlas James Finelio suvažinėjo 
katos, bet ir gyvybės pavo'mažų vaikų. Finelio suimtas ir perduotas teismui, o jo auto- 
jams pasireikšti. Kaikerie žino ' mobilių paėmė valstybės važiuotės departmentas ir įsakyta 
nės nosį plauna vandenimi, jį sudeginti. Atvaizdas nuimtas įsakymą vykdant, 
kas lygiai yra pavojinga ir , —, ~ ■ . , — . --------

i todėl nepatartina. Tų patį ! AUKOS LIETUVIU KOLEGIJAI.
tenka- pasakyti ir apie nosies *
kiapstymų nagais. 1 ^„.o^a parkantienė Boston Jonas Varnas Amsterdam

Jei turi šalti, vietoj nosinės, 
vartok šiaip jau švarų skudu- Kotryna Vosylienė 
rėlį, kurį vėliau sudegink.:
Šnypšk ir čiaudėk tik į sku-1

z

durėlį ir tokiu būdu neištaš
kysi atmosferon infekcijos, 
kuri ir be to turi užtektinai 
sau aukų.

tonsilai,

Veronika Kodis Hartford, 
Conn. $100.00.

Kornalija Eitanavičiutė 
Brockton $100.00.

Kun. A. Balinskas $100.00. 
Kotrvna Daukantaitė Mon-

Vidurių tvarka.

tTžkietinti viduriai duoda 
’ žmogui palinkimų prie šalčių

atsakant 1 nas kitam ir sykiu arba ats-
ie to pa-1 $50.00.

P-ia Budriškienė Brockton

hmų, Kurie nebūt girdėję jo pamokslų. Perj |ianu paprw.iu, _______ .
šešerius ar daugiau metus jis sunkiai pas «•! reikalavimų, nevilkti i T. , " “
dirbo, sakė pamokslus, laikė misijas. lĮūda-^ ValgyIllas diugiau ne-’.^a pU
mas giliu mokslininku ir iškalbingu pamoks- gu reihja dal.„ įt(į.
lininiu tūkstančius prie tikėjimo atverto, tūk- ^og 
stančiuose žmonių tikybiškų dvasių atnaujino j 
ir, sustiprino Nosis.

Tad, ir šiam garbingam misionoriui ir i Nosis tarnauja kaipo uoslės 1 gai (aal'>sl e > °J°< 
uolįam Marijonų Kongregacijos vienuoliui pajųutimas ir sykiu yra dalis ^ra Pa'OJ}^^ 
iinkįiųę laimingos kelionės ir, kiek galima, kvėpavimo organų. Ji yra i Eik prie atsakomingo, tikro i
greičiau vėl pas mus sugrįžti.

NYKSTA IDEALAI, AUGA PRASI
ŽENGIMAI.

Kol šviečia žmonėms Dievo apreikšto
jo tikėjimo šviesa, tol juose atsiranda i,r 
veikia kilnūs idealai. Jie švelnina žmonių 
dvasių ir širdį. Jie saugoja žmones nuo 
įvairių niekų. Jie ragina juos prie išsi
žadėjimo savęs ir pasiaukojimo. Iš jų iš
eina daug kilniausiu žmonių, ir, jų kįlnių, 
darbų.

Vargas žmonijai be tų idealų.
Idealai ir jų gimdomi kilnumai nyksta, 

kuomet įsigali materijalizmas.
Kas jis tokis yra?
Vietoje parodyti moksliškais išvadžio

jimais, kas yra materijalizmas, jį, nurody
siu šv. Joųo Evangelisto žodžiais, kuria, 
rodos, labai gerai čia tiks.

Šv. Jonas snaterijalizmų ir jo dvasių, 
rodos, išreiškė kaijm patenkinimų “akių 
pageidimų, kūno pageidimų ir. gyvenimo 
jmifcybės.”

Materįjalizmn vergai tiems trinu? da
lykams ypatingai tarnaują, Juose, idealų

į $10.00.
Boston A. M. Worcester $100.00.

M. J uškienė Cicero, III. 
$10.00.

Mykolas Abračinskas Mon- 
tello $150.00.

Kazimieras Oksas $10.00. 
Kun. J. V. Inčiura Kings- 

ton $100.00.
Tretininkai iš Scranton

lite Wofcester I $25.00.
Kun. J. Raštutis Vilkes 

Tada^ Kubilius Brockton Barre $50.00.

Kun. J, Kinta Elizabeth 
$3.00,

Petras Kubilius

ties tikslo — ligos. Nelauk 
šalčių, nelauk skausmo ar ki- $2.00. 
tų kokių ligos ženklų. Eks-į Dr. A. T. Budreski Brock-į $4000, 
perimentuoti su savimi, kaip ton $10.00. į

Brockton

kaip ir oro koštuvas, kurį pe- gydytojo pirm negu užeis de
rėjęs oras eina į plaučius ap- tingus, šaltas rudens oras, kad

A. a. Ona Kereišiene Broek 
ton $100.00.

Juozas Galevieius AVorces- 
ter $100.00.

J. Aleksa Scranton

Atsakymas į Klausimus.

$50.00.
1 ‘ M. U. Worcester $100.00.

(Tąsa 3-čium pusi. j

nų išlaipinti nėra galimybės.
Kadangi lamstų jie gan il

gas laikas vargina ir vaistų 
pageiha nedavė teigiamų re
zultatų, aišku, kad ankščiau 

reiks eiti aut

Komunistų našta Ukrainos liaudžiai pa-1 valytas nuo didesnių dulkių, tuo būdu būtų užtektinai laiko1
sidayė nebepakeliama. Iš sovietų Ukrainos Jeigu nosis yra užsikimšusi, viršui minėtus* trukumus, ve- ATSAKYMAS. __ M. L.
sostinės Charkovo praneša, kad visoj respu- ji šios pareigos negali atlik- tlančius į nesveikatą, pašaliu- -\ntdrapanių pasirodymas
b liko j, pasikartoja skaitlingi terorlstįniaį ak- ti, nes žmogus yra priverstas ti.l Gydytojo priežiūra ir pa- p() pHhiajnos ĮaįĮ<0 yra pavo-
tai, kurių aukos yra patys žymiausieji komu- kvėpuoti per burnų. Užkimš- tarimas pagelbės išvengti rū- jįngas ligos ženklas. Patariu,
įlįstai. Maskva gerokai tuo yra, susirūpinus, ta nosis jau savaimi daro ne- dens, žiemos ir pavasario pa- neatn leliodama, kreipkis prie al v, llau -H11*1'

---------------- malonumo ir žmogus dažnai vojingų ligų nuo kurių, užsi- gydytojo, kad tinkamai išek-1ope®'^°S' to atžvilgio, pa
Šiomis dienomis pasaulio akis labjausia mėgina gauti palengvinimo krėtus, nekartų tenka ir kai- zaminuotų, ir, isant reikalui, ttarŽiaU Pasi<iuotl operacijai, 

yra atkreiptos į Japonijos Kinijos kovos lau- šnypštimo būdu, o pati gani- mynams nųkenteti. suteiktų laiku pagelbų. kuomet dar esi tvirtesnė, jau
kų ir, pergyvenamąjį žymų finansiškų krizį ta stengiasi taipgi tame reika- Buk ne ligų, bet sveikatos ATSAKYMAS. — A. J. nesnė — kol liga nėra iščiul- 
Ijidžioje Britanijoj. v le padėti, iššaukdama čiaudė- draugas. Esančių tulžieš pūslėje akme- pusi pajėgų.

mus, kūno geidimus ir gvvenimo puiky
bę.”

Mąterijaliziųas — tai velnio falyikaų 
gauduti pragariu daugiau nelaimingųjų. 
Mątęrijąlįąiuas — tai fabrikas dirbti me
džiagų kelti žmonių pageidimus ir auginti 
pavydo, keršto if neapykantos nuodingų 
ugnį.

Materijalizmui pagalbon duota prqhi- 
bicija, Ji ar nebus tik patįes pragaro 
įkvėptus daįykas. Ji gudrių politikierių, 
apjakusių protestantiškų fanatikų ir tru
mparegių, neprityrusių, žmonelių kūdikis.

Del jos ir pęr jų atsirado Amerikoje 
nauja “profesijonalų” minia — tai “but- 
legeriai, munšaiuinkai ir jų išdirbinių

uolūs suvartotojai.”
Vieni, varydami savo neteisų biznį, at

lieka eilių eiles kriminališkų darbų, kiti 
suvartodami tųi uždraustų vaisių, priei
ną dažnai taip pat prie kriminališkų pra
sižengimų.

Materijalizmui sustiprinti įvesta ir 
tautoms immigracijos kvota. Kas žino 
katu atąjo. galvon, kad “nordikai’> labai 
pageidaujamos gaivalas Amerikai.

“Nordikąi” — Europos šiaurės, gerr 
manų kilmės, gyvenfojąi, kaip va; šv'e

čioniškus jausmus, o duoda vien turtų 
geidimų. Tas žiūri į žmones tik kaip j 
Įrankius pelnui dauginti.

Kapitalistiniai materijalistai gali būt 
statpmi vienoje eiįėje su, valdartęiais ko- 
munistais.

Vieni ir antri nori užgrobti visus tur
tus, Kitiems duoda tik tiek, kad jie gyvy
bę išlaikytų ir pelną valdovams darytų.

Taigi, įsigalint materijalizmui Ameri
koje, jis pasiekė ir tėvus ir vaikus

Tėvai, sekdami ‘‘akių pageidimų, kū
no pageidimus ir gyvenimo puikybę,” pi
rmiausiai ėmė išsižadėti vaikų. Vaikai, 
mąt, trikdą jiems naudotis laisvai mate- 
rijalizmo vaisiais.

Kiti vėl tėvai, kad ir susilaukė vaikų, 
liet apleido visiškai jų auklėjimų. Jie pa
liko juos augti kaip taimeris veršius.

Tai įvyko vėl dėl to, kad tiems tė
vams pritrūko kilniųjų idealų, o jų širdis 
ir dvasia pradėjo vergauti materijaliz
mui. 1

Vaikai, greičiau už tėvus, pasidavė 
materijalizmui.

Paįmkiine čia Amerikoje gimusius, iS- 
siauklėjus josios mokyklose, vaikus. Pa-

_ 1

neieškok. Jų ten, nerasi.
Nykstant idealams, Išdalint materija; dai, norvegai, danai, olandai ir kiti. Jie i klauskime, kokie jų idealai. Jie dažniau-

liznuii, auga prasižengimai ir nedorybių į didžiumoje protestantai ir beveik išimtini šiai perdėm materijalistiški.
eilės. ' I įuūterijaJistai. Jų dauguma, yra didžiausi 4

Jungtinių Amerikos Valstybių, krimi- I j>elnagaudžiai, neturį joRių kilnesnių ide-
nalizmo pamatu yra plačiai ir giliai įsi- : alų. 
galėjęs materijalizmas. 1 K

Jis griovė ir griauja žmonių tikėjimą, pąty 
Jis suardė ir ardo šeimų tikslų ir dorovę; Į rna rasti
jis daugina nepasotinamus “akių geidi* Materijalizmas atima žmonėms krifeš- kaip čia gimusieji mėgsta

LIETUVIAI, KATALIKAI IR SPAUDA
Katalikai įvairiose dalyse daug kenčia 

ir turi skriaudos dėl to, kad nepasirūpi
na gerai sustiprinti savo. katalikiškųjų 
spaudų. Dėl jų nerangumo, apsileidimo, 
ar perdidelio pasitikėjimo liaudies kata
likiškumu, katalikiškos spaudos vietų pa
grobė prieškatal’kiškoji spauda. Ši ir su
spėjo padaryti tuos biaurius sunaikini
mus katalikų tarpe.

Kur katalikai smarkiau ėmėsi platini
mo savo spaudos, ten jie stipriai palaiko 
visuomenėje katalikybę ir atgauna pra
laimėtas vietas.

prieš savo spaudą. Lietuvių katalikų tūk
stantinėse miniose yra dalis geros valios 
asmenų, kurie naudojasi savo spauda. Bei 
šalę jų yra daugybė katalikų, kurie visiš
kai savo katalikiškąja spauda nesinaudo-/ 
ja. Kiti turi jiems įbruktus prieškatalikiš- 
kus laikraščius. Gi nėra uolių platintojų 
katalikiškų laikraščių ir knygų. Jei kata
likams įbrukami nekatalikiškieji laikraš
čiai, tai galėtų būt įbrukami ir katalikiš
kieji. Tik trūksta uolių platintojų arija 
katalikų spaudos apaštalų.

Buvusioji Katalikų Spaudos Draugija 
persiauęą vagų varė. Ji neužsimojo pra
platinti katalikų laikraščius. Ji neįkūrė 
skaityklų. Ji neįvedė katalikų laikraščių

Kaipo pavyzdį galima imti Austrija ir ! i..™““’, kuri,'’s'‘ l“"k,,8L
1 Ji nesudare katalikų laikraščių platintojų 

sekcijos.
To dėlei ji nedaug nuveikė ir sustoju 

veikus, pasitenkinus vienos kitos knygos 
išleidimu.

Vokietijų. Tose šalyse susiorganizavo sti
prios, energingos katalikų spaudos platini
mo draugijos. Jų darbo vaisiai jau ma
tomi. Per keletą šių pastarųjų metų įsi
kūrė labai daug katalikiškųjų skaityklų 
ir knygynų. Jų skaičius vis auga.

Šv. Severino ir Boromiejaus draugi
jos pergyveno sunkių valandų. Dabąr if 
sunkiai dirba. Jos aprūpina laikraščiai 
ligonines, prieglaudas, susirinkimų sales. 

'Jos parūpina, kad katalikiškų knygų

Šiandien lietuvių katalikų daug pra
laimėta: ten kur galėjo viešpatauti ir bū
tų viešpatavus yra įsibrovus nekatalikiš
koji sj»auda ir daro savo biaurų sunai-^ 
kinimų.

Itin komunistų spauda šiandien ren-ir laikraščių būtų ir tose vietose, kuriose
Nestebėtina, tatj kad "dabar jaunųjų, lankosi daug turistų. Jos kuria knygyne- ' gia visų žiaurių ir beširdžių žmonių nii- 

tarpe taip smarkiai plinta krimįpalįšld, bus ir skaityklas įvairiose vietose, kurio- Į „į,^ km-į mielai naikins viską ir visus, 
1 praąižengimat. . ' . 86 daužau žmonių laųkosi. '.kas tik jai bus nurodyta. Subruskime, kol
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas.-

LINKSMIOS NAVYNOS.

Pas mus dažnai sakoma, 
i<nd: vyrai pasaulį rūnija, o 
lnotcrys vyrus. Jei iki šiol kas 
laikėte tai nonsensu, dabar 
p y i ;ii tikėkit.

Ponia Matilda, šonkaulis 
jono Voldemaro, kuris anai,s 
|netais mūsų senų krajų rūni- 
,o ir dabar, po ilgo vikeišino 
Plateliuos, sakoma, išėjo iš 
liuli tikos visiškam spakajui, 
-važiavus Praneuzijon, vienos 
lazietos raporteriui davė 
Įulfhcuziškai, ar kaip kitaip, 
įekant, interviu apie savo 

tosbando politinius nepasise- 
limus, kad visokių Voldema- 

neščesčių kaltininkė esan- 
moteris — cilmokratė, ergo 

|alšavikė, Purėnienė. Ji visų 
ūkų Voldemarui nedavus 
aakajaus': ruošius kokius ten 
mtatus (suprask pasikesini- 
ius). Ji buvus inspiruotoja, 
Įlobėja, kurstytoja ir e tė cė!

Dabar ir bus visiems aišku, 
Eaip ant nosės, kad ans vir
pi paduotas priklodas nėra 
mėms išgalvotas.

dursianti i prošę panų Pilsud
skio rankas. Kadangi nebuvo 
pasakyta, koks tas klierikas, 
tai aš ir beeinu, kad tai būsiu 
lietuviškų nezaležninkų klie
rikas. Ba mūsų nezaležninkai 
yra išsivystę iš proše panų 
lenkų. O juk nedailu būtų ne- 
stikinti už savo bočius.

Mainosi čėsai. Anais metais 
laisvamanių papis Šliupas A- 
merike katalikij kunigams 
rengė kartuves, o dabar Lie
tuvoje steigia laisvas kapines 
savo vaikams — visokio kai
no laisvagalviams — pasilai
doti.

Sulig Mikaldos prarastvos, 
kada pastos didelis barnis, 
(dabar pas laisvamanius tik
ra velniava — prof. Kamp.), 
o ant galo didelė muštynė (S? 
L. A. ofise ,— prof. Kamp.), 
tada jau nebus jokio ratunko 
— pasilaikyti ant šio svieto.

Iš Vilksbarių į Bruklyno 
|etuviškų nezaležninkų gazie- 

atėjo tokia navyna, kad 
loks ten klierikas žmonėms 
deidė Lietuvų nakinančias 
Įnias, sakydamas, jog Lietuva 
gai negyvuosianti; ji atsi-

Chicagos lietuviški balša- 
vikai dienomis saidvokais 
maršuoja protestuodami prieš 
vainas, visokius žmonių krau
jo praliejimus, o vakare ren
kasi žiūrėti muving pikčerio 
iš Rasiejaus, kur rodoma, 
kaip balšavikai lieja žmonių 
kraujų, kad turėtų sau rojų. 

Ale nieko nepadarysi, ba
toks pas juos parėdkas.

AUKOS LIETUVIŲ 
KOLEGIJAI

(Tųsa nuo 2 pusi),

Ktfn. P. Juraitis Atliol
S0.90. ...į.;*
[Martynas Kazlauskas Wor- 
ister $5.00.
L. E. Vaitkevičienė Worces- 
r $3.00.
Z. P. Pašukinienė Worces- 
r $10.00.
Agota Pranaitienė Worces- 

|r $50.00.
K. Worcester $20.00. 

iDna Ridikevičienė Worces- 
t $50.00.
ĮUršula Perrine, Reading, i

$7.00.
iRožė Migauskienė Worces-

V $100.00.
Barbora Legeikaitė Thomp

Conn. $20.00.
|Sidrabų pramogų Worces-

$35.00,

Magdalena Gribaitė Cam- 
bridge $20.00.

Kun. J. V. Kazlauskas $50.
Ona Sidabrienė Worcester 

$5.00.
J. Vaičiūnas Manchester, čius $2,000.00.

“KILNI MOTINA”

International I
Ši moteriškė yra ponia C. 

L. Ungruhe, jaunesnioji, iš Ci- 
ncinnati, O. Ohio valstybės 
maisto ir sveikatos parodos 
komitetas pripažino jų “kil
nia motina.” Tai dėl to, kad, 
išauklėjo dvi šeimynas. Mirus 
jos motinai, jos globai palik-( 
ta dvylika kitų jaunesnių už 
jų vaikų. Ji pati jau buvo iš
tekėjus už vyro ir turėjo tris 
vaikus. Vienais ir kitais ji ly
giai rūpinosi ir visus gražiai 
išauklėjo.

Bronė Varnienė Aflisterdam
$5.00.

Tutoroniai Providence $5.00 
M. Linauskas Worcester,1

Mass. $5.00.
A. F. Woreester, Mass.

$50.00. !
Urmonai, Woreester $5.00. j 
Sabaliauskai, Worcester,1

Lawell $5.00. ’
Tutkai, Worcester $10.00. Į 
Paulauskai Lowell $10.00. ;
Švambriai Waukegan, III.

$25.00.
Petronėlė Mykolas Andruš- • 

kevičius Lowell, Mass. $50.00. i
Petras Lukšys, Worcester1

$6.00. ' " i
Kun. Kazimieras Urbanavi-1

Taupumas Ir Mūsų Spulkos
-------------Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS________
CREDO — Aš TIKIU

Tikiu į taupumo ir skolini

mo spulkas, nes jos yra sau 

giaiisia vieta taupyti pinigus! 

ir dauginti savo turtų. — A-i 
part savasties ir piniginio tu-1 
rto, kurį visų esu įdėjęs i tau- ’ 
pumo spulkas, aš neturiu nei i 
garlaivių nei orlaivių, o ma
no vardas da nėra įrašytas į 
milijonierių registrų, tačiau vi
suomenė suskato iš žingeidu
mo ir klausia manęs: delko aš 
tiek daug metų darbuojuos to
se spulkose? ir delko aš pasi-j
švenčiu jose pasilikti ir to- į vienų tapti taupumo ir skoli- 
liau? Koks tikslas? j nimo spulkų nariais.

Sekamuose sakiniuose visi 
suprasite mano tikslų ir į spu-

Rytoj visuomenė gali užsi
interesuoti ir tavim, jeigu

KALIFORNIJOS

SUNKOS

VYNUOGES

Prinoko 3 savaitėmis ankščiau! 
Ir nedaug tėra!

N. H. $50.00. j
Elena Čibatorienė Rartford, Į

Įonn. $50.00. 1
Tarnas Keris Hartford,,

Conn. $10.00. I
Kun. Juozas šeštokas New

York $100.00.
Andrius Matlauskas Wor- 

cester, Mass. $50.00.
Silvestras Dairėga Oakville, 

Conn. $34.00.
Seserys Šv. Dvasios iš Put

liam $5.00.
E. V. Nashua $50.00. 
Dominikas Valinskas Na

shua $10.00.

K. S. K. $200.00. ;
K. F. Vr. $200.00. i
K. A. Pt. $300.00.
K. J Bk $25.00.
K. P. V. S. $200.00.
K. P. J. $100.00. i
Kun. Jonas J. Ambotas $1,- 

600.00.
Kun. Jonas Bakšys $100.00. 
Gerbiamieji kunigai: Anta

nas Milukas, Jonas Švagždys 
Pr. Juras Steponas Kneižys 
ir Magnus Kazėnas yra dova
noje daug knygų, kurios žy
miai padidino kolegijos kny- 

Igynų. Tarpe kunigo Miluko do

šiandien priklausai prie tau-!^kas Paklausimo naudingumų, 
pumo spulkos ir taupini pini-j Vie™ta> priklausanti prie 

gų. Tačiau, ar galėtum tuo->'^'"° sPu1kos, įdeda gražų 

jau atsakyti į visuomenės to-su Pehtu ir ^na

kius klausimus, kurių ji klau- “P* rytoju tuo\

šia manęs? Aš manau, kad be pat "r dvasws ram^ ~ M 
apsiraųstymo sunku būtų pa- se dienose ^naujiena girdėti,! 
čiam į tų viskų atsakyti pa- kad artimas kaimynas prara-
skubomis. do ^10’000-(W (vlso gyvenimo

turtų), pirkęs nepastovius šė- 
Aš esu visada prisirengęs rus> kurie biržoje liko tik be- 

aiškiai ir trumpai atsakyti, verte popiera; arba, kad ban- 
kiekvienam. Bet gi tas visa kininkas turėjo savo paloeių
užimtų daug laiko ir taip da- leisti lioterijon, kad gavus pi- j 
rydamas, turėčiau spulkų ve- nigų atsimokėti skolininkams.' 
dimo reikalus atidėti į šalį. Tai paprastos kasdieninės ži-'Į 

O į visuomenės klausimus nios, randamos dienraščių ski-' 
aš mielu noru viešai pareiškiu ltyse. Tačiau, taupumo spul- 
savo tikslų ir paakinu kiek kos nesusirūpinę tokiomis ne-'
------------------------------------- , laimėmis, nes* gerai žino, kad
širdžiai dėkojame ir meldžia-, kiekvienos spulkos narių įmo- i 
mės už mūsų visus geradarius, keti pinigai yra apsaugoti pro-1 

Sykiu prašome susipratu- j tingame ir išmintingame biz- 
sios lietuvių visuomenės vi- nio vedime. Tas saugumas y- 
sokeriopais būdais remti nau- ra laimingesnio rytojaus už-
jai įsikūrusiųjų lietuvių ko- tikrinimas. Iš to visko spulkn ,. . . . . v. .
legijų, kad ji galėtų įssivys- nariai yra laimingesni, nes tu- , . , v,. .......
, TV . .. | . . . . v. ' , besiaukstina, gi spulkininkaityti ir tobulėti. Firmieu me- n dvasios ramybe, žinodami, .v. . . . ,. . . ..
, . . , . . . i džiaugiasi patenkinti ir jiemstai visuomet sunkiausi, gi kad jų įdėlis spulkose yra ap- , ,

...... . . T i 7 . Z., • a I nereikia šalintis nuo vakaryk-mums su didėlėmis skolomis saugotas ir užtikrintas. '
nupirkusiems kolegijos mū-j Tikiu ? taupumo spulkas ir' 
rus dar reikia tuos kamba- daug laiko pašvenčill) kad na_ 
nūs įrengti, baldai bei įran- riams būtų didegnė nauda ir 
kiai supirkti. Mes visuomenės na§esnis peinas. Ag gaĮėčiau 
raginami ir jų pasitikėdami |a ]ajk^ panaudoti atsilsiui ar- 
tedrįsome kolegijų užpirkti ir ba gmagUniams, bet gi aš la- 
atidaryti. Ačiū Dievui, ligišiol biau rūpinuos spuikl} patvar- 
visuomenė rodo tam naujam kymu tobulesnėje formoje, kad

Sopija Matiejunienė Boston. vanotųjų yra didelė musų 
$5.00. j praeities retenybė Lietuvos

Ona Lingeričienė Dorcester i Statutas ir pluoštas spaudos 
draudimo laikų rašytojų rankMarė Jankauskienė Wor- 

ter $50.00. l Kin^tonieiSiij $18.00.
Antanina Masilioniutė Wor-, R A- Juodaitis Waterbury 

Į $5.00.
Prakseda Norkienė Brock-

Įster $150.00.
ruožas Neseckas Nashua

1.00.

iv. Kaz. Par. Pik. Pelnas
Įorcester $175.00.
jKun. L. J. Mendelis $10.00. 
[Adelė Jarmalavičienė $2.00 
LJršula Petkienė Worcėster 

LIK).
ICliicago Apskr. Koleg. Re
lių $100.00.
IKun. Kazys Valaitis Detroit 
po.
Blaivininkų Seimas $10.00. 

i šulė Pazniekienė Nor-
|»"<I, Mass. $10.00.
Rozalija Eitaniriutė Brock-

)i $100.00.
|-Marė Kašėtienė Stoughton, 

«. $3.00.
[Marijona Lučiuskaitė Wor- 
der $25.00.

ton, Mass. $50.00.

raščių ir fotografuotų raštų. 
Kun. P. J. Juškaitis yra įtai
sęs naujų altorių koplyčiai ir 
marmuro stovylų Šv. Marijos.

Visiems aukotojams nuo-

SILLrs UNCLK

DABAR, tučtuojau, šiandie yra lai
kas apsirūpinti jums reikalingomis Kali
fornijos sunkos vynuogėmis. Šiemet už- 
derėjiinas buvo menkesnis, negu bile ku
riais kitais metais ir apskritai imant pri
noko nuo 20 .dienų iki 4 savaičių, negu 
paprastai.

Šiemet Kalifornijos sunkos, vynuogės 
cukraus talpina savyje daugiau, negu bi
le kuriais kitais metais.

Pasikalbėk su savo pardavėju dėl pris
tatymo jums Alicante, Zinfandel, Mis- 
sion, Muscat ir kitokių sunkos vynuogių 
rūšių. Dabar jau galima gauti jums arti
muose geležinkelių jarduose iš šaldytų 
vagonų.

Pirk dabar... Sunkos vynuogių šiemet 
nedaug tėra ir greitai išsibaigs.

Atsiminkite, vynuogių sunkos nami- 
niems reikalams vartojimas yra legalus.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California
' l

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

ščių turtuolių, kurie praradę 
turtų biržoje, nūngi gretinasi 
prie spulkininkų norėdami su
sipažinti ir draugauti, kad ga
vus paspirtį ar paramų.

Šių dienų nedarbas nepalie
tė ir nepakenkė spulkininkams,1 
nes jų įdėlis apsaugotas ir li
nksmesnis rytojus užtikrintas.

mokslo žydiniui didelio palan- nariams būtų smagesnis ir Tų turėtų žinoti visi, kurie 
kūmo ir jų ypač gausiai remia ]ajmingesnis rytojus. [ jkį šiol nepriklausė prie tau-
dvasiškija. Kadangi mes dir 
bame visuomenės darbų, todėl 
jaučiame, kad visi toliau ma
tanti Amerikos lietuviai jiems 
prieinamais būdais ateis tai 
vienatinei lietuvių kolegijai į 
pagelbų. Lietuvių kolegijai 
skiriamas aukas malonėkite 
siųsti adresu:

St. Mary’s College
Thompson, Conn.

pribūna su pinigais ir atsive
da vis naujų ir norinčių pa
tapti spulkininkais. Daugelis 
žvalgosi namų pirktis ir įsi
gyti savastį. Tai geresnių lai
kų pramatymas ir laiminges
nio rytojaus užtikrinimas.

Gi visi šėrininkai ir vakary
kšti piniguočiai, praradę savo 
turtų biržoje, apgailestaus ry
toj, nebeturėdami kapitalo, ir 
bus neramūs dvasioje ir nesi
jaus esu laimingi, nes netu
rintieji dvasios ramybės. Gi 
spulkininkai yra ir bus ramūs, 
turėdami dvasios ramybę, neKitos finansinės įstaigos | Pumo spulkų. Jeigu būtų pri- ......... ...

šioje nedąrbėje pradėjo maži- kdaus5’ jia"dl-ea nerelket,i žiūrint ar rytoj nedarbas ar 
nti savo personalų ir nebeis
gali mokėti procentų. Tačiau 
taupumo ir skolinimo spulkų 
personalas nemažėja ir lieka- j matyti iš to atžvilgio, kad e- 
si pilnas. Gi procentai auga I santieji spulkininkai perkasi 
ir daugėja, kaip ir geruose lai- spulkų vis naujas akcijas, o 
kuose. Šiandien bankininkai Ir

aimanuoti ir skursti. ....... v. , , .' gerieji laikai, nes žino, kad į
Tikiu, kad neužilgo vėl bus dįĮ-as j.ų turtas spulkose yra

gerieji laikai. Tų galima pra- visas apsaugotas..
Spulkininkai ir visi priklau

santieji prie taupumo spulkų,

biržos vakarykšti piniguočiai 
nebepuotaiija garsiuose ban-

skolininkai grųžina užtrauktas I s’ailflipn neaimanuoja ir ne- 
paskola, su paskubumu pirm1 .••‘Ivartuoja, kad yra nedariu*, 
išsibaigsiant laikui. Jie visi (Tųsa 6 pusi.)

— . l’»* YOO« ViUCA.^.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

GRANO RAPIOS, M
MOK Y K LOS PRADŽIA.

Linksmam atostogų laikui 
pasibaigus ir orui šiek tiek a- 
tvėsus, vaikeliai vėl mokslo 
daiktus nešini, pilni energijos 
grįžta j mokslų.

Labai malonus dalykas, kad 
mūsų parapijoj šįmet užsire
gistravo didesnis skaičius mo
kinių, negu pernai. Iš to ma
tyt, kad mūsų-lietuviai katali
kai moka įvertinti seserų mo
kytojų pasišventimų ir krikš
čioniškojo mokslo kilnumų.

SVEČIAI.

Seserų Pranciškiečių vienuo
lyno įsteigėjas ir įžymus lie
tuvių tarpe veikėjas, didž. 
gerb. prelatas M. Krušas į- 
vykdė labai gražų sumanymų, 
būtent aplankyti Micbigan val
stijoje Seserų Pranciškiečių ve 
damas mokyklas. Todėl tuo tik 
siu buvo apsistojęs ir mūsų pa 
rapijoje Gerb. prelatas aplan
kė kiekvienų mokyklos skyrių 
ir gėrėjosi vaikelių darbštumu 
bei mokyklos tvarka. Su sve
čiu, kaip kelionės draugas, va
žiavo visiems gerai žinomas 

unuzikas A. Pocius. Labai ap
gailestaujama, kad gerb. pre-

bitui apliiikyliės neleido pasi
likti 40 vai. atlaidams.

ATLAIDAI

Rugsėjo 11, 12 ir 13 d. mu
sų parapijoj įvyko 40 vai. at
laidai. Žmonėms buvo progos 
pasiklausyti gražių pamokslų, 
kuriuos sakė Tėvas Bonaven
tūra l’aulukas tris kartus die
noje.

Šie atlaidai liko istoriniu į- 
vykiu mūsų parapijoj, nes 
čia padaryta pradžia viešo lie
tuvių dominikonų darbo. Tė
vas Bonaventūra yra apdava- 
notas gražia iškalba,-todėl sa
vo pamokslais patraukė klau
sytojų širdis. Jis taip pat di
delė žvaigždė mūsų vienuolių 
tarpe, nes Romoje pasiekė Ba 
žnyčios daktaro laipsni. Garbė 
mums, lietuviams kad savo tar 
pe turime tokį brangų asmenį. 
Linkime Tėvui Bonaventūrai 
gero pasisekimo darbuotis ki
tose kolonijose, nes jo darbuo
tei čia, Amerikoje, dirva la
bai plati.

Per atlaidus, vakarais, ba
žnyčia buvo pilna žmonių. Die
nos metu taip jiat buvo maty
ti nemažas būrelis tikinčiųjų, 
klūpojančių prie dailiai gėlė
mis išpuošto altoriaus ir pra
leidžiant valandėles prie Vieš
paties Jėzaus Šv. Altoriaus 
Sakramente, tame vienatinia
me šaltinyje, kuriame nuliūdi
mo ir skausmo prislėgta sie
la randa saldžiausių paguodų.

Klebonui į pagelbą atvyko 
geri), kun. Kučas iš Saginaw, 
Mieli., ir nemažas būrelis vie
tinių parapijų kunigų. Kaip 
kasmet taip, ir šįmet paskuti
nį vakarų procesijoje dalyva
vo Jo Malonybė vysk. G. Pin
tai. ir atlaidus, suteikdamas 
palaiminimų Šv. Sakramentu.

TRETININKŲ PAMAL
DOS.

Rūgs. 16 d. Tretininkų vi
zitatorius, Tėvas Alfonsas, ku 
ris laikinai darbuojasi ltonies- 
tead, Pa., padarė metinę vizi
tų mūsų parapijos tretinin
kams. Tuo pačiu laiku priėmė 
į profesijų 6 naujus narius.

Su Tėvu Alfonsu netikėtai 
į mūsų parapijų atsilankė gar
sus pamokslininkas gerb. kun. 
Jonas Misiąs, kuri nesuklysiu 
pavadinęs auksaburniu. Čia 
viešėdamas rūgs. 16 d. vaka
rę, per pamaldas pasakė la
bai įspūdingų pamokslų. Savo 
puikia, aiškia iškalba klausy
tojus tiesiog sužavėjo. Gaila, 
kad asmenims tokiais gabu
mais dažnai yra skirta gyven- 
ti nuošaliai, kur jų jėgos yra 
prislėgtos ir kilniems žmo
gaus troškimams nėra progos 
išsipildyti, ypatingai dabarti
niu laiku, kuomet išeivijoje 
reikalinga tiek daug uolių vei 
kėjų.

LAIDOTUVĖS

Rūgs. 16 d. įvyko nepa 
prastos laidotuvės a. a. Mari
jonos Galinienės. A. a. Mari
jona buyo viena seniausių pa 
rapijos gyventojų, uoli kata
likė ir nuoširdi parapijos re-

mėja. Buvo narė įvairių para
pijos draugijų, todėl laike lai
dotuvių bažnyčion susirinko 
skaitlingas būrelis parapijonų 
pasimelsti už jos sielą. ,

I
per Mišias jaudinančius j

SPRINGFIELO1L nė, dailus programas ir, ant Naumavičienę, 1127 Percy 
Kas atsilankys į tų “ual 
tikrai nesigailės.

galo, šokiai.

Kuopa šiuo širdingai kvie
čia Moterų Sąjungos CentroSukaktuvės.

Rugsėjo 27 d. Moterų Są-'valdybą ir visas artimas kuo-
pamokslus pasakė gerb. klebo- jungos 56 kuopa rengiasi pa- pas atsilankyti į Springfieldą
nas kum J. Lipkus ir Tėvas minėti 10 metų'kuopos gyva- į Šias sukaktuves. Del infor-

. Alfonsas. , vimo sukaktuves. Bus vakarie{macijų reikia kreiptis į‘p.
P-nas Juozas Kurant (ve į - - ______' — ■ ■ - ■■ ■ „ ■ — — 

ilionies žentas), uolus parapi
I jos veikėjas, rūpinosi gražio 
mis laidotuvėmis.

I Amžinų atilsį suteik jai Vieš 
patie! Raporteris.

SKAITYKITE BIZNIE1 
BARGENUS

PROBAK

WAOIEGAN, H
40 Valandų Atlaidai.

Šv. Baltramiejaus parapijos 
bažnyčioje, rūgs. 27, 28 ir 29 
dd., 40 valandų atlaidai.

Kviečiu visus katalikus lie
tuvius atlaidų metų įgyti Die
vo malonių; apsivalius nuo 
nuodėmių priimti šv. Komuni
jų, nes tikintiems iš to yra be
galine nauda.

Gerb. dvasiškija uoliai pa
gelbės, patarnaus susitaikyti 
su Dievu.
Kun. Juozapa® J, čužauskas,
Šv. Baltramiejaus Par. Kleb.

RSOIO SUKAKTUVių
Išpardavimas

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK fci-AD

STANISLOVAS
PAUKŠTA

mirė rūgs. 21, 1981 m. 5:15 vai. 
ryt 3(i metų amžiaus. Kilo iš 
Švenčionių Apskričio, Daugėliš
kiu l’arap. Gendrikovo Kaimo 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislavą, po tėvais Moc 
kiutė dukterį Esther. sūnų Er- 
nest, brol) Leoną, pusseserę Ur
šulę Czeikouski, 3 pusbrolius; 
Aleksą Tunkį, Juozapą ir Anta
ną Sergedas, 3 švogerius, 3 švo- 
gerkas Marijoną Gaidelienę, Ju- 
zelą Lukošienę ir Oną Narušie- 
nę ir gimines, o Lietuvos tėvą 
Feliksą du broliu Juozapą ir 
Adolfą, 3 seseris Oną, Anelę ir 
Emiliją.

Kūnas pašarvotas 4 530 So. 
Honore St. Laidotuvės įvyks pėt 
nyčioj rugsėjo 25. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Duktė. Sūnūs, 

Brolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tels Yards 1741.

A. "f- A.
(MARIJONA

AUŠKALNIENĖ
iriirė rugsėjo 20 d. 7:10 vai.'' 
ryte 1931 m., gimus Žvingių 
purajį., Gulbiškių kaime, Taura
gės apskr. Amerikoj išgyveno 
21 metus. I’aliko dideliame nu
liūdime 4 sūnūs — Stanislovą, 
Petrą, Juozapą ir Antaną, duk
terį Zofiją Jokimauskienę, žentą 
Jurgį ir marčias, o Lietuvoj 
dukterį Domicėlę Darborienę ir\ 
žentą Antaną ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 4629 

So. Paulina St. Prašoma nesiųs
ti gėlių.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 23 d,, 8 vai. ryte Iš namų 
į šv. Kryžiaus parupijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Marijonos Aušltal- 
nienės giminės, draugai ir pa- 
žįst;>ai esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą, 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame;
Simai. Duktė. Žentas Ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja grab. 

I. J. Zolp. Tel. Boulevard 5203.
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* NAUJAS IŠRADIMAS

*

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo. Reumatizmą, Ranka, Koja, 
Nugaroa zkaudejima. Šalti, Ranku,
■fevaaa __ -■___

*

(tik ne ronaa ).
•M Tūkstančiai žmonių yra iirigyde o 

milijonai dar nežino apie tai.
*

1 *
Dek.nio Galinga Moatis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati įveria n> 
lig naudo, gydymo.

(
1

i

*
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už peniuntiipa. 

Klauskite pa. aptiekoriu. teip 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY 

•OINTMENT.
1

1

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. 0. Boa 852
Hartford, Conn. 4

•te
Į * * * *

Į LIETUVĄ!
Su Didele Rudenine Ekskursija Po- 

, pulere
Skandinavų Amerikos Linija

Greitu ir Patogiu Susisiekimu 
per KOPENHAGĄ 

į KLAIPĖDĄ

Iš New Yorko Spalio-Oct. 15

LAIVU ‘FREDERIK VIII’
SVARBU

Visi, kurie rengiatės a.r manote 
keliauti dabar

LIETUVON
ir norite turėti smagią ir nebrangią 

KELIONĘ

Važiuokite Spalio 15 dieną
I SU RUDENINE EKSKURSIJA 

Į KLAIPĖDĄ
nes Trečios Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 Spalio bus pakeltos
Nupigintos Trečios Klasės 

Laivakortės:
Iš Ndtv Yorko į Klaipėdą

į vieną pusę ,...*?.................... $94.50
1 abi pusi ............................... $150.00

Uevenue ir pagalvės mokesčiai atskirai 
Del informacijai kreipkitės pas 

savo agentą arba

Scandinavian American Line
130 No. La Šalie St., Chicago, Iii.

BUDRIKO krautuvė mini dviejų metų radiušo 
sukaktuves. Todėl šią savaitę krautuvėje bus dai
nuojama per michrofoną. Dalyvaus daug artistų kiek
vieną vakarą. Kiekvienas pirkdamas aplaikys do
vaną DYKAI.

Tūkstančiai radio vėliausių išdirbysčių 
už stebėtinai žemas kainas. Pasirinkimas 
nauji; Parlor Setų 3 šmotų už sumažintas 
kainas. 3 šmotų Parlor Setas • • • • $45.00

Elektrikines Ledaunes už žemas kainas. 
Vertes $200.00 už ................ $109.00

MIDGET RADIO

RCA Vic-
tor • £37.50

Philco 036.00
Music Mas- 

ter • • $29.00
9 tūbų Ra- 

dios....... 039.00

Radio ir Phonografas krūvoje Groja 
Rekordus Labai Gražiai

A | A
KAZIMIERAS ILEVICZ

Mirė Rugsėjo 19, 1931 m., 3 vai. ryto, 49 metą 
amžiaus. Kilo Iš Kauno rėd., Ukmergės apskr., Pa
girių par. ir miestelio. Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Antaniną po 
tėvais Leckaitė, sūnų Frandšką, 2 broliu Petrą ir 
Juozapą, 2 brolėnes Agniešką ir Elzbietą Ir gimi
nes Amerikoje, o Lietuvoje motiną E zbtetą ir se
serį Evą Paškauskienę.

Kūnas pašarvotas 8626 So. Carpenter st.
Laidotuvės įvyks Antradienyje, Rugsėjo 22, 19- 

31 m. iš namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminesš draugus 
ir pažystamus dlayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Broliai, Brolėnės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis. Tel. 

Yards 1741.

For COLDS, COUGJ
Sore throat, muscular 
matic aches&pains,apply 1 
terole, the "counter-irrit

AT ALL DRUGGISTS

A food for 
tein'a food 
mineral sali 
for calcium 
phosphorus; 
the essential 
ments for he 
and strength 
found i n goj 
cheese. And 
the essential i 
ments of 
cheese are fouJ 
in Kraft CheeJ

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Philco vertės $125
už 569.00

Fields vertes $95
už $49.00

Bosch vertės $150
už $79.00

Victor vertės $150
už $79.00

General Motors 
vertės $195
už $125.00

KRAFT«K»CHE)

kraft-p: 
CHEESE COMP.

. • r tik i;ir>

fcS
Mūrine Co.,Dpt. H. S- 9fi. OMoSt., Chimgo

Tyroa, Allklos, kvrlkoo

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga "Eye Care” arba “Ey« 
Beautr” ant pareikalavimo.

»tu. ą«r
Ouf **4t> 

uOOl *•« Oveft — 
slvP'&I f

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 S. HALSTED ST.

Phone Boulevard 4705 arba 8167

BULL RUNN— The WiH Portu'l Care Wh«i rhe Motor Stops—You Knot. ll's IJp to Poli When TImm Hsppens’

HuThk wiTh
Th eMfc'Nf *!<**-

_ our o* _
t ThosAu-J

6oiu7- C 
s.e *To( PevJ
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S Tek Cicero 6768

s DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

D A ARAI:

Tel. Ganai 6764 Res. Republic 5350 ^Telefonas Grovekili 3262

KNIGHTS OF LITHUANIA ( cago lead off man was next, 
BOWLING LEAGUE.

ponents tlierefore drew a by. 
Many new faces were notieed 
aniongst our bowlers, these 
“rookies” gavę tlie audience

Pranaitis Brid. 
Bakutis Prov.
P. Pažėra Gary 
Zamb Brid.

North Side 
Gary, lnd. 
Providenee 
Bridgeport 
West Side 
Brighton Park 
Chicago Dist. 
So. Chicago

he took bis steps towaid tlie tbrįj|g anj įaughs according Carpson Brid. 
line and įolled tlie bąli, tlie įjleįr ability. North Side Cernauskas Prov. 
bell rang, a foul was called got a iieaj on start on tlie en-j Savickas Prdv. 
tlie sliot was lošt and was. a fire lęftgue by downing SoJJ| pazera Gary 
l'air bit, Gary, Indi and Pro- Cbicag0 in all three of their C. Kibelkis S. C. 
vidence also staited tbeir ga- galnes North Side team was Micionis Prov.

0 0 000 me whicli seemed a bit better gayed by Rigiel> Drazdauskas | Tenzi Brid.
0 0 OOOltl.an tlie first mentioned- and Qne of tbe «rookies„ NaįJ Kaminskas N. S.

W. L. Pct. 
3 0 1000 
2 1 ®67 
1 2 333

170,
107.2
167.2
165.1
164.2
163.2 
161.1 i

DR. A. RACKUS
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. 

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE 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 
Nedėliotais pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weetern 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

0 0 (XX)' teams. Brighton Park found j.
0 0 000 it difficult to round up their,

0 3 000 team so tbeir opponentst Bri- 
lt was lašt Tuesday nite at i dgeport rolled. tbeir scores Nisiel 

9:00 P. M. tbat our Bowling and Brighton was given until Kaminskas 
League staited it’s sixtb sea-lnext Tuesday to eitber get Saikelis

NORTIl SIDE

son. At tlie nientioned liour 
all tlie liglits flėsbed on tlie 
pins ivliicb were put on the 
alleys tbeir first tinie, J. Ki- 
siel of Nortli Side was tlie 
first to bowl and get a rail- 
road, Lilikes the Ne\v So. Chi-

their team togetber or for- 
feit tbeir place in our league. 
The Chicago District team 
which is to be c'omposed of 
members of various councils 
also was given tinie until next 
Tuesday, West Side tbeir op-

GRABORIAI:

Drazdauskas 
Manstavicli

t
SO CHICAGO 

Lilikes
Zevatkauskas. 
Mąnakas 
Regasius 
C. Kibelkis

J. F. RADZtUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS

175 243 170
148 157 129
152 216 164
175 146 190
151 147 125.

801
J

909 778

220 162 159
111 162 147
116 143 123
124 139 118
170 146 148

741 752 695

Manstavicli N. S. 
Zevatkauskas S. C. 
Slinkęs Gary 
Manakas S. C. 
Regasius S. C. 
Rimkus Prov. 
Sbirvinskas Gary

DR. S. BIEZIS
141. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
140. į Y a , „ „ ,X — Spinduliai
1 ‘-17

i Ofisas 2201 West 22nd Street 
127.1 !Cor- So- Ueavitt St. Tel. Canal 6222 

127.

Agatonas.

126.
120.2

HEAR YE, OOUNCIL 4.

We bave been quiet inore 
or less during tlie bot summer 
months ’tis true, būt as we 
bave again settled down to
hard WOl-k, watcll Council 4 1 šventadieniais pagal sutarimą, 
accelerate. * --------------

Rezidencija: 6628 So. Rlchiuond 
Avenue Tel. Republic 786 8 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėljoj: 10 — 12 ryto

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują, vietą 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. Albauy Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Vai.

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

DR. J. P. POŠKA
3133 S. llALSTEl) STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

Ofiso Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliounu ir šv mtadieniais 10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8009

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Ofisas Tel. Grovehill 0617
lies. 6707 /S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS “

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai.

3307 Auburn Avenue

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Itoosevelt 2515 arba 251<į

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

668 West 18 Street J439 S> 49 Court, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174 ’ ’
SKYRIUS: 3238 So. Tel- Cicero 5927
Halsted Street, Tel.
victory 4088. Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

,, - T j , , , ,, A very interesting meeting:Gary, lnd. started the sea- / ° . ,, I Z. , ... T1 . was Jield Thursday, and the'son ngbt by beatmg Provi-
. ,, ... , , , , members were just full of en-dence tlie first two gailies, būt . d . i

Providenee came back to life thuKiasnb Many »»gg«stions ( gydytojas ir chirurgas 
were made to help introduce •! 2423 West Marąuette Roadto win the lašt one by a mar- 1 I vai. 2-5 ir 7-9 p. m. Ketv. 9-12

• j? 100 • Ti i new metliods lor tlie better-1 a. m. Nedėlioj susitarusgin of 132 pins. It a good >
, ,1 . ,, , ment of our council.start means anytlnng the ręst

of the teams bad better watch We seem to take as niucb 
out for tlie rejuvinated Gary interest in financial daties as

DR. J. J. SIMONAITIS

Hemlock 815L

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. ft Z. ZALATDRIS
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:
4'JOl — 14 St. 2924 Washington 
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. Nedaliomis
Tel. Cicero 2 888 Susitarus

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. Mi SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7682

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. .Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago. TU

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.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

v- r

t-"

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Į Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramą| 
[patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.J. F. EUDEIKIS SC CO.

JŪSŲ GRABORIAI;
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitdge Avenue 
Fui Telefonai: YARDS-1741 ir 1742

team.
PBGV1DENCE 

Mięionis 
Savickas 
Bakutis 
Rimkus 
Cernauskas

GARY, IND. 
Rūkas 
Sirvinskas 
P. Pazera 
Shakes 
J. Pazera

134 168 162
140 169 175,
164 157 182'
133 118 127'
134 137 220

705 749 866
4

162 183 177
100 117 145
167 172 164
160 136 115
181 161 133

770 734

INDIVIDUALS.

• girls now do in Eugenie bats. 
įWe bave agreed to sėli ti- 
ckets. Eacb member proinised 
to do bis sliare by selling at 

(Tąsa 6 pusi.)

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS

! Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

DENTISTAI
AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO iš LIETUVOS

DR. VfflTUSH, OPT.

Phone Bouleva.d 7042

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

Arti 47 Street

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti ' priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys-

Tel. Canal 6222

DR. G, I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo -9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

We bave spoken of tlie te ir tolimą regystę.
teams,and now we mušt not' .p,rlv.cngiu teisinsai akinius visuose 

. atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
forget to tell you wbat tbe in- mas su elektra, parodanča mažiau-

sias klaidas.
dlVldual l)0\\ leis bave accoill- j Speciale atyda atkreipiama moky-
plisbed during tbe first nite (kl VandoT*nZ 10 ryto Ik, 8 va. 

of conipetition. It being the .kare- Nedėiiomis pagal sutartj.

first nite we cairnot give any- PĄ laiką su nauju išradimu t ,
one too lliucli credit for how 1>augel1. atsitikimų aliys atitaisomos 
i , į be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
good they are, one nuglit say 4712 g. ASHLAND AVĖ.
the man who rolled tliat 196 ~ , „ , ,
' a., , Tel- Boulevard 7589average was just. luckjr and'
tbe man wbo reeled off the

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19. ryto iki 8 vakare

Cicero 1260 X-Ray

Tel. Yards 1829263 series wa? bowling in 
tougli luck. Nevertheless we DR. G. SERNER 
mušt. g'iye thein all tlie glad
į , . . ” LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
band, tbat iš we mušt console 
the lašt man as well as pat. the' 
first man on the back, and^ 
then we will see later in, the[ 
season w hether we did right 
by congratulating the big 
shots of the first nite. As you 
will notice nobody entered 
tlie select “600 circle”.
Kisiel N. S. 196.
Gramont Brid. 180.2
Lilikes S. C. 180.1
Nąikelis N. S. 177.1
Bukas Gary 174.
Drazdauskas N. S. 170.1 2437 west 89th strjsht

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomls: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehill 2242

DR. K. NDRKAITIS 0. Dt
Akyuiai $2.50 ir aukščiau

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

tNedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

OR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-13 

6568 SO. WESTERN AVB.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

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

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą ųo numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 19 iki 13

Telefonas Midway 2880

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3206

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Ned.eL nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Centrai 7079 
Rez., Longbeach 9453

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.

Nedėliomls nuo 10 iki. 18 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 003c

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

Rea. Tek Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

South Side Office North Side Office 
9300 CottagC Grove 2006 W. Chic. 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 LONGWOOD DRIVB ;
Tel. Beverly 0870

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

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-40 Plttsfleld Hldg., 6ū E. WaslUngton St., Chicago, Iii.

DR. SUSAN 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 33951

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ,r Rez. Tel. Boul. 5916

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai,s 1-8 ir 6:30-8:80 vai. rak. VaL: 8-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
MIRĖ ST. PAUKŠTA.

PlačiaiTown of Lake. —
žinomas, sėkmingas, jaunas 
biznierius Stanislovas Paukš
ta, turėjęs bučernę po num. Įtiktas sirgo. 
4530 So. Honore St., mirė pir
madienio rytą.

Savaitę laiko tam atgal 
Paukšta buvo pagavęs slogas, 
kurios išsivystė j gripą. Pas
kui įsimetė plaučių uždegi
mas. Nors buvo teikiama rū
pestinga daktariška pagelba,

ti ateinančiame sekmadienyje, 
parap. Būtos darže.

X Šiandien Aušros Vartuo
se laidotuvės a. a. S. Petrai
čio, kurisi virš metų stabo iš-

X Vakar Aušros Vartų mo 
kykla, dėliai įvykusių Primi
cijų pirmojo ją’ baigusiojo 
kun. Viktoro Černausko ir pa 
rapijos Sidabrinio jubiliejaus 
iškilmių turėjo liuosą nuo

ke. “Vilija” labai gražiai ap
rašė savo kuopos darbuotę, 
tiktai, rašydama apie organi
zavimą Moterų Sąjungos, pra
silenkė su teisybe. Beabėjo, tai 
įvyko deliai nežinojimo. Ka
dangi pas mane randasi M. 
Sąjungos tvėrimo rekordų 
duplikatai, tat šiuo noriu klai 
dą atitaisyti.

Korespondnecijoj sakoma, 
kad p. F, Šatienė sutvėrė 4 
kuopas, būtent: 1 kuopą, Šv. 
Jurgio parap. Bridgeporte; 2 
kuopą, Šv. Antano parap., Ci- 
ceroj; 3 kuopą, Dievo Ap- 

ir 20 kuopą,

kadangi bridgeportietės orga
nizuojant Moterų Sąjungą, 
darbu daugiau prisidėjo, negu 
kitos, tat susirinkimas Bri- 
dgeporto kuopai davė numerį 
1, gi 2-num. teko Cieero kuo
pai.

3 kuopą, Dievo Apveizdos 
parap., organizuoti pavesta 
vietinėms a. a. F. Nutautaitei 
— Aleksienei ir F. Macijaus
kaitei — Šatienei. Joms darbe 
padėjo M. L. Gurinskaitė, tuo 
met Centro raštininkė. Ši kuo
pa sutverta sausio, 1915 m.

20 kuopa Brighton Parke 
sutverta sausio 14, 1916, pas
tangomis p. F. Šatienės, nes 
ji tuomet persikėlė gyventi į 
tą koloniją.

SPORTAS
(Tąsa nuo 5 pusi.)

least ten tickets. Ticket hol- 
ders will be entitled to a so
čiai and the lucky person will 
receive a god piece. So, we 
are out to sėli tickets galore.

Library, Polka!

To help the public pass

Chicago District Sports da- 
nce is to be held November 4, 
at Cicero’s Parish hall. Clean 
your Eugenie hat-and we’ll 
see you there. It’s on a Wed- 
nesday night

Konnie.

250 POUNDS MEET JACK 
SHARKEY.

When Primo Camera, gi-

PRIEŠ “SAUSĄJĮ ĮSTA
TYMĄ

, ATLANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 21. — Amerikos advoka
tų sąjungos suvažiavime pra
kalbą sakė Merilando valsty
bės gubernatorius Bitchie’s. 
Pareiškė, kad vyriausybės pa 
reiga yra viešai pripažinti 
prohibicijos vykdymo nepasi
sekimą.

mokslo dieną.
Aušros Vartų parapijos veizdos parap.;

bet viskas nuėjo be gerų sek-! choro dovana $5.00 aukso Nek. Pras. M. P. parap., Bri- 
šmotas teko Wm. Budaičiui, ghton Parke.
2548 W. 71 St., Knygutės nu- Katalikų Federacijos 3 kon 
meris 7. Chance No. 79. -grėsė, įvykusiam rugsėjo 23,

------------------- 24 ir 25 d., 1914, Šv. Jurgio. Toliau korespondencijoj pa-
ŠIANDEE LIETUVIŲ RADIO parap. svetainėj, kįlo suma- sakyta, kad p. Šatienė yra 

PROGRAMAS. nymas tverti at-

mių.
Velionis paliko 

nedideliais vaikais.
našlę su

LIGONIS GRĮŽO NAMO.

Town of Lake. — Pereitą

skirą moterims organizaciją. I Šatienė nėra Garbės narė; ji

tliese coming dūli evenings, gantic Italian boxer, steps ift- 
we are going to open a lib-Įto the ring at Ebbetts Field, 
rary, which will be in readi- Brooklyn, on the night of Oc- 

tober 1 to engage Jack Shaf- 
key of Boston in a 15 round

pirmutinė Garbės Narė. P. EDUCATIONAL DEP’T.

KELOG’AS GRIŽO
NEW YORK’AS, rūgs. 21. 

— Grižo' tarptautinio teismo 
teisėjas Kelog’as. Jis sirgu
liuoja. Jo manymu, Britanija 
pergyvena pavojingą finansinį 
krizį. Bet ji sugebės išsipai
nioti iš tos nelemtos padėties.

ness within a short time. We 
already have some literature, 
and will strive to have a se-'battle for the heavyweight 
lect list of more books so as championship of America^ he 
to please all. will weigh less and be in bet-

Twitterette of K of L ,ter shape than he has been 
oCouncil 4. for any contest in which he

------------------- j has appeared in this country.
When Carnera knocked out 

Pat Redmond in a single pun- 
ch at Ebbets Field two months 
ago he weighed 27P4 pounds 
on the scales of the New York 
State Boxing Commission.

Lietuvių įstaiga The Peoples čia pat sudaryta komisija,!tik yra gavusi Garbės Žiedą, joe Lindzius played golf 
jei ne klystu, 1915 m. Tas žie- last Saturday for Brighton• TV., t? v v a Furniture Company, kaip ir kuri rūpinsis tolimesniu orga-V&CL1.6UL i/T •' -tv&.K&LlSKfiiS ii < t* * y* i j • • -i -» *v v* *T_ v. ... , .įkas antradienį, sį vakarą tar- nizavimo darbu is šių nariųKryžiaus ligoninėj padare ■

gerklės operaciją p. Jakimauc 
kui. Ligonis jau grįžo namo ir , 
gerai jaučiasi.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijos 
Sidabrinis Jubiliejus pereitą 
sekmadienį gerai pavyko. Ju
biliejaus rengėjus, šeiminykes 
ir darbuotojus norimą pagerb-

ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

i

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9690 

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A? A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto d tisas 77 W. Washlngton St 
Rootn 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

pe 6:30 ir 7:30 duos lietuvių A. Nausėdienės, Dr. S. A. 
programą visą valandą iš šlakienės, M. L. Gurinskaitės, 
stoties WGES, 1360 cilocycles. U. T. Jokubauskaitės, F. Nu- 

Kadangi daugumą mūsų rin' tautaitės, Aleksienės, F. Ma- 
ktinių dainininkių ir daininin-1 cijauskaitės, Šatienės, A. Sut
kų kooperuoja išpildyme šių kaičiutės iš Philadlephia, Pa., 
programų, taip ir šį vakarą įr A. Jakaitytės iš Worcester, 
dalyvaus įžymūs dainininkai Mass.
ir dainininkės ir, kaip girdėt,1 Pirmas šios komisijos posė- 
yra pasirengę padainuoti ke- dis įvyko p. A. Nausėdienės 
lėtą naujų arba mažai kam namuose. Komisijos narės pa
mušų girdėtų dainų ir pilnai sibrėžė sau: kiekviena savo 

(patenkinti radio klausytojus. kolonijoj ragins draugijas ir 
, Rap. , pavienes merginas bei mote-
I-------------------pįg atsilankyti į susirinkimą,

KLAIDOS ATITAISYMAS. Į kurį numatyta trumpu laiku 
------------ , šaukti.

“Drauge” 217 numery tilpo! Susirinkimas įvyko lapkri- 
korespondencija iš Sąjungie- cio 17 d., 1914 m., Dievo Ap-
čių darbuotės, Brighton Par-

CREDO — Aš TIKIU

veizdos parap. svet. Jame iš
rinkta laikinoji valdyba iš; U. 
T. Jokubauskaitės, pirminin
kė, M. L. Gurinskaitės, rašti
ninkė, ir A. Nausėdienės, iž
dininkė.

G,erb. kun. F. Kemėšis, ku- 
ši

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— < Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7227

Namų Tel. Hyde Park 2296

das buvo jai suteiktas Centro while handicapped with a 
Valdybai apsvarsčius jos pasi- toothache. Not one of the play-
darbavimą 3 kuopoj. Is chi- erg present had any of the* Redmond weighed 253.
cagiečių pirmutinė pakelta į’ gfuff which rėlieves Ifotha-• ------- ?—r/----
Garbės Nares 5 Moterų Są-'che8. Next time bring your VILKAI ĮVARE BAIMES 
jungos Seime įvykusiam rugp
20, 21 ir 22 1919 Worcester, 
Mass. buvo p. A. Nausėdienė. 
Tiktai Seimas turi teisės na
rėms suteikti Garbės Narystę.

own, Joe. Paskutiniuoju laiku Radvi 
liškio apylinkėse *vis dažniau '

If the councils don’t show ima rodytis vilkai, 
more interest in baseball nex t Uogaujančios moterėlės ke
season the Chicago District. lįg kartus yra mačiusios vi! 

Gražus ir girtinas dalykas may go so far as to supplant ką. Vilkas, pasak jų, pasiro-
yra aprašyti savo kolonijos that sport with Tennis and do nebaikštua—žmogų pama-
veikimą ir Veikėjas, nes tas Golf for the Summer months. tęs nebėga. O kodėl nepuola
kiekvienai priduoda daugiau Not a bad idea, eh what? —neaišku. Turbūt, kad neal-
energijos veikli. Bet-gi, ra- -------------- i kanas. '
šant apie organizacijos pra- The golfers are having dif1 Ūkininkui N. dienos metu 
džią', reikėtų turėti tikrus fak- fieulty in these hard times to ganykloje rasta sudraskyta a- 
tus, arba sužinoti nuo tų, pas find the necessary lucre to Manoma, kad tai vilkų da- 
kurias randasi rekordai. Duo- pay for their game. Most lik- 1l)as-
kime kreditą tam, kam jis pri ely the councils will be reąues- Kaip girdėti, daug kas bijr- 
klauso. Aš esu tikra, kad p. ted to pay half the green fee i^^ybauti eiti į mišką.

PABĖGO 14 KALINIŲ
VILMINGTONAS, Del., ru

gsėjo 19. — Iš Naukastlės 
apskrities sunkiųjų darbų ka
lėjimo pabėgo 14 kalinių di 
namitu susprogdinę duris.

(Tąsa nno 3 pusi.)

ir ašarų nelieja, kaip kiti dar
bininkai, prakaitavę dirbtuvė-

, nam rūpėjo ši organizacija, se visą gyvenimą, ir praradę I . ™ .. . J ’
patiekė konstitucijos projektą 
ir veikimo planus. Pradėta 
skaityti konstitucija, bet de-

Šatienė niekuomet nenorėtų of tbe players during the next 
savintis kredito, priklausančio season. We have to get starf- 
kitam. Ji man labai gerai pa- ed right and the ręst will 
žįstama, nes sykiu teko dirbti come easy.
tveriant Sąjungą.

Buvusi Centro Narė. j Basketball meeting next Fri 
day at West Side.

f

Z

“M. M?

A

A.A.OLIS
ADVOKATAI 

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0231

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 So. Haleted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 Iki 9 vakau 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

PILNAS egzaminas 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, t>et eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno liegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų Ir plnigua Daugelis 
kitų daktarų negali jo pagelbėt juma 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaue kenks
mingumų. f

Mano Radio — seopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno , Aparatas Ir yl- 
sl'žkas bakterlologlmas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves. Ir Jeigu ai paimsiu 
jus gydyti, tai Jusų sveikata ir gy
vumas sugryž Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll-, 
vio, tarnų, Inkstų, odos, kraujų nar
vų, širdies, reumatismo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokių uislsenėjusių, Įsl- 
kerijuslų, chronllkų Ilgų, kurį ne 
pasidavė net gabiam ėeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD

ArU SUte Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 1M 1 

po plet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

plet

viską, pirkdami be vertės Še
rus, manydami greitai pralob- 
sią, arba įdėję visą turtą ne
saugioje banjcelėje, kuri bank- liai stokos ,aiko> Palikta ki‘ 
rutijo ią uždarė duris. tam susirinkimui, kuris įvy-

Spulkininkai, kaip ir aš, šia- ko 8ru°džio 13 d., 1914 m., 
ndien galime pasidžiaugti, kad ^ur^*° parap. svet. Šin 

! taupinto turto gyvenime ne- sasirinkiman bridgeportietės 
1 praradome biržoje, nes jį įdė- atvyko susiorganizavusios dė 
jome į taupumo spulkas, ku- ka Nausėdienės ir M. Gu-

PRANEŠIMAI

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockurell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničins ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jusų namuose. Tel. Lafa
yette 1329.

Studebaker
FREE WHEELING\

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chlcagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų karų ti žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

Telef. Republic 4890

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

' JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

dapaa Talef. Namų Telef.
ftemlodk 2227 Republic 5088

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

f ei. Vlctory 1246
DCUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAR, Sav. 
Elektros telkmenos Ir flkžčle-

rlal. {vedame elektrų 1 namus ir 
dirbtuvės.
MM 8. Haleted St. 1 Augtas

R. ANDRELIUNAS
(Marųnette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji paa mu» už 96 ar dau-

bug dykal nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, TĄ,

Tel.
Hemlock 8380

Yes sir, at last So. Chicago 
• . , won the baseball Champion-

North gide. — Marijonų ship- They played clean hard’ 
^Kolegijos Rėmėjų susirinki- bąli during the entire season | 
mas įvyks antradienio vaka- ’80 tbey deserve it. It s rather j 
re, 22 d. rugsėjo, šv. Mykolo difficult to dfetermine before- 
parap svetainėj, 8 valandą- band Athich is the best team.j 
vakare. Kviečiami visi nariai Lo|s of congratulations 

draugijų atstovai atsilan- Chicago.
So.

ir
rios yra apsaugotos ir užtik- rinskaitėš, kurios vadovavo 
rina jnums šviesesnį rytojų, vietinėse draugijose, ir Dr. S. svarbių reikalų svarstymui, 
tuo pat duodant ir dvasios ra- ^lukicuės. Jos turėjo narių Valdyba.
mybę. ~ 1 sąrašą ir tik laukė rinkimo ____________

Dėl to paties šiandien ir aš valdybos, kuri paskirs joms, PLATINKITE “DRAUDA 
jaučiuos laimingas, kad gale- kuopos numerį.
jau pasitarnauti savo tautie-! Cicerietės, vadovaujant B. 
čiams besidarbuojant spulkų ^atkaltei — Balčiūnienei, O. 
vedimu; dėl to paties pasilie- Nausėdaitei (p. Izidoriaus 
ku patenkintas darbuotis ir Nausėdo seseriai, kuri dabar 
toliau, nes matau savo tikslą,' gyvena Lietuvoj) ir Veroni- 
kuriuoju norėčiau suburti vi- kai Steliliunaitei — Laurinai- k 
sus lietuvius, kviesdamas, kad tienei,.kuri dabar gyvena Mi- 
pataptų taupumo spulkų na- chigan valstijoj, taip pat at- 
riais, kurių įdėlis bus apsau- važiavo susiorganizavusios, 
gotas ir laimingesnis rytojus Kadangi visas sumanymas 
užtikrintas. kįlo Šv. Jurgio parapijoj ir,

kyti į susirinkimą, nes yra • REAL ESTATE
Plutai naujas 6 kamb. plytų hun- 

| galow, arti Chicago & Trlpp avė. 
į 97500. Tel. State 2905.
j Barbernė du krėslai, kreiptis P.
. Larbach, 5464 So. Prlnceton.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Ižrendavlknul didelis ir žvlesus ru

imas. Tinka vaikinui ar marginai, 
ar vedusiai porai.

2548 W. 87 St.

Malt & Hop Storas, gyv. kambariai, 
v. S., 4 atsk. gar. Inelgoe padengia 

rendų. 3 metų listas. 8716 No. Hals- 
ted St

Kendėa, cigarai, smulkmenos, žais
lai, didelis stakas, kamp., 3 kamb., 
maudlnė, pigiai. 2812 Geneva Terracn

švieži kiauliniai — 30 tutinu kel- 
sas po 26c. tuzinas. Pristatom. Toluca 
Produee, Toluca, III.

V Z’

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, žau- 
kit

GREEN VALLKY 
PRODDOT8 

Olsells žvležlų klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4144 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1992

Pardavimui ar mainymui 4 kamb. 
namas, su prijungtu gar., tinka me- 
'kanlkul. Namas 47x27% P-. mažas 
1-mas morgiėiue. S. V. pusini Imsim 
farmų 40 ar 80 ak. su galvijais Ir J- 
ranklals. Įsteigta 4 metai. Tinkama 
vieta. 3721 Oconto, Lackawanna 7068.

Pigiai 910,500 namas už 98,000:, 
naujas bung. kamp. lotas. Už geriau
sių pasiūlymų. 1919 So. 10 avė. May- 
wood, III.

Reik 5 metų paskola 92,200 po 0% 
nuoS. 2034 Flournoy, M.rs. Gardner

AP TIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir. aplankykite didžiausia Ir gražiausiai Įrengtų lietuvių 
aptiekų žioje apiellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius

1900 SOUTH HAL8TED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS \ ICE CREAM
Mes spectųJlsuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas^ receptas netžel- 
na lž musų aptlekos Iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.<

Savininkas parduoda 4 kamb. ra
kandus. Gražiai Ižrodantls parloriaus 
setas itallžku aksomu aptrauktas 925, 
verias 9260. šilkinis 9x12 amerkonlž- 
kal — orientallžkas kauras 926, ver
tas 9120. Beelullnls 9x12 Wllton kau 
ras 912. Louls XVI riežuto medžio 
valg. kamb. setas 946, vertas 9260. 
Supamasis krėslas 925, vertas 9100, 
sutaikytas mlegk . setas 926, vertas 
9250. Candelabrculempa 9«. verta 926 
radio, ItaltSkoe flrankos, stalai, veid
rodžiai ir tt.

9222 Maryland avė 1-mas apt 1 
blokas 1 rytus nuo Cottage Grove. 
Tel. 8tewart 1976. Pristatom.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

□ns priimu į maiųps.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Tarda 5429

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIĮĮ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von pažtu | dvi savaites, tele
grama | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų. (

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legallžkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Daroma paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado: taipgi automobilius.

Naudtokltta musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuožlrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, m.
Tat YanM 4660


