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T. Sąjungos taryba atsisako gelbėti kinus
JAPONAI 1$ DALIES PRISITAIKO PRIE 

J- VALSTYBIŲ REIKALAVIMŲ
Britai nori naujų parlamento 

rinkimų

Japonai uždare Amerikos įmones Mandžiūrijoj;; 
Ko Laval’is vyks į ,Ameriką? J. Valstybėse 
bedarbių skaičius eina didyn

KILNUS DARBAS FILIPI
NŲ SALOSE CHICAGO JE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ATSISAKO GELBĖTI 
KINUS

NORI NAUJŲ RINKIMŲ

ŽENEVA, rūgs. 26. — T. 
Sąjungos taryba atmetė kinų 
reikalavimą skirti nešališką 
komisiją ir jai pavesti ištirti 
krizį Mandžiūrijoje. Šios ko
misijos skyrimui griežtai prie
šinosi japoną atstovas.

Taryba pareiškė esanti pa
tenkinta, kad japonai atitrau
kia kariuomenę į savo seną
sias pozicijas ir nori patys 
vieni su kinais susitaikyti.

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Britą visuomenė stato reika
lavimą prieš ateinančius Nau-'

JAPONAI NUSILEIDŽIA

GENEVA, rūgs. 26. — Ma
ndžiūrijos klausimu krizis ei
na prie galo. Japonijos vy
riausybės atstovas T. Sąjun
gai, K. Yošizawa patiekė šios 
Sąjungos tarybai iš Tokijo 
gautą pareiškimą.
'Japonijos vyriausybė parei

škia, kad ji savo kariuomenę 
atitraukia į senąsias pozicijas. 
Laikinai paliekama tik ten, 
kur yra pavojaus. Be kitko 
dar pažymi, kad ji nori taikos 
ir ramybės Mandžiūrijoj ir 
ji veiks ta kryptimi.

Tai sukėlė didelio džiaugs
mo T. Sąjungos taryboje ir

: TECHNY, III., rūgs. 25.. —
Dieviškojo Žodžio misijoninką 
kongregacijos narys kun. E. 
J. Edwards’as, kurs darbuo- 

• jasi Filipiną salose, praneša, 
kad šios kongregacijos veikė
jai per vasarą turėjo ten di
delį pasisekimą katekizmo mo
kymo srityje. 391 mokytojas 
kateketas mokė apie 9,000 vai
kų. Iš jų 2,107 parengti pir
majai Komunijai.

!Į Kateketų pasiaukavimas y- 
ra nepaprastas ir neįkainoja-

“Cities’ Service Company” mas. Vasaros metu mokomi 
vadas milijoninkas H. L. Do- valstybines mokyklas lankan- 
herty’s skyrė pusės milijono tieji vaikai, t. y. tie, kurie ne- 
dolerių fondą “American So- turi progos lankyti katalikiš- 
ciety of Mechanical Engine- ką mokyklų. Tokiems vaikams 
ers” kad ji studijuotų ir ras- supažindinti su pagrindinėmis

NĖRA SUTARIAMO 
DARBO

Chicagos teisėjų tarpe nė
ra sutariamo darbo ir vieno
dų pažiūrų policijos veikimo 
atžvilgiu. 'Policija puola loši
mų įstaigas, areštuoja žmo
nes. Vieni teisėjai areštuotus 
paleidžia, kiti tam prieštarau
ja.

Pagaliau, vyresnysis miesto 
teisėjas Ostenby’s įsikišo į šį 
reikalą ir pasiryžo gelbėti po
licijai. Jis duos policijai rei
kalingus

CHOLEROS PAVOJUS

Lietuvoje cholera vis dėl to 
gali išsiplėsti, nors ir chole
ros liga gana toli nuo Lietu
vos siaučia. Pirmieji choleros 
liga susirgimai pasirodė Rusi
joj netoli Minsko, Samoklovi- 
čio apylinkėj. Ten nuo cho
leros mirė 7 žmonės. Stengta
si įzoliuoti tolimesnį plėtimą
si. Buvo pakviestas kareivių 
pulkas, kuris apsupo visą a- 
pylinkę ir neišleidžia nei vie- 

, no žmogaus išvykti iš tos apy
linkės. Bet tokia apsauga me- 

Kaip tik ties tą vieta

RIKSMU NUBAIDĖ 
PLĖŠIKUS

Vieną naktį 60 j aus kaime 
Surviliškio valsčiuj nežinomi 
piktadariai pasibeldė į Aug. 
Eibuko prieangio duris ir šei
mininko buvo įleisti. Bet ka
da jie norėjo pradėt plėšti, tas 
ėmė baisiausiai rėkti. Plėšikai 
nusigando ir pabėgo. “R.”

JAPONŲ VYRIAUSYBES 
PAREIŠKIMAS

warantus” ir pas-l ,1 nkataroji galės sėkmingai kovoti ., , „ , ...... v . , prasideda Nemunas, kuris šašu bet kokiu žmonių išnaudo- r , , ... . , ....... ,vo vandeniu gali atnešti cho-jimu ir nedorybių lindynėmis.'. , ,, .? . ,
ileros bakterijas ir Lietuvon

jus Metus įvykdyti naujus pa
rlamento rinkimus.

Kalbama, kad tų rinkimų į 

pageidauja visos stambiosios Į 
politiškos partijos, kurių yra' 
trys. Kiekviena iš jų norėtų į 

žinoti savo stiprumą krašto1
valdymo atžvilgiu. Koalicinė Oficialiai paskelbta, kad Pra-
vyriausybė yra gera tik ne-1 ncūzijos ministeris pirminin- RICHMOJJD, rūgs. 25. —
paprastiems laikams, — pa- kas Laval’is vyks į Ameriką Lapkričio 8 ir 9 d? čia įvyks
reiškia kai kurie britai. spalių mėn. paskutinę savaitę, iškilmės. Bus atidarytas nau-

| Jo kelione į Ameriką labai ja vyskupijos Šv. Juozapo
susidomėjo visi diplomatai, našlaičių prieglauda. Iškilmė-

’ Nė vienas iš jų nežino tos se žadėjo dalyvauti 75 arki-
------------ kelionės tikslo. Visi visaip ka- vyskupai, vyskupai ir abatai.

MADRIDAS, rūgs. 25. — lba. Suprantama, jo kelionė VT », • , , •~ > 1 X ,, , Našlaičių prieglauda kaino-Corral de Almaąuer’o apylin- bus politiško pobūdžio. Matyt, . . .,. . , , •, . . . , x. ,. . . I .. L . . , . ja pusantro milijono dolerių,kese ispanai valstiečiai susi- jis stengsis patraukti prezi- T , oruA X1 -v., . , . X • , • , . -r? o Jame bus vietos 300 našlaičių,kove su komunistais, kurie no- dentą Hoover’į savo pusėn
rėjo skelbti valstiečiams Mar- karo 
kso

į tų tinkamus metodas nedar- tikėjimo tiesomis ir reikalin- NUŠAUTI PLĖŠIKAI
hui sumažinti.

LAVAL’IO KELIONĖS 
TIKSLAI

gas ypatingas pasiaukavimas. 
Bet užtat šis darbas yra gar
bingas ir taip labai reikalin
gas.

Sedgwick ir Locust skers-

(cholerog bakterijos saulės bi
jo, o vandeny jos gali išsilai
kyti). Todėl kaimiečiai ypatin
gai turi saugotis, nevartotigatvy policija užtiko penkis ,, , « , v i. v. . , Nemuno vandens. Be to, chole-plesikus, einančius pne savo:

TOKIJO, rūgs. 25. — Ja
ponijos vyriausybė paskelbė 
savo pareiškimą Mandžiūrijos 
klausimu.

Vyriausybė pažymi, kad ja
ponai visą laiką yra pasiryžę 
draugingai gyventi su kinais 
Mandžiūrijoj. Japonai nesie
kia jokio užgrobimo. Deja, 
Mandžiūrijoj pradėjo veikti

PARYŽIUS, rūgs. 25. — NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDA
automobilio,
parduotuvę.

apiplėšus vieną ros bakterijos gali atnešti, iš- priešingi japonams kinų gai-

Du plėšikai nušauti, kiti trys s 
pabėgo. Plėšikų automobilį va-' 
ldė jauna mergina.

.bėgę iš tos apylinkės gyvu- 
! liai, vilkai ir kt

KOVOJA SU KOMU
NISTAIS

Lietuvoj tuo tarpu užkrečia
momis ligomis nedaug kas se
rga. Neseniai ties Utena buvo 

Nušauti R. Kvacik’as, 27 m. paairodžiusi dizinterija, bet
amž. ir Karolis Jarušaitis, 23
m. amžiaus.

PLĖŠIKAI NEPATAIKĖ

, tuoj pasiųstas specialus fel
čeris, kuris stengiasi sulaiky- 

j.ti tolimesnį tos ligos plėtimą
si. << D. N. M

savo
skolų ‘ ‘ moratoriumo ’ ’, 

evangeliją.” Keturi as- klausimu. Prancūzijai pirmiau' 
menys nukauti ir keliolika su- šia rūpi vėl gauti iš Vokie-' 
žeista. Į tijos reparacijas. Be J. Val-

PRANCŪZIJA PRIEŠ GINK- jos gali gerokai aplūžti.
LAVIMOSI PALIAUBAS ---------------------

LEGIJONINKAI NEPA
TENKINTI

DARBUOSIS TARP 
NEGRŲ

ATCHISON, Kans., nigs. 
stybių pagalbos tos reparaci- vincento pauliečio

ŽENEVA, rūgs. 25. — Pra-' 
ncūzijos karo laivyno eksper-' 
tas Rene Massigli’s vakar ka-j LOS ANGELES, Cal., rūgs.

pripažinta, kad tai yra J. Am. rčiais žodžiais puolė Italijos 25. — Amerikos legijono su-,

draugijos skyrius Šv. Benedi
kto kolegijoje nutarė savo so- 

1 cialinį veikimą plėsti negrų 
'tarpe. Iki šiol veikta daugiau
sia meksikonų tarpe.

sumanymą paskelbti vienerie-! važiavime Detroit’o mieste, 
ms metams ginklavimosi pa- Mich., balsų daugumu nutar

ta nereikalauti iš vyriausybės 
viso bonusų išmokėjimo. Šis

VISOS AMERIKOS ĮMO
NES UŽDARYTOS

Valstybių nuopelnas. Kai ku
rie tarybos nariai atvirai pri
pažįsta didelę J. Valstybių baubas, 
galybę pasauly. Tuo būdu T.
Sąjungos prestižas laikinai iš
gelbėtas nuo galutino nusmu- 
kimo.

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
REIKALAUJA GARANTIJŲ rūgs. 26. — Mandžiūrijoje sa

vo okupuotuose plotuose japo
nai uždarė visas amerikonų ir 
britų įmones (firmas), kurios 
veda plačią tarptautinę preky
bą.

Pačiam Mukdene, kur yra 
apie 400,000 gyvebtojų, bet ko
kis veikimas sustabdytas. Mu
kdeną apleido dešimtys tūks
tančių kinų.

ŽENEVA, rūgs. 25. — Ja
ponai pranešė T. Sąjungos ta
rybai, kad jie iš kai kurių Ma
ndžiūrijos vietų atitrauks savo 
kariuomenę, jei kinai duos ga
rantiją nepulti ten gyvenan
čių japonų.

RYT ILGIAU GYVENSIM...

Ryt Cbicagoj baigiasi sau
lės šviesos taupymo laikotar
pis. Po ateinančio vidunakčio 
mieste laikrodžiai bus atsukti 
vieną valandą atgal.

DIRIŽABLIS GRĮŽTA

s PERNAMBUCO, Brazilija, 
rūgs. 25. — Dirižablis “Orai 
Zeppelin” išskrido į Vokieti
ją

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

WASHINGTON, rūgs. 25.
- Amerikos darbo federaci- 

nutarimag atitiko prezidento jOg prezidentas Green’as pra- 
Hoover io norui. neša, kad visam krašte nedar-

Apie 200 vietos legijoninkų, Į^g jid^ja. Federacija turi ži- 
nepasitenkinę tuo nutarimu, nbjf kftd bedarbių yra apie 
susirinko į Savtelle Kareivių 5 600000.
namus ir suplėšė liūdymus a 
pie priklausymą prie legijono

“SAUSOJO” PAREIŠ
KIMAS

ST. JOSEPH, Mo., rūgs. 
25. — “Sausasis” metodistų 
vadas Dr. C. T. Wilson’as pa
reiškia, kad Amerikos legijo- 
ną valdo girtuokliai, jei legi- 
jonas kovoja su prohibicija.

Užvakarykščių naktį CM- 
cagą palietė viesulas ir smar
kus lietus. Kai kur apsemti 
namų rūsiai.

Rudens metu, sako Gree
n’as, kasmet pradedami šioki 
ar kitoki darbai, ypač tie, ku
rie vasarą nutraukiami. Šie
met to nėra. Dar blogiau, nes 
daug dirbusiųjų paleidžiama.

“NAUTILUS” YRA NE
TINKAMAS

OSLO, Norvegija, rūgs. 25. 
— Sir Huberto Wilkins’o ek
spedicijos į žiemių ašigalį na
rys prof. Sverdrup’as pareiš
kia, kad . laivas “Nautilus”

Benseville miestely, Du Pa- 
ge apskrity, prie gazolino sto
ties trys plėšikai liepė ten sto
vėjusiam miestelio policijos Mažeikių apskr> (to vaj. 
viršaičiui J. Frost’ui iškelti K kaftne vienQ 
rankas aukštyn. Šis visus tris geimo;je §iomis dienomig 
parbloškė ir areštavo. nepaprasti dvyniai: du berniu-

SIAMO DVYNIŲ PASIKAR
TOJIMAS LIETUVOJE

NURODĖ PLĖŠIKUS

Chicagos seklių (detektyvų) 
biure viena moteriškė nurodė 
tris vyrus, kurie andai apiplė
šė “Wicker Park Safe Depo- 
sit & Vault” ^bendrovės įstai
gą. Visus identifikavo iš fo
tografijų kriminalistų galeri
joje.

kai suaugę šonais. Tie “nau
jagimiai” jau savaitės amž., 
sveiki ir, gydytojų nuomone, 
gyvens. Berniukai jau pakri
kštyti Povilo ir Petro vardu 
(tuo išrokavimu, kad vieną 
dieną būtų vardinės).

“M. M.”

valai. Šie galų gale vietomis 
pradėjo ardyti pietinį geležin
kelį. Japonai, pagaliau, buvo 
priversti ginti savo reikalus. 
Kadangi geležinkelio apsau
gai buvo per maža kariuome
nės, jos pasiųsta daugiau. Ka
riuomenė, užėmusi kelias sva
rbesniąsias vietas, atstatė tva
rką.

Japonų vyriausybė dar kar
tą pareiškia, kad ji nenusiže
ngė jokių sutarčių reikalavi
mams, taip pat T. Sąjungos 
įstatams ir Kellog’o nepuoli
mo paktui. Mandžiūrijos inci
dentas yra vietinio pobūdžio 
ir nereikalingas pašalinio įsi
kišimo.

IR PREKYBOS MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

NORI NEPRIKLAUSO
MYBES

APIPLĖŠTA PAR
DUOTUVE

MANILA, rūgs. 25. — Fi
lipinų įstatymų leidimo rūmai 
^priėmė rezoliuciją įteikti J. 
Valstybių kongresui memori- 
jalą. Bus reikalaujama pripa
žinti šioms saloms nepriklau
somybę.

Nežinomi plėšikai iškraustė 
brangiųjų kailių parduotuvę, 
113 W. Austin avė. Pagrobta 
apie 50,000 dolerių vertės kai
lių.

SUIMTI JUODRANKIAI

Temple’s bute, miesto vidu
ry, policija suėmė tris juod- 
rankius, kurie grasinimais gau 
davo iš gydytojų didelius ky
šius (būdavo paperkami).

So. Chicagoj ties savo na
mais rastas nužudytas darbi
ninkas M. Penko, 35 m. am-

yra tinkamas tik nuskandinti. žiaus.

Lietuvių Prekybininkų, Pra
monininkų ir Amatininkų S- 
gos praktiškosios prekybos 
mokyklos klausytojai, atlikę 
įvairiose įmonėse vasaros dvie 
jų su puse mėnesių praktikos 
darbą, nuo rugsėjo 1 d. taip 
pat pradėjo toliau tęsti mok
slą. Pradėtas jau antrojo kur
so darbas. Nuo naujų metų 
mokykla bus praplėsta ir ati
darytos pirmo kurso parale
lės klasės. Sąjunga susirūpi
nusi dėl kandidatų pertekliaus. 
Įdėmu konstatuoti faktą, kad 
pagaliau ir jaunoji moksleivi
ja griebiasi tikrai praktiško 
darbo, kurio iki šiol, ypač lie
tuviai moksleiviai, vengė.

“R.”

ATSISTATYDINO ZIV- 
KOVIč’IUS

, BELGRADAS, rūgs. 25. — 
Atsistatydino Jugoslavijos 
ministeris pirmininkas Zivko- 
vič’ius.

Ties Commodore teatro du
rimis susprogdinta bomba. A- 
pgriauta teatro priešakinė da
lis. Nuo trenksmo nukentėjo 
ir keli gretimi gyvenamieji 
namai

ORO STOVIS

CHICAOO. — Šiandie sau
lėta; mažas temperatūros pa- 
kitėjimas.
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DRAUGAS

“D R A U G A S” giausia jo buvo tenkinami. Jis ir jo reikalus 
1 vedė, daug jame rašinėdavo, vadovavo Mari
jonų Kolegijos Rėmėjų Draugijai, visų jo 
centrų tvarkė. Jam pridera (didelė padėka, 
jei “Laivas” šiandien yra plačiai skaitomas,

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

9

Šeštadienis, Rūgs. 26, 1931

Klausimai ir Atsakymai. IŠVAŽIUOJA Į LONŲONĄ.

Gerb. daktare. Noriu jūsų!

iielna kasdien, Išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.06. Pu-

sel Metų — >*.50. Trims Mėnesiams — **.00, Vienam , k ,
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me- jei Marijonų Kolegijos Rėmėjų draugija tiek
tų — >«.«•; Kopija .«)a i daug nuveikė ir padėjo nupirkti kolegijai 

graižius rūmus.

Be sunkaus spaudos darbo, kun. Kazi
mieras buvo šv, Kazimiero Seserų vienuolyno 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kapelionu. Ir tos pareigos daug laiko atim

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- 
ttna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

▼ai.

vai. po piet.

“D R A U G A S”
LITHUAN'IAN DAILY FRIEND

davo. Kasdieninės pamaldos, konferencijos, 
pamokos mergaičių akademijoj reikalavo ir 
tinkamo pasirengimo ir energijos. O be to 
dar buvo šv. įCazimiero Akademijos Rėmėjų 
draugijos dvasios vadovu.

Publiahed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Slx Montū» 

— >1.10. Tht-ee Months — >2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — >7.00. 8! "t Months — >6.00. 
Copy — .oie.

Šio kuklaus kultūros darbininko greit

Advertisinf ln "DRAUGAS” brlngs best resuits. 
Advertlslng rate* ©n appličatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KUKLUS KULTŪROS DARBININKAS.

Šiandien atsisveikiname su kun. dr. Ka
zimieru Matulaičiu, kuris Marijonų Kongre
gacijos siunčiamas į Londonu, Angliju, lie
tuvių parapijos klebonu.

Kun. K. Matulaitis Čikagoje išgyveno aš
tuonerius metus. Mes jį pažinome, kaip re
nių, gilų kultūrininkų, drųsų kunigų, uolų 
visuomenininkų. Niekada jo nematėme nusi
minusio, ar nusivylusio. Skirtas sunkias ir at- 
sakomingas pareigas ėjo labui uoliai ir su 
dideliu atsidėjimu. O tų pareigų kun. Ka
zimieras turėjo daug. Ne vienas galvodavo, 
iš kur jis jėgų ima savo sunkiems darbams, 
kas suteikia jam tiek daug energijos ir iš
tvermės?

Ktin. Kazimierui daugiausia teko dirbti 
prie ,-mūsų spaudos. Pirmiau jis buvo “Dr
augo?* dienraščio redaktorium, o pastarai
siais metais administratorium. ‘Nč'rs laikrašti- 
Įlinko, darbas yra sunkus, atsakomingas, ta
čiau kun. Kazimierui jis sekėsi, nes dirbo nuo 
širdžiai ir su giliausiu įsitikinimu, kad spau
da šiandien yra didžiausia pasaulyje galybė, 
geriausia, priemonė kilnioms idėjoms vykdy
ti. Būdamas dienraščio administratorium, rū
pinosi, kad jis visa kuo būtų aprūpintas, ne
sigailėjo darbo jam medžiagiškai- sustiprinti, 
kad būtų galima ir redakcijos štabas padi
dinti ir šiaipjau daugiau bendradarbių pri
traukti. Administracijos reikalus jis gerai su
pranta ir dėl to gražiai ir pavyzdingai juos 
tvarkė.

Dienraščio reikalų vedėjo darbas yra di-

Rafto:
Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

GERKLĖS SKAUDĖJIMAS, 
KARTAIS PASMAU

GIA.

Lietuvės močiutės daro klai
dų kai vaikui apie kaklų, kai
jam gerklę skaudę, deda karš-
tu pelenų pancekų, ar karštų 
avižų rankovę, ar lašinių bry-

pasiges Čikagos Federacijos apskritis, pasi-|z^ ar raudonų skudurų su
ges Lietuvių Labdarių Sųjunga ir kitos mū
sų idėjinės organizacijos. Ypač Federacijon 
ii Labdarių Sų-gon kun. Matulaitis daug 
nuoširdaus darbo ir energijos įdėjo. Jo asme
nyje turėjome vienų iš uoliausių katalikiško 
veikimo darbininkų.

Nežiūrint tų visų aukščiau paminėtų 
darbų, kurie daug laiko ir sveikatos atėmė, 
kun. dr. K. Matulaitis vis dėlto pajėgė ir po
rų stambių knygų parašyti ir išleisti. Jau 
skaitėme p, Sąmatos įvertinimų gražių ir vengti 
stambių jo parašytų veikalų, būtent “Kris
taus patarimų keliais” ir “Sielos takai tobu- 
lybėn”. Juk tai yra labai stambūs indėliai į 
neturtingų mūsų tikybiško turinio literatūrų.
Be to, yra parašęs ir mažesnių veikalų, pa
rašęs laikraščiams daug straipsnių, o dar ras
davo laiko ir eilėraščiams rašyti.

paklausti kas dėl citrinos (le
meno) sulčių. Girdėjau, kad 
geriant citrinos sultis, suti tai
so neregulerės mėnesinės ir 
buk sultis sustiprina macicų. (
Ar citrinos rūgštis nedžiovi- 

vidurius. Aš geriu kas rytasgauti votį gerklėje. Difteritas
, yra pavojingiausia iš visų I P° vien4 išspaudus. 
gerklės ligų. Kasmet toji liga Ar citrinos rūgštis nedžovi-

turpentinu. Tie dalykai skau
dančios gerklės nepagydo ir 
jokios neturi vertės. Tai yra 
tik veltui laiko gaišinimas, o 
difterito atveju yra net pavo
jinga!

Gerklės skaudėjimas, tai ne 
mažniekis, nes kartais baigia
si labai blogai. Nelaimių ir 
mirties kiekvienas privalo

tukstančius vaikų pasmaugia. 
Visi apie tui žino, visi difte
rito bijosi, tik nevisi supran
ta difterito pradžios, nes difte-
ritas prasideda paprastu ger
klės skaudėjimu ir žmonės, 
manydami, kad tai yra tik 
paprastas kataras, pervėlai 
pašaukia gydytojų.

Paprastas katarinis gerklės 
skaudėjimas suaugusiam ir 
stipriam žmogui retai sudaro

na žmogų?
6. P.

ATSAKYMAS B. P. 1) Ci 
trinos (leniono) sultis mėnesi
nių nereguliuoja, tik kraujų 
atskiedžia. 2) Citrinos sultis 
vidurių nekietina, bet liuosina 
labai menkai. 3) Taip, citri 
nos sultis riebų žmogų snlie 
sina (“džiovina”).

Tamstos paduoti klausimo.' 
visuomenei yra įdomūs, trum

Gerb. kun. dr. Kazimieras 
Matulaitis, “Draugo” admi
nistratorius, šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno kapelionas, 
žymus visuomenės veikėjas, 
savo vyriausybės siunčiamos 
išvažiuoja į Londonu, Angli-

pavojų, jei bent perdažnai pa- pį įr aiškus. Pageidaujama užimti lietuvių par. klebo- 
sikartoja. Bet gerklės skaudė- Įia(į panašiai parašytus klausi-;®0 viet4- š! vakarų, Aušros 
jimas pas vaikus visuomet mus ir kiti “Draugo” skaity-! Vartų par. salėj, gerb. veikė

jo jai siuntinėtų. jui ruošiama išleistuvių puota.yra rimtas klausipias.

Gerklės skaudėjimas pas i ATSAKYMAS V. G. — Iš 
vaikus gali būti, įr-dažniau-! tamstos'neaiškaus laiško sun- 

Gerklės skaudėjimo yra ket-j sia yra, pavojingas. Ir, jei I ku spręsti, kokie nenormalu- 
pastebėsi, kad vaikas turi kar- j niai pas tamstų randasi, tad 
štį, yra išblyškęs, arba' ve- įr tikslių patarimų duoti nega 
mia, arba sunkiai valgi nuri
ja, arba kriunančiai kosti, ar
ba sunkiai alsuoja, ar iš no
sies smurgai varva, ar pažan-

Venos rūšys, būtent; papras
tas kataras, tonsilitas, tonsi- 
linė votis (ųuinsy) gerklėje ir 
difteritas. Yra ir daugiau ger
klės skaudėjimo rūšių, bet jos
yra retesnės. Taigi, čia kalbė- 

Mes džiaugiamės kun. Kazimiero nuveik- sime tik apie dažniau pasitai- 
tais darbais ir gailimės, kad jis iš mūsų tarpo kančias.
išvažiuoja. Bet užtat Londono lietuviai kata- Kiekvienos rūšies gerklės 
likai susilauks to rimto, kuklaus, bet -uolaus skaudėjimas prasideda vieno- 
ir drųsaus kultūros darbininko. Tokie darbi* dai, bet baigiasi nevienodai.
įlinkai visur yra reikalingi ir laukiami.

PASTABĖLĖS.

Spauua plačiai aprašo Amerikos legionin- 
kų suvažiavimų Detroite. Ypatingai pažymė
tinas faktas, kad, prezidentui Hoover’iui kal
bant, legioninkai garsiai šaukė “Mes norime 
alaus”. Į tai prezidentas nieko neatsakė. Bet 
vis dėlto jis galėjo atitinkamų išvadų pasida
ryti. Legioninkai reiškė nė vien savo, bet ir 
visuomenės sentimęptų. Gal ne tiek legio
ninkai alaus nori, kiek įgrįso prohibicijos įs
tatymo laužymai ir iš to einantieji blogumai. 
Amerikos advokatų sųjunga savo suvažiavime

Nuo paprasto kataro gerklę 
paskauda keletu dienų ir, jei 
neatsiranda kokių komplika
cijų, tai viskas baimingai bai 
giasi ir žmogujvėl jaučiasi 
gerai. Bet, jei susidaro kokios 
komplikacijos, tai tada žmo
gus arba apkursta, arba jo 
balsas sugenda, arba gauna 
plaučių ligų. Nuo tonsilito ne
tiktai gerklę skauda, bet ir 
sėkmės blogesnėj. Kam dažnai 
tonsilai skauda ir jų nepra
šalina, tai,. galų gale, gauna 
ar širdies ligų, arba inkstų li
gų, arba reumatizmų, arba ar- 
tritis reformans; be to, jų 
kraujas netenka atsparumoirgi pasisakė prieš prohibiciją, nes, jų many

mu, tas įstatymas yra neįvykdomas. Per pre- “77T “/'“■'**__  ,noo J A. P™* įvairiausias ligas. Tonsi-zidento rinkimus 1932 m. šis klausimas tu-
delis. Tačiau kun. Kazimieras ne vien tik tų ^tų būti pats svarbiausias. Mes neabejojame, 

reikalai dau- kad taip ir bus.
ĮJĮgLJLJ. ■ m —■

dirbo. Ir savaitinio “Laivo”
...................... ......nm ■■■■!■ m, . ■1.1111 .■■■ui .11 "*B

KRISTAUS KAREIVIAI,

Įima.
Sunkus alsavimas gali paei

ti nuo širdies nesveikumo, o 
gal tai tik paprasta astma 

dės patinusios, tai, nieko ne-1 Bet tankus čiaudulys ir sun-
laukus, kuogreičiausia šaukikus alsavimas, ypač vasaros 
gydytojų. {metu, verčia mane manyti,

Su difteritu negalima juo- 5 ^ad turi liay fever . Ver
kauti, nes tada giltinė, ligonio ^‘iau kreipkis asmeniškai pas 
kaklų čiupinėja! Juo ilgiau daktarų, tai bus geriau.
lauksi, jei gydytojų pervėlai 
pašauksi, tuo sunkiau bus ligo
niui pasveikti. Kiekvienu at
veju, kada vaikui gerklę 
skauda, reik pamanyti, ar tik 
nebus difteritas, Įtaiku susku

MARGUMYNAI
Vyrų ir moterų darbas.

daugiau liečia žemės ūkio 
darbus. Todėl, mokslininkas 
kelia klausimų, kad bent že
mės ūkyje vyrų ir moterų dt i 
bai atlyginimo atžvilgiu būtų 
visiškai suvienodinti.

Atogrąžų gėlės speigiračio 
srityse.

Vienam sumaniam danui, 
gyvenančiam Islandijos salos 
sostinėj Reikjavike, atėjo į 
galvų išnaudoti šiltas Islandi
jos versmes (geizerius) gėlių 
auginimui. Karštų geizerių 
vandenį jis leidžia vamzdžiais 
į šiltnamius ir tai jam atstoja 
centralinį šildymų. Šitokiu bū
du jis išaugina šiltnamiuose

Lig šiol buvo laikoma, kad įvairiausius atogrąžų augalus
bus, antitoksinas nuo difteri- lnotveris «a,i atlikti tik da 7 Sėles: cbryzantemas, pui- 

l trečdalius vyro darbo. Dėl to kias orchidėjas ir kitas.
Dėka šiam sumanymui, ša! 

tame Reikjavike galima gauti 
pirkti įvairių gėlių, augančių 
tik šiltuose kraštuose

to visad išgelbsti ligonį nuo,
mirties. Bet, jei kas mano, ir moterų atlyginimas papras-

; taikad nuo difterito antitoksinas:bnv° atitinkamai mažes- 
stebuklus padarys tada, kadai™' Ne8eaai Vok.etųos mok
iau beveik graborių reik šauk-il,ninkas Prof* Borsi'" I»balKė 
ti, tas baisiai klvsta. Kada Plat,i tyrinėjimą. kuriui nėgių
jau pervėiu, tai net dideliai,-i daviaiais įrodė, kad - Nustatyta, kad muselė,
SIOB antitoksino donos nuo mir!n,oter5's nė kiek ne mažiau kuri mus vasara tiek daug 
ties negali išgelbėti. lPer vienod$ laik4 už vyrus prikankina, labai bijo raudo-

darbo atlieka. Tuo tarpu vy-inos spalvos ir jų kiek galė- 
'Taigi, kada gerklę skauda, raį nega|į per vienodų lai- dama vengia. Todėl patarti- 

linė votis gerklėje yra bai- vmad sauk gydytojų, nes(pats įr pnpę moterų darbo at- na, miegamųjų kambarių bei 
šiai skandi ir gan pavojinga negali išmanyti, ar tai yra dif- j likti. virtuvių sienas raudonai da-
liga; neduok Dieve nei vienam, jteritas, ar kas kitas. Į Prof. Bornimo tyrinėjimai žyti.

| nužudė sužeistuosius kareivius, taikus »r 1 vų tankumynuose, kad baudžiamosios eks-
moteris kapojo kardais ir daužė šautuvų 
buožėmis. Vyrams aht kaklų užnėrė kil-

pedicijos sargybos jo nepastebėtų. Kai 
saulė pranykdavo už Sieramadrės kalnv-

(Vaizdelis i! katalikų persekiojimo 1 ‘k vi,ko‘ • kai'' 1 "° ir. t«m« apgaubdavo bekr^tę dyku
Meksikoje).

San Piedro bažnyčios bokšte plevėsa
vo zydraspalvė Šventojo - Kryžiaus vėlia
va, viršuje kryžius.

In hoc signo vinces!
Ketvirtas Švento Jurgio savanorių bū 

rys narsiai gynė gimtų j į miestų. 170 vyrų 
kovėsi su dešimteriopai gausingesnių prie
šu. Narsiai kovėsi už brangių laisvę, ka* 
da galėtų laisvai tikėti Kristų ir garbinti 
Jį Jo Tėvo namuose. Bet sekmadienio 
rytų į miestų įsiveržė baudžiamosios eks
pedicijos pulkas. Jie Įėjo per narsiųjų 
gynėjų lavonus. Paskutinis savanoris su
kniubo San Piedro gatvėje. Jis dar spėjo 
sušukti:

“Tegyvuoja katalikų tikybai Broliai, 
mirkite už Kristų!”

Sužvėrėję mulatai nupiovė jam liežu
vį ir išdūrė a|0s.

Priešui puolant miestų, daugumas gy
ventojų išbėgo į kalnus. Kurie nesuspėjo, 
susirinko j bažnyčių ir užsidarė.

Nugalėtojai džiūgavo. Su didžiausiu 

įnirtimu dabar puolė bažnyčių. Granato

mis išvertė duris ir su pragarišku riks

mu puolė į vidų. Girti kareiviai nežinojo

jimų. Ten jų laukė mirtis,
, Nuo bažnyčios bokšto pražuvo žydra- 
spalvė vėliava. Baudžiamosios ekspedici
jos vadas paskyrė 5(X) pezetų už vėliavos 
suradimų. Bet niekas jos nerado. Tų pa
slaptį žinojo tik vienas Sebastijonas Ra
mini it jo 13 metų sūnus, Gerardas.

Kitų rytų, saulei tekant, Gerardas sto
vėjo ties kalėjimo vartais. Jis matė, kaip 
pasmerktųjų eilėje stovėjo jo tėvas ir 
žilagalvis San Piedro klebonas. Kunigas 
laimino pasmerktuosius, o ašaros riedėjo 
jo išbalusiais skruostais.

— Broliai, pakelkite savo širdis į Vieš
patį! Laimingi, kurie miršta Kristuje’

— Viešpatie, atleisk jiems, nes nežino 
kų daro!

Tai buVo paskutiniai žodžiai.
Ir Ramiro matė Gerardų. Kai karei

viai ištiesė šautuvus, pirm negu sugriau
dė mirties salvė, jis ištiesė rankas ir su
šuko :

— Gerardai, mano sūnan, saugok tau 
patikėtų turtų! Gyvenk Kristui ir mirk 
Jo garbės sargyboje!

Šautuvų griausmas užtrenkė jo žod
žius .

Keturias naktis Gerardas ėjo savana

mų, jis pakildavo ir skubiai žengdavo į 
rytus. Kai ryto šviesa paauksindavo kal
nų viršūnes, jis vėl slė|xlavosi į aukštų 
šiurkščių žolę.

Naktį jį baugino dykumos vilkų stau
gimas ir šaiži drėgmė purtė nuvargusį 
kūnų. Dienų negailestingai kepino saulė 
ir kankino troškulys. Bet jis kantriai ken
tėjo ir sieke tikslo. Jifc ėjo į rytus. Į An- 
gamilų. Kur šv. Jurgio savanorių pulkas 
gynėsi nuo žiauraus priešo.

Išeigai Įėjimo. Nežmoniškai kankindami, Į mis, keturias dienas slėpėsi raudonų viks-

Gerardas karžygiškai atliko kilnų už
davinį Ir išpildė mirštančio ‘tėvo valių. 
ŽvdriaSpalVė vėliava didingai plevėsavo 
Angainilos katedros bokšte ir skelbė gy
ventojams mažojo karžygio nuopelnus. 
Bet Gerardas nepasiliko Angamiloj. Jis 
kitų naktį paliko miestų ir grįžo į San 
Piedrų, kur mylinti motina lankė jo su 
grįžtant. Jis skubėjo jų nuraminti, pa
guosti.

Gerardas sugrįžo į San Piedrų anks
čiau, negu tikėjosi. Sugrįžo surištom ran
kom, su kilpa ant kaklo, ginkluotos sar
gybos lydimas. Rytojaus dienų jis stovė
jo prieš karo lauko teismų.

— Įžūlus jaunuoli, tu slaptai pabėgai 
iš miesto ir nunešei Angamilos <naišti-

ninkame jų būrio vėliavų. Po to tu vėl — įsakė sargybiniams. (
grįžai į San Piedrų, kad šnipinėtum maiš ( Kareiviai puolė Gerardų ir pradėjo 
tininkų naudai. Už tai teismas tave nu- ; jį mušti. Sumuštų ir sukruvintų išvilko
baus aukščiausia bausme. Bet teismas 
gailestingas ir pasiryžęs atleisti tavo nu
sikaltimų, jei pasakysi visų teisybę.

Pasakyk, kokias žinias nunešei į An- 
gamilų, kokius įsakymus pranešei į San 
Piedrų ir išvardyk visus jų šalininkus. 
Pasakyk, ir dar šiandienų tu būsi laisvas, 
— taip kalbėjo tamsiaodis mulatas, teis
mo pirmininkas.

— Aš nieko negaliu tamstoms pasa
kyti. Aš atlikau savo uždavinį ir pasiry
žęs priimti teisino sprendimų. Jei esu 
kaltas, bauskite mane, liet išdaviku aš ne
būsiu ir nekaltų žmonių kraujas nesuterš 
mano vardo, — ramiai atsakė Gerardas.

— Prakeiktas šunvaiki! kaip drįsti 
taip begėdiškai loti ?! Tavo tėvas buVo 
niekšingas maištininkas; jis jau nubaus
tas. Jei neišpildysi teismo reikalavimo, 
žūsi, kaip ir tavo tėvas, — šaukė mulatas.

— Aš pasiruošęs sekti mano tėvo pė
domis ir mielai numirsiu už Kristų. Te
gul mano mirtis bus pavyzdys mano bro
liams, kaip reikia mirti už teisę laisvai 
išpažinti ^atalikų tikyba, — nuolankiai 
ištarė Gerardas.

Tėismo pirmininkas pabalo iš pykčio 
ir trenkė kumščiu į stalų.

— Uždarykite snukį tam šunvaikiui!

į gatvę, pririšo prie arklio ir nutempė 
į kalėjimų.

Rytojaus dienų, saulei tekant, Gerar
dų išvedė iš kalėjimo ir pastatė prie mū
ro sienos toje pačioje vietoje, kur buvo 
nužudytas jo tėvas, Sebastijonas Ramiro.

Prie kalėjimo rinkosi tūkstantinė mi
nia. Veltui kareiviai stengėsi sulaikyti 
minios antplūdį. San Piedro gyventojai 
plaukė visomis gatvėmis ir tylia širdgė
la reiškė Gerardui širdingų užuojautų ir 
paskutinį sudiev.

Gerardas stovėjo ramus ir šviesiu žvii- 
gsniu žiūrėjo į beribę dangaus mėlynę. 
Paskutinį kartų... Dar pažvelgė į minių 
ir pamatė savo motinų. Ir ji pamatė jo 
žvilgsnį ir ištiesė rankas. Gerardas pa
kėlė dešinę rankų ir norėjo pasakyti su
sirinkusiems paskutinį sudievu, bet šau
tuvų tarškėjimas užtrenkė jo žodžius. Mi
nia susiūbavo, kaip jūrų vilnys.

— Tegyvuoja Kristaus kareiviai. Gav- 
bė karžygiams! — sugriaudė iš tūkstan
čių krūtinių ir nustelbė šūvių aidų.

Tr kiekvienų rytų, kai San Piedro baž
nyčios varpai skambina rytmetines pamal
das, kiekviena motina primena savo vai
kams mažojo karžygio mirtį ir pasakoja 
jiems žydraspalvės vėliavos istorijų.

Jonas Karklelis.
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KLEBONAS ir KOMITETĄ1
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos
-Ši Skyrių Veda JONAS EVALDAS

PATVARIOJI STATYBA 
PIGIAU ATSEINA.

Kaip išmintingi namų savinin
kai savo skolas moka.

Rašo T. A. Day.

Daugelis namų savininkų 
šiandien pradeda suprasti, kad 
jų tikroji finansinė sunkenybė 
dažnai pasireiškia savo namų 
išlaikyme, bet ne pradinis šitų
rezidencinių nuosavybių mi-į 
tas (išlaidos). Paprastai na
mų savininko sąmata nelei
džia didelio remonto daryti.

balai įgijo didelio populiaru-1 tais turi vargo su mokėjimu bandymų, darytų laukuose 
nio, nes jie suteikia patogu-'savo skolos dėl namo. ir laboratorijoj, nustatyti ma
mų mūro statyboj, yra lengvi Taigi, statyti namus ilgam; žiausi fiziniai reikalavimai
vartoti, greitai sudedami, ta
čiau išlaiko visus geruosius

pigiau atseina. Dėl to nuolat portlando cemento stukui. Šta i 
vis daugiau ir plačiau varto- tylios, skolinamosios, ir kitos: 

betono savumus. Architektas J jomas portlando cemento stu- draugijos kurios domisi gyve-' 
vra užinteresuotas medžiagos kas ar tai kaipo apdanga nau- namaisiaig trobesiais, labiau-* ! vi 7 ' 1pritaikymo formos ir spalvos • jiems namams užbaigti, ar į šiai domisi šita norma. Dėl i 
planams lengvumu. Statytojas k^ip apdanga (antvalkas) se-jto čia nurodome kai kuriuos 
užinteresuotas lengvumu gan-'niems namams atnaujinti. Šių j svarbius reikalavimus. “Fi-' 
ti medžiagų ir jų sunaudoti, dienų stuko trobesys sudaro nisli coatportland cement stu- '! 
Vidutinis namų savininkas griežtų kontrastų pokarinei: cco” (baigiapiasis portlando į 
(ir jo finansinė organizacija), apdangai stuko medžiagomis, cemento stuko antvalkas) tai 
besvarstydamas visus šituos Namų savininkai, statybos bei yra portlando cemento skiedi- 
dalykus apie jų tinkamumų ir skolinomosios draugijos, ku- nys, vartojamas padengti ar 
reikalingumų jo būstui, pir- rios statybų prižiūri, reikalau- pagražinti ankstyvesniems 
miausia yra susidomėjęs pigu- ja, kad stuko darbas griežtai portlando cemento antvalkams 
mu. Čia patvarioji medžiaga, atitiktų normoms, kurios visai ar. kitoms tinkamoms sienų
visai atitinkanti architekto ir nebuvo girdėtos 1918 metais, 
statytojo reikalavimams, daug Stuko pasisekimas ar nepasi-

bazėnis iš lauko pusės ir pavir , 
šių išstatyti} elementams. Ko-i

lodei jam kartais sunku yra iš patvariosios statybos namo., . _ ininkus ir jų finansines organimokėti. Šiuo atveju tiek na
mų savininkas, tiek ir pasko
los laikytojas turi žudyti. Bet 
namų savininkai savo skolas 
moka, palyginti, lengvai. 
Kaip? Namų savininkai, kurie 
pradeda pranešti beskurstan- 
čius namų išlaikymo lėšų še
šėly, yra tie, kurie pamato, 
kad pigiau atsieina statyti il
gam! Jie sužinojo tai iš savo 
kartaus patyrimo, arba žiūrė
dami į kitus, kurie tapo nelem 
to statvmo aukomis.

iausia patenkina namų savi- sekimas žymiai pareina nuojkio stiprumo yra portlando ce 
vartojamos stuko medžiagos niento stukas, rodo tas faktas, I 
kokybės. Todėl svarbu laiky
tis nustatytoj normos. Tokia

laikymo išlaidos būna ko ma 
ižiausios. Pav., per skolos mo-
kėjimo laiką patvarusis na- j Vartojant betoną, daug su nm._
mas išlaiko savo vertę ir savi- taupoma, įvairiais atžvilgiais. nustatyta Amerikos
ninkas gauna savo pinigu ver- Nebrangus pirmuoju mitu jis J J
tę. Antra vertus, kas lieka sa-|be to sudaro patogumų dėl to „ , \ %
vininkui namo pastatyto šiaip lengvumo, kurio dėka pasta- 
taip, pabaigus mokėti skolų? 'lomos sienos iš 3°- Nežiūrint

zacijas.

Vadovaujantis ištisa eilė

Gal būt išbrauktas skolos raš
tas ir dar kiek daugiau!

Dabartinė namų statyba, 
paremta faktu, kad mažiau 
atsieina statytį ilgam laikui,

to, kokio didumo trobesys bū
tų, ar tai $4,000.00 bungalas, 
$12,000.00 būstas, ar tik pla
nų ir patogumo aprėžiamo di
dumo rūmai, betono mūras y- 
ra lengvai pritaikomas. Ap-

populiarina pagrindines sta-:dengtas portlando „,m„nto 
šiandien yra gaunama me-j tybos medžiagą - portlando stukUi ir

dziaga (ir tai prieinamai), is, cementą, kuris vartojamas be- su apHnka ar paliktas 
kurios galima į gam laikui, tono mūro, stuko ir grindą raliu> arba kaip
pigiai ir gerai statyti. Ismin-, pavidale. Betono mūru pap- fonas ,ietam ar natflralian, ak

rastai vadinama tas, kas y- nleniui; p|ytai> terakotai ir
ra, sudėta iš statybinės me_. kitiems paviršiams, betono mū
džiagos gabalų (kaladžių, ... ,° ° . ro namas turi muro grožį, ku
rna snų ar plytų), padirbtų rjs jĮgaįnįuį pasilieka kaip
iš portlando cemento betono. . .. •• 'r tradicija. Šita medžiaga šutei

tingi namų savininkai pasiren
ka šitų medžiagų. Iš pradžių 
šita patvarioji medžiaga, žino
ma, gali atsieiti truputį bran
giau, negu mažesnio tvirtumo 
nclžiaga. Tačiau galą gale, Šitie statybinės medžiagos ga- ™didž^us?ą“a°pšau-

gų nuo ugnies, kas toliau ap-
' saugoja savininko nuosavybę 
ir jį finansuojančios organiza
cijos pinigus ir suteikia izolia
cijų, kuri žymiai sumažina ku
ro sųskatas žiemų ir teikia vė-

Prašau Į Mano Kampelį
------------- Vąšo prof Kampininkas------------------

Po Dėdės Unkulio žemę da- guli da vienas Huverio dantis, 
bar daug žodžio ir rašto apie (kreipėsi su tokiu pat prašy- 
taip vadinamus Huverio čė- mu ir taipgi pasiūlė 1000 “bak i sumų vasaros mėnesiais. Na
šus. Po Europų-gi eina šnekos sų”. Gydytojas, (žinoma, ir tųlmų savininkas, apsunkintas 
(ar tai yra tiesa, ar gal tik pardavė. O toliau šitaip rašo- !per dideli, kuro sąskaitą, kar 
paprasti bobų pliotkai, aš ne- ma:
žinau) apie mūsų prezidento Į “Greitai ta žinia pasklido po 
Huverio dantis. Pripotkas bu- Amerikos retenybių rinkėjus 

ir kiekvienas žūt būt norėjo 
savo rinkinyje turėti ir Hoo-

vęs toks. 
Vienos gazietos žiniomis,

prez. Huvėrini suskaudėjų verio dantį, nes reikia žinoti, 
dantys ir jis nuėjęs pas gy- kad rinkėjų tarpe yra neina- 
dytojų — dantistų, kuris pa- žas pavydas. Gudrusis dantų 
sakęs, jog rokunda su dviem 1 gydytojas tuojau pamatė, kad 
dantim yra tokia, kad reikia čia pasipelnyti ' galima. Jis

ėmė pardavinėti dantis kokie 
jam tik į rankas papuolė,

juodu ištraukti.
Visam sviete, o ypatingai A-

merikę, daug yra visokių re- kaipo Hooverio dantis, ir vis 
tenybių rinkėjų. Ir, ot, vienas,po 1000 ir 2000 dolerių už 
toks rinkėjas, sužinojęs apie dantį. Tokiu būdu jis parda-
tuodu prez. Huverio dantų, 
kreipėsi į anų dantų gydyto
jų, kad už 1000 “bak’sų” 
(dolerių) parduotų jam vienų 
Huverio dantį. Gauti už ap
kirtai jusį dantį tokių pinigų 
sumų šiais čėsais tai neapsa- 
koma liuke! Ir gydytojas su 
džiaugsmu pardavė. Sakomo 
rinkėjo tavorščius, taipgi ba
getas retenybių kolektorius, 
sužinojęs, kad pas dantistų

vęs apie 200 dantų. 
“Bijodamas retenybių rin

kėjų keršto, gudrusis gydyto
jas, dantis išpardavinėjęs ir 
pinigus susiėmęs, išvažiavo į 
Italiją ir ten ramiai iš Hoove
rio dantų gyvena. Tarp rin
kėjų kilo ginčas, kurie iš tų 
200 dantų dabar yra Hooverio 
dantys. Kai kurie siūlo, tuo 
reikalu kreiptis į patį preziden 
tų.’

X,

1800-1802 W. 47th Street
TUKIME GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO.

kurį pirmiau valdė Ernest AYeiner, kaipo Dry Goods 
štorų. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilnų paten- 
kiniųių garantuojame ant visko, kų tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausių patarnavimų.

kad dviejų colių šeštainis at- SHIlIlIllIlIllIllIlllHIllIlirą 
laiko keturių tom} slėgimų. J®
Kad šita statybos medžiaga g 
būti} atspari oro permainoms H 
ji neturi‘sugerti daugiau kaip n 

.(Tąsa ant 4 pusi.) R

CICERIEČIŲ DOMEI
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTIS

UŽ PUSĘ KAINOS

AKERIAI
arti HINSDALE

Kadangi dabar yra daug 
vargstančių žmonių netu
rinčių darbo, o labai rei
kalingi taisyti dantis, tai 
atsižvelgiant i tai, bedar 
biams ir jų vaik ims tai
sysiu dantis UŽ PUSp 
KAINOS. Valandas tam 
tikslui skiliu Subatomis 
nuo 9 vai. iki .6 vai. va
kare.

D R. GUSSEN
4847 West 14th St., Cicero, III.

Telefonas: CICERO 1260

R
RR
R

R
RR
PI

5 akeriai už kainą vieno 
loto mieste.

Ši žemė, gaunama penkių akerių plotais, randa
si geroje vietoje ant 63 st. priešais lietuvių Marian 
Hills College ir tik dvi mailės į pietus nuo Hins- 
dale. Iš West Side pasiekiama į 15 minutų. Nau
jas Super Highway už dviejų blokų į rytus. Kainos 
už akerį nuo $300.00 iki $700.00. 63-čia gatvė dou- 
ble Section linija penkių akerių kampas $7,500.00. 
Pusė cash. 5% nuolaidos mokant cash į '60 dienų.

FRANK YOVANOVITZ, Manager,
Weątern Agency & Loan Corp.
5600 Wl 22 ST. CICERO, ILLINOIS

Telefonai:
Lawndale 2277 
Cicero 1000 
Riverside 5892

fe
fe
fe
fe
fe
fe

Vietinis ofisas ant pietų rytinio kampo 63-čios ir 
Clarendon Rd. Atdara subatomis ir nedaliomis

"(IIHIHHMIlHIHHIIHIIHl'

VAIDILŲ CHORO PIKNIKAS
Sekmad., Rugsejo 2 7d., 1931

Justice, III. kampas 79 ir Archer Avė.
ĮŽANGA TIKTAI 25 CENTAI

Bus daug įvairumų. Skaitlingas Vaidylų vyrų choras Jus su dainomis linksųiins. Bus įvesti Budriko loud speakeriai, taip kad visur 
ir viskų girdėsite. Radio programa iš stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. kurie anksčiau atvažiuos girdės piknike.

Birutės daržo svetainė didelė. Bus vietos visiems pasišokti. Šokikai aplaikys prizus už gražius šokius.
v VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
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PATVARIOJI STATYBA 
PIGIAU ATSEINA.

DRAUGAS šeštadienis, Rūgs. 2d, 1931

Povilo Par. Pirmas ir Paskutinis Šių Metu
IKNIKAS

■ SEPT. 27,1931 M.
VYTAUTO DARŽE

... re

lai bus smagus ir linksmas piknikas. Viščiukai, ančiukai, kilbasos ir M 
gardus pyragai jau prirengti. Čia nei trokšite, nei aiksite, nei ilgesites. Bus (•)' 
gera orkestrą ir šokiai. Atvykite ir pamatysite. Visus draugus ir prietelius (;) 
kvieaame KUN. A. LINKUS ir KOMITETAI. |

(Tąsa nuo 3 pusi.)

10 nuošimčių vandens. Spalvos 
pastovumas yra užtikrinamas;

Įvairūs Straipsniai.
TAUTŲ SĄJUNGA. ir T. Sąjunga tapo vien galin

gųjų valstybių politikavimo
Laikraštis “Journal de Ge-j priemonė, 

reikalavimas, kad tyri minera-;nevem kįtuomet rašė> kad v.
liniai oksidai būtų vartojami Tautų Sąjunga pergyvena8ian<?ien T. Sąjun- 
garantuoti, kad jie yra vieno krizį ir jai ne8įseka naudingi 'g* n°V&1 * °’ * '
dos kokybes ir nėra kalkių ir Ua-rbai dirbti
saulės veikiami. rpas yra tįesa. Tautų Sųjun-

Patvarios statybos naudin- ga pergyvena ne bet kdkį kri-, ininisterijos tvarkoma ir val.
gurno sumetimais, namų sta- zp Matyt, ji žengia prie hep- donia> Jos įvažiavimuose ir

Sąjunga yra Prancūzijos už
sienių ministerijos skyrius. Iš 

i tikrųjų, ji jau ilgus metus tos

tytojai ir jų finansinės orga- to galo. Negali būti dviejų nuo 
nizacijos reikalauja, kad port- nionių apie tai, kad jos gyvy- 
lando cemento stukas atitiktų bei būtų pavojus. Gi gali eg-Į^^ yįa lemiamasis"
naujiems nustatytiems reika- zistuoti ilgą, amžių, bet tas!
lavimams? Taip pat jie žiūri, jos egzistavimas niekam nebū

jos taryboje Prancūzija turi 
alingiausią balsą. Prascūzų i

kad būtų tvirtas pamatas tų naudingas.
(fundamentas), gerai įtaisytas T. Sąjunga sukurta garbin-j^ 
užpakalis,' tvirtai prijungti gani tikslui. Jos uždavinys v^gtybių 
metaliniai spyriai, kad būtų buvo saugoti taiką ne vien 
tvirtas niūras ir varvekliai Europoje, bet ir kitose pa- 
stuko drėgnumui sumažinti, šaulio dalyse.*Ji turėjo būti 
Ir kada stukas dedamas, rei- silpnesniųjų tautų (valstybių; 
kalaujama, kad medžiaga būtų ginėja ir saugotoja. Turėjo

ti tas sprendžiamasis žodis | 
visados ' yra autokratiškas ir j 
visados naudingas tik prancū-i

cflzų dėka mūsų sostinė ir vi
sas Vilniaus kraštas vis dar 
tebėra grobuonių rankose.

Prancūzija yra galinga T? 
Sąjungoje, kada jai reikia ma
žosios ir silpnosios valstybės 
dar daugiau silpninti savo in
teresams. Bet ji pasireiškia 
tikra bejėgė, kada jos dikta
tūrai pasipriešina kita kuri 
didesnė valstybė.

Šiandien T. Sąjungos reži
mas kaip tik pradeda smukti, 
kada galingi japonai puola 
silpnuosius kinus. Kinai šau
kiasi jos pagalbos. Ji nedrįs
ta išjudinti savo sustingusios 
energijos, kad savo autorite

tingu žodžiu sustabdytų japo- 
i nų karo veiksmus. Vietoj to, 
!ji kreipiasi į Ameriką, kvie- 
čia ją talkon prieš galintį iš- į 
siplėsti karą Mandžiurijoj, 
pačioj Kinijoj ir gal visoj A- 
zijoj.

Amerika siunčia notas japo
nams ir kinams,' reikalauja 
sustabdyti veikimą Mandžiū- 
rijoj. T. Sąjunga, kaip pra
nešama iš Ženevos, negali at
sidžiaugti kilnia Dėdės Šamo 
širdimi.

Tokia Sąjunga, tai ne ta pa- 
fti sąjunga, kuri sukurta Ver- 
: salės konferencijoje. Iš tos 
i pasauliui ramybę ir laimę ža-

dėjusios tarptautinės įstaigos 
belieka tik diplomatiškų in
trigų arena.

T. Sąjungos gyvavimas bus 
užtikrintas tol, kol tas bus

Prancūzijai naudinga. Kada 
pastaroji ims jaustis esanti ir 
be to galinga, sąjunga už
merks akis.

Akstinas.

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS fLIEUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE v

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

gerai išgulėjusi. grobuonis bausti, o skriaudžia

zų arba jų sąjungininkų -— 
valstybių interesams. Prisimin 
kimę Vilniaus klausimą. Pran

į LIETUVĄ!
Su Diuele Rudenine Ekskursija Po-

Nenustok
Taupęs

f .. . (muosius užtarti. Ji pirmutinė i puiere
Kita naujiena patvarių na-:tur5jo išlyginti šen ir ten ky- Skandinavų Amerikos Linija

Greitu ir Patogiu Susisiekimu 
per KOPENHAGĄ 

j KLAIPĖDĄ .
Iš New Yorko Spalio-Oct. 15

LAIVU ‘FREDERIK VIII’
SVARBU

Visi, kurie rengiatės ar manote 
keliauti dabar

LIETUVON
ir norite turėti smagią, ir nebrangią 

KELIONŲ

Važiuokite Spalio 15 dieną
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

Į KLAIPĖDĄ
nes Trečios Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 Spalio bus (Įskeltos >
Nupigintos Trečios Klasės 

Laivakortės:
Iš New Yorko i Klaipėdą

t vieną pusę ................................ $04.50 !
Į abi pusi ............................... $150.00

Itevenue ir pagalves mokesčiai atskirai | 
Del informacijų kreipkitės pas 

savo agentą arba

Scandinaviaai American Line
130 No. La Šalie St\ Chicago. 111.

mų statvboje yra sustiprinto . v. . , ,. ., ; .. . .. lancius tarptautiniusbetono vartojimas grindims i
grįsti. Omabos skolinamosios9jra imus* 
ir statybos draugijos pirmi-j Tos rūšies galinga tarptau- 
ninkas A. W. Gordon’as, kal-Mnė įstaiga ji, rasi, būtų to- 
bėdamas apie betono grindis, .kia ir buvusi, jei J. A. Vals- 
sako: “Mes, žinoma, priima- tybės būtų jon įstojusios ii 
rne pagerinimus statybos pra-į išvien su ja bendrus darbus 
monėje, kurie pagerina būstus, dirbusios. Deja, tai neįvyko 
ir pfailgina jų amžių.’’

Be to, p. Gordonas priduria:
“Suremiamų gegnių vartoji
mas grindų grindime daugely
je Omahos būstų parodė be 
mažiausio abejojimo, kad šita 
nauja nedeganti statybos me
džiaga yra labai pageidauja
ma tiek gyvenamiesiems, tiek 
ir didesniems namams. Jei ne 
kita priežastis, tai neleidimas 
plėstrui sutrūkti dėl betono 
statybos sūdrumo labai apsi
moka kiek daugiau išlaidų 
daryti.”

Didėjantis , pareikalavimas 
betono grindų, kaip pastovu
mo ir saugumo priemonės bū
stų statyboje, geriausiai vaiz
duoja patvarios statybos kryp

nesusi-

PILNAS EGZAMINAS 
35.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St.-Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
... fesorius. neklaus jūsų kas jums ken- O1K1 W 99 H UH O vnlrt), nes tas mažiau atsieina. (kia. ar kur skauda, bet pasakys pats z 1 w. BK O 1B » vaK.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

Būstas, pastatytas i« Ketnnn po P1Ino išegzaminavlmo. Jus su- i& oetoiio taupysil Įajj^ ,r pįnigU8. Daugelis
mūro, portiando cemento stu- k,t* daktarų negalėjo pagelbėt jums 

. . . . dėlto, kad Jie neturi rolkaltngo pa- 1
ko ir SU betono grindimis, y- tyrimo, suradymul žmogaus kenks- !

mingumų. i
Mano Radlo — geopo — Raggi i

savininkas visada gėrėsis. Ir X"Ray Roentgeno Aparatas ir vi- į 
siškae bakterio’oglškas egzaminavl- I

kai skola bus paskutinį kartą r7R\kX?ves,ltn7eigTa/‘8\ “f*!‘ t.™ “979

mokama, jis vis bus dar pir- Ju, gydyti, tai jūsų sveika ta Pir"X'- i Valando,: 8 >kl 4 po 
mos rūšies namas, kurio išlai- X“u’UjX Vak,tra,s: Ut*;n.. K.tv .r subato.

ra tokis namas, kuriuo namų A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

kymas reikalauja mažiausių |.rc.,r A'S...... ...7
išlaidų. vų, širdies, reumatizmo. kirminų 

i uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
j jeigu turit kokią užslsenėjusią, |st- ' 
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne 

— Tabake yra nuodai, k u- P*«Wavė net gabiam šeimynos gy- 
U .. ,, dytojul. neatidėllokit neatėję pa-riuos vatAntfrne “Nikotin”. mane.

Namų Tel. Hyde Park 8896

Tie nuodai pavadinti to žmo-' 
gaus vardu, kuris 1560 metais 
pirmą kartą atgabeno į Euro
pą, būtent.į Prancūziją taba-

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

’lnėjlmas Rūmas 1016
20 W. JA0KS0N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

ką. To vyro vardas buvo Jean po pist. vakarais nuo g iki t 
( Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

< Pl*tNicot.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET
Room 1701 Tel. Randolph 0311

Valandos nuo 9 ryto iki S vai. vak 
8261 So. Halsted St. TsL Vlctory 9668

'Valandos — 7 Iki 9 vakair 
Uta<n., Katv. ir Subatos vakare

Jei dabar teuždirbi mažiau, negu metai ai
du tam atgal.
Daryk regulerius depozitus taupymo sąskai
toj' fftoporcionaliai savo uždarbiams. 7
Jūstj bankinė knygutė yra jūsų pirmoji at
sarga reikalui ar nelaimei ištikus.
Pradėk sąskaitą arba tęsk taupymą šiame 
stipriame “DIHTRTOT” banke, kur jus ra
site mandagų ir prietelingą priėmimą visada. •
MŪSŲ PIRMUTINE PAREIGA YRA SAU
GUMAS JŪSŲ TAUPMENOMS.

*•' į »

Central'‘"S7’Bank
ATRUSTCOMPANY

U10Vfert35ū» Street 
A State Bank • • • • AClearingHouseBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

LACHAWICZ IR SŪNUS
7 ■ PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
v - Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

.Cicero, III. . 
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
i VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan A venų e

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
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PRADEDANT Į
aM
S

Pirmadienio vakare nuo 7 iki 8 vai. vak. ir f 
kas pirmadienio vakarą po to iš i

Stoties WHFC (1420 kilo.) 1

LAIVAKORTES ATPIGO
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTH 

GERMAN LLOYI) LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

LIETUVIŠKA MUZIKA IR 
LIAUDIES DAINOS

BUS DUODAMOS

LIPSKY’S b»uas»-o‘ store
4916 West 14th Street

S Tel. Ckero 1329
KARTU SU

is
I

Cicero, III. = 
3 3
i

CtTY FURNITURE CO.
2314-16 Roosevelt RčL

Tel. V/cst 5743
‘ •niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiHtimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

IŠPLAUKIA:

EUROPA SEPT. 29 
EUROPA OCL 15

BREMEN OGT. 9 
BERLIN OGT. 22

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra .......................... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai ................ 94.50

Tuojans klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžinme nuo ugnies ir kitų nelaimių. Darome * * 1
įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus. 

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669
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GOLF TAKES THE SPOT 
LIGHT AT PRESENT.

Sixty-niners win again.

Marųuette, tliough sacrifi- 
cing three points, because tlie 
team lacked a fourtli man, 
defeated Providence quite 
handily at Golfmore lašt

1. Eddy Djessen 91
2. John Tenzie 96
3. John Budriek 101
4. Toni Lasky 106

DIEVO APVEIZDOS PAR. BAZARAS
ŠIANDIE ir RYTOJ RUGS.-SEPT. 26 ir 27,1931 
Parapijos Darže ir Kieme, 19th St. ir So. Union Avė.

r
Maloniai kviečiame visus, ypač BIZNIERIUS. Bazaras 
baigsis SPALIO 4 D. Klebonas ir Komitetai.

GAMĖS FOR TODAY.

of Providence some friendly 
competition. Vince Zopelis of 
Marąuette, shot tlie šame 
score he did tvo veeks ago 
vlien he made 45-46 for a 91. 
Paul Salinei1 of Providence 
had a good deal of trouble on 
tlie lltli hole. He lošt three 
balls and one caddy on tbat | 
vater hole. The caddy vas ' 
our old friend Belskis vho į 
happened to sneeze vlien Paul 
vas ahout to drive bis bąli. | 
This so irritated Paul that he 
drovned the caddy. Just a 
varning to spectators or' 
vould he caddies.

MARŲUETTE 8%
1. Bruno. Baltūsis 21/t
2. Vince Zopelis 3
3. Joe Visli 3
4. Al Monikas 0 
PROVIDENCE 31/2
1. A. Lukas Y2
2. Paul Saltiijieras 0
3. J. Smiths 0 " '■
4. Charley Pikiel 3

STANDING OF THE 
TEAMS. -

1
{ w. I,
North Side - 3 0
Marquette 2 ,1
Providence 0 2

i Brighton Park 0 U
.Bridgeport G 1
Tovn- of Lake 0 0

i Cicero 0 0

OVERALLS AND ERMINE
i

Marąuette vs Town of Lake 
North Side vs Brighton Pk. 
Providence vs Bridgeport

Time 2 P. M.

Place: Golfmore, '79th and 
Cicero Avės.

WANTED GOLF
ENTHUSIASTS.

The councils have been te-

COAST GRID “CZAR

NORTH SIDE COMES 
THROUGH.

International

ticipants or encourage their 
efforts. The playing of the 
teams means an opportunity 
is there for those who care 
to learn the game. You can j

the fundamentais of arific coast conference to

Jonathan Butler, cliief assis- 
tant to Maj. John L. Griffith, 
big ten ten comniissioner of 
atidėtas, has been selected by

grasp
■golf hy following your team |bUPerv^se aDiletics there 
as it plays. There is no adini- 
ssion cliarge. The only incon- 
venience is gettirtg someone to 
transport your carcass to the 
golf course. Beside the ins- 
truction, the excercise the fan 
gets is mild and very benefi- 
cial. Come out, o ye rooters.

Providence intends to give 
Bridgeport a neat trimining 
to-dav and then do tlie šame 
to Brighton next Saturday.
The boys from Bridgeport are 
villing to vager tvo mutton

iresult of that mateli is a 
guess. See you thar.

Konnie.

BASKETBALL NEWS.

ten teams. West Pullman and at Ehbets Field on the night 
Tovn of Ijake being the latest j of October 12 and at tliat ti- 
entrants. Someone ouglit to i me vili make a definite an- 
niake the Cicero champs play nouncement concerning his 
its subs and give the other, proposed come-back. This in- 
teams a cliance. Give the Zu- formation vas contained in a 
kauskas boys a vacation to telegram received from Demp- 
the Banana Islands for the I sey today by James J„ John- 
AVinter say I. ston, promoter of the Shar-

Yes'sir, ve may do vitT- key-Carnera contest. Johnston 
out lunch inoney for Monday, sta^es positively that Demp- 
but Sundays you’ll find us at|sey has decided to return to 
St. Phillips gyni vatcliing the ^ie r*ng and that bis first 
gailies as veli • as dancing. inaJ°r opponent vili be tlie 
Tliat reminds me. Tlie Chica-," ^nner to tlie Sharkey-Carne- 
go District is liaving its dan-:ia .lllat<*b, vhich is for the 
ce this year at Cicero on Wed-! l‘eavyveight championsbip of 
nesday night, Nov. 4th. Fifty America. »
cents vili get you in, a lot of i 
noise vili put you out. Tiicsc
dances are coming nov. Nąrtli = =

IŠPARDAVIMAS i
3

Pijanų, Radio, Šildomų Pečių |
Ir Visokių kitų namam reikmenų

UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS
VISOJE ŽMOGAUS ATMINTYJE!

Upright pijanai, vartoti, 

pilnai geri dėl mokinimosi, 

tik po *....................

Player pijanai, vartoti gra- 

jina gerai, tik jx) $

AMNESTIJA
Nors specijalaus amnestijos 

įstatymo nebus, tačiau amnes
tuotų yra nemaža. Per teisin
gumo ministerijų dovanos į- 
vairias bausmes apie 300 pa
davusių prašymus, o komen
dantai 96 administratyviniu 
būdu baustuosius. Tarp jų 
koks dešimt bus paleista iš 
Varnių koncentracijos stovy
klos. Stud. ateitininkų sąjun
gos generalinis sekretorius J. 
Gratkauskas į amnestuojamų 
sąrašų neįtrauktas. Kauno ko
mendantūros bausmės dovano
tos 39 nubaustiesiems — dau
giausia už vėlų vaikščiojimų.

Side has one Oct. 31, vliicli 1 = 
is on a Saturday, Cicero on i = 
Nov. 14th. See you thar.
i Konnie. =

SHARKEY — CARNERA 
/ BATTLE OCT. 12.

The latest report is that the Jack Dempsey, former heavy- 
same gym vili be taken as in veight Champion, is coming 
the past. According to theįEast to vitness the Jack 
cominissioners there vili be Sharkey-Priino Carnera battle

Miss Lucillė Gatės, queen chops and four Arniour hanis 
of agriculture at tlie Los An- that they’ll be on the vin
geles county fair in Pomona, ning side. Where did they get 
clad in her royal robes, an the hanis? Tdvn of Lake ma- 
odd combination of fanu over- kės its initial appearance a- 
alls and regai ermine. Įgainst the Sixty-niners. The

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Bridgeport and North Side 
engaged in the toughest tus- 
sel of the season, the former 
tean£ vinning hy the seant 
margin of tvo points, 7 to 5. 
The boys from the beef yards 
didin’t knov the relative 
Štrength of their players būt 
this vas determined at the 
end of nine holes so a little 1 
shifjting Of positions vas re- 
sorted to in order to prevent 
a deadlock. If the teams tie ; 
another 18 holes has to be 
played.

With the lineup in its nor
mai position the teams played 
the lašt nine holes vithout 
any vide margin of defeat 
being recorded by any indi- Į 
vidual. Frankie Adomaitis 
and Johnny Budriek furnished 
a very tbrilling climax to 
their mateli. The boys vere 
all sąuare on the seventeenth 
hole. Frankie liad to tie Tud,- 
rick to give North Side the 
mateli by a half point. A long 
putt in the 18th gavę Frankie 
u 4 vliile Budriek missed bis 
putt and took a 5. This one 
hole vas the deciding factor 
i n North Side’s vietory.

NORTH SIDE SCORES 
L Konnie Savickas 86

2. Bill Kaminskas 94
3. Frank Adomaitis 100
4. Al Plenčiunas 112
BRIDGEPORT SCORES

ANGLYS
UŽ \V HOLES ALE KAINAS IŠ

Seo. P. Taylor, Ir. tai Company
2426 So. Halsted St.x 
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

I’er vlrS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias^ geriausias

Pažiūrėkite į šias kainas
Jums nebereikia pirkti anglis departainentinėse sankro
vose. Ateikite į mūsų vardus, pamatykite ko jūs norite, 
arba patelefonuokite mums ir mes pristatysime jums 
tokias anglis, kokias jūs pasirinksite.

ŠTAI MUSŲ KAINOS:
Indiana Egg ...................................
Illinois Egg ......................... y...
West Va. Lunį p.......................
Black Band Egg ....................
Black Band Lump ................
Red Ash Erie Lump ......... s.
Blue Grass Lump....................
Fancy Lump ...........................
Pocahontas Mine Run........................ ”
Pocahontas Lump ..'................
Pocahontas Egg ....................
Pocahontas Nut.........................................
Pocahontas Pea .............................. ”
West Va. Be dūmų, 50% rupus
Coke-Range dėl furnasų ....... ,
Canell Block .1........... ..................... .. ”
Minkštų anglių Ssreenings .».

.Ifc.s pristatome visame mieste.
Mes esame užbondsuntl m tesi o sveritcnl Ir kiekvienas vežimas, kuris 
iftvaJSii»oJa 1S musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant t įkloto svarumą.

MES TAIPGI PAIiDVODAME 
PETROLEUM CARBOiN COKE LUMP $10.50, SCR. $6.50 

ATSINEŠKITE SU SAVIM «I APGARSINIMĄ

Telefonai: 
CALUMET 

” 3482
” 0029
“ . 5790

Taip, jtjs ga

lite pirkti 

sau 
Anglis

. tonas $5.7of 1 6.00$ $ 7.00
7.50M 8.50
9.00M 9.50M 9.50
6.75
9.00.
9.50\ »»

\n 9.00M 6.50
7.25

10.00$$ 9.50M 4.00

t .

J

1®;

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val- 
giij piknikams ir į darbų 

s/ einant- Taipgi ir, kūdi- 
k i am s parėjus iš mokyk
los, motinos grfit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green M iii Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltų 
Suraikytų Duonų

NewProcessBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Ilemkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

Z

..... ....„.

U

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Richmond St. Cor. Maplevood Avė.

Chicago, III.
rimiiiimiMiiiiiiiimmMiuiiimiiimimmiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiimiiiiuMi
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TEL. PROSPECT 7960—61

LIETUVIAI AMERIKOJE 
roseland, ill. ( CHICA60 HEIGHTS, ILL.

Atlas Fuel Company
LIETUVIU ANGLIįl YARDAS

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis. • k

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poeahontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street Cliicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWJCZ, Sec. and Mgr.

Išvažiavimas.

Rugsėjo 20 d. Visų Šventų 
)arapija turėjo Vytauto parke 
lepaprastai gražų išvažiavi
mą. Žmonių matėsi iš visos 
Dhicagos. Visi linksminosi iki : 
vėlumos. Vakare visas parkas

vito elektros šviesa kas da- 
malonų įspūdį. Jaunimas ir 
p žmonės apleido parką

.pi e dešimtą valandą. Pelno 
•gi gražaus parapijai liko. 
įsiems širdingai dėkoju už 
tsi lankymą ir paramą parapi-

10 dol. auksu teko Ona 
Norkienei 10516 So. Wabasb 
Avė. f

Kamivalas. <

Rugsėjo 26 d. parapija ati- 
iro rudeninį karnivalą su į- 

vairiais žaidimais, kad žmo- 
|ės turėtų puikų pasilinksmi- 
limą, o parapija daug nau-

Kurie šį karnivalą atlan-i 
s, bus pilnai patenkinti. Vi

tams atsilankiusiems būsiu la
i dėkingas.

Visus širdingai kviečiu pa
remti karnivalą.

Kun. J. Paškauskas, kleb.

VIEŠA PADĖKA

A. T A.
ANTANINA

PETROSAITĖ
Mirė rugsėjo 16, 1931, o po 

gedulingų pamaldų šv. Anta
no par. bažnyčioj palaidota 
rugsėjo 21 Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Širdingų padėkų reiškiame 
visiems giminėms, kaimynams 
ir draugine dalyvavusiems 
musų dukters laidotu vėsa. Y- 
pač esame dėkingi gerb. klebo
nui kun. Vaičiūnui, kun. Ga
šlūnui, kun. Juškevičiui už 
atlaikytas pamaldas. Už sutei
kimų velionėl paskutinių sa
kramentų dėkuojame gerb. kle
bonui kun. Linkui. Toliau dė
kuojame gerb. vargoninin
kams, kurių buvo šeši, gerb. 
seserims Kazimlcrlotėms už 
papuošimų bažnyčios. Dar dė- 
kuojaime nabašninkės dėdėms, 
tetoms ir kitoms giminėms ir 
draugams 1S Roseland o, Wau- 
kegano, phicago Heights, Brig- 
hton Parko, Porest Parko, Clce- 
ros. Laidotuvėse buvo apie 400 
žmonių.

Dėkuojame .grab. Eudetklui 
už mandagų ir prietellngų pa
tarnavimų.

O tau, musų brangi Antani
na, tesutelkia Gailestingas Die
vas amžinų atils|.

NuIludusi:
PetroSlų Šeimyna.

X
Žinutės.

Bazaras baigsis šį sek-

Lietuviški
NAUJI REKORDAI

STANISLOVAS
KISIELIUS

Mirė kovo 21 d., 1931 m., o 
palaidotas kovo 26 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Kaip greitai prabėgo pusė 
metelių, kai musų mylimas sū
nūs ilsisi Sv. Kazimiero kapi
nėse. Kaip graudu, kad musų 
mylimas sūnūs atsiskyrė iŠ mu
sų tarpo. Kaip ilgu pasiliku- 
slems. Ilgu buvo mums. kaip 
jis buvo išvažiavęs j kariuome
nę, bet visuomet | mus atsi
šaukė, mus aplankydavo savo 
gražiais laiškais kas savaitę. 
Bet dabar negalime nieko gir
dėti daugiau. Jau užtemo mums 
šviesioji saulutė. z

Ištarnavo Jisai kariuomenėje 
tris metui Buvo geras, ištiki
mas kareivis, gerai viskas klo
josi ir užsitarnavo pirmininko 
vietų ant rrrekanikų. Kaip gri
žo iš kariuomenės, tai pabuvo 
klek laiko namie. Po tam iš
važiavo | Californijų. Aplankė 
Los Angeles, San Diego ir ki
tus ten rhlestus. Apsigyveno 
San Praneisco mieste už šešis 
mėnesius. Savo laiškuose visuo
met sakė, kad gerai Jautėsi, o- 
ras šiltas ir Jam tiko. Visuo
met pridėdavo žodžius: "Nesi
rūpink mamyte, aš tau kitų 
laiškeli gal taip greitai nepar
eisiu.” Nekuomet. nepamiršo 
savo namelių. Po to Jau para
šė: “Važiuosiu namo ir su vi
sais švęsime Velykas.” Parva
žiavęs nesiguodė nesveikata, tik 
sakė turis mažų šalt). Po to 
musų tarpe išgyveno vos 4 Ale
nas. Subatos rytmetį susirgo, o 
vakare 7:80 vai. mirė.

šv. Mišios ui a. a. Stanislo
vo sielų Įvyks šv. Antano par. 
bažnyčioj, Cicero, Iii., utarnln- 
ke. rugsėjo 29 d. 8 vai. ryto. 
Visus kviečiame pagal Išgalę 
tose pamaldose dalyvauti.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Bro
liai ir Giminės.

madienį, rugsėjo (Sept.) 27 d.
X Chicago Heights yra la

bai daug dirbtuvių, tik gaila, 
kad jos mažai dirba.

X Sunku išaiškint, kaip gau 
šiai žmonės remia parapijos 
reikalus. Šį metą nuo bazaro

Jums dabar yra proga linksminties, kada 
jūs galite įsigyti naują gražią portable Vict- 
rola tiktai už $4.95. Arba savo senu vict- 
rolu ir radio kombinacija grajįsite sekančius 
rekordus.

COLUMBIA REKORDAI 75c Vienas
16223 Pasisėjau Žalių Rūtų

Dyvai — Įdainavo Jonas Butėnas
16222 Svajonių Naktys — Stasys Pauras

ATtojaus Daina — Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis
16221 Aš Už Jurų

Kazokėliai — Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas
16216 Ukvei

S?nas Bernas — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
etė — Stasys Pauras

Sudiev Panaitėlė — Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis 
16205 Subatos Vakarėlį

Vilniun Trauk — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

OKEH — ODEON REKORDAI po 45c Vienas
26110 Linksma Polka

Klaipėdos Polka — M. Bruslauskas—Armonlstas 
26109 Susapnuota Polka — Petro Sarpallaus Orkestrą

Sesutė Polka — Chicagos Lietuvių Orkestrą 
26108 Senelis Ganė Aveles — Petro Sarpallaus Orkestrą 

Žaliojoj Girelėj — Įdainavo Jonas Sarsevičius 
26107 Džiaugsmo Valandos

Kraic Polka — Petro Sarpallaus Orkestrą 
26088 Smuklėj Vainikėlis '

Kur Nemunas ir Dauguva — Juozas Olšauskas 
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — Įdainavo Juozas Olšauskas 
26081 Gieda Gaideliai — Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas

• Gražus Bernelis — Elena Rakauskienė 
26103 Petro Vestuvės — Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė

Senis Petras Polka — Sarpallaus Orkestrą

V.ICTOR REKORDAI po 75c Vienas
14040 Gersim Broliai, Uliavosim /

Žydų Bėdos — Padaužos Grupė 
14034 Pavasarėlis Polka

• Kaimo Polka — Viktoro Kapellja 
14042 Užmiršai Tėvų Kapus

Laivine — Įdainavo Jonas Butėnas 
14036 Mand.ruolių Polka — J. Padaužo Orkestrą 

šok, Mergyte Polka — Padaužos Grupė

Rekordus siunčiam į kitus miestus.

Jos. F. Budrikjnc.
3417-21 S HALSTED ST.

CHICAGO, ILL

Phone Boulevard 4705 arba 8167 i •

W.C.F.L. 970 k. Lietuvių Programas - Ska
mba Lietuvių muzika kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

''RAUGAS

pelno liks du. kart daugiau ne-i 
gu praeitais metais. Kur ge
ras ūpas, vienybe ten ir be
darbės laikai ne, ką gali pa
kenkti.

X Šio miestelio lietuvių jau 
nimas subruzdo organizuotis. 
Laikui bėgant, daugiau pra
nešiu žinių apie jaunimo vei
kimą.

X Lietuviai biznieriai, iš
girdę apie kokį nors parapijos 
veikimą, be prašymo teikia 
savo gausią pagelbą. Pavyz
dingi biznieriai.

X Jaunas vyrukas, nesenai 
atvykęs iš Lietuvos, 5 pėdų 
aukščio ir sveriąs 145 svarus, 
dirbąs pas gerą biznierių, 
bučerį, p. J. Kazlauską, per 
bazarą prie šlėgos gavo čem
piono titulą. Vyrai milžinai 
negali jo nugalėti.

Rap.

NEW YORK.
Ruošiamasi Spalių 9-tai 

Dienai.

Visuomenei jau yra žinoma, 
kad >New Yorko Vilniui Va
duoti Komitetas prie Lietuvių 
Legiono ir D. L. K. Vytauto

Komitetas rugsėjo 2 d. pasiekė 
visiško sutarimo bendrai ruo
šti Protesto Mitingą dėl Vil
niaus okupacijos ir mažumų 
persekiojimų lenkų pagrob
tuose kraštuose. *

Rugsėjo 14 d. vakare Kas- 
močiaus-Povilausko salėje į- 
vyko mišrios lietuvių-ukrai
niečių komisijos posėdis.. Ko
misija išsirinko valdybą: 
pirm. K. Jurgela, Legiono at
stovas; vice-pirm. Dr. Andy 
Borak, Ukrainiečių Federaci
jos ir Legiono atstovas; sekr. 
J. Antanavičius — Vytauto 
Komiteto atstovas; iždin. —- 
A. Povilanskas, Liet. Legiono 
atstovas.

Komisijos posėdy paaiškėjo, 
kad salė jau nusamdyta. Tai
gi, protesto mitingas įvyks 
spalių 9 d. Grand Assemblv 
Hali, 318 Grand st., Brook- 
lyn, N. Y. — vienoje didžiau
sių salių. Programoje daly
vaus trys vietos parapiniai 
chorai ir vienas ukrainiečių 
choras. Kalbėti jau sutiko 
kun. N. Pakalnis, Dr. B. K. 
Vencius nuo lietuvių, ir Dr. 
Luką Myšuha nuo ukrainie
čių. Žydi} kalbėtojo pavardė 
dar nežinoma, Iš amerikonų 
kviečiamas kalbėti prof. Smitb 
je. Rap.

u Amerikos'
LINIJA

1*
i

1HDMMS nUASiUBUTOrarSVEBU*
Informacijos ir laivakortės gau
namos pas savo agentų arba: 

SWEDI8H AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avė. 

Chicago, I1L

«■■■■■■■■■■■»
^Reumatizmas sausgėlą
■ Neslkankyklte savęs skaus- g mals. Reumatizmu, Sausgėla,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- g 
g dėjimai naikina kūno gyvybę
_ ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina vlršmt- g g nėta ligas; mums šiandie dau-
_ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
™ vones pasveikę. Kaina 60c per ■
■ paštų 55c arba dvi už $1.05. g
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI-
_ KATOS” augalais gydytles, kai- ■
" na 60 centų. ■

■ Justin Kulis Z
3259 SO. HALSTED ST. ■

B Chicago, III. ■■ «■■■■■■■■■■■
Tel. Victory 7048

Michael Messar
PHARMACIST 

Lietuviška Aptieka 
3201 SOUTH HALSTED STREET

Vincent’s Barber 
Shop

Vincent Woltkiewicz, Sav. 
Pirmos Klesos Barbernė 

2831 W. 40 PI. arti Archer ir 
Callfornia

Tel. Yards 3164

Ashland Stndio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and famlly groups our 

Specialty
4862 St). ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 932?

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir Belpjau 
grupių, tai musų specialybė.
_ 2656 WE8T 69th STREET

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop
1818 W. 4'6th STREET

i

Phone Canal 1068

M, A. MELDAZIS
Halis to rent for all occasions

2242 44 WEST 23 PLACE

Tel. Canal 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repairing and 

Contracting
2019 W. 22nd STREET

Tel. Grovehill 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taiso m senus. Visiems pri
einama kaina. ■

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeparte
3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome,

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVENUE

A. PETKUS
JEWELER

Diamonds, Watches and Jewelry 
Watch Repairing Our Specialty
4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Victory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAS

Užlaikom visokios rųšies pieno 
produktus: pienų, , surj, sviestų Ir 
t. t. Pristafcom j namu3 Ir j Storus.

3251 S. Emcrald Avcnue

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everythlng In Photog.raphy

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
'6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDVVARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS, Prop,
W© Call And Dellver

2408 WEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.

4426 So. VVestem Avė.

Phone Rooseveit 2963

A. AITUTIS
FIRST CLA8S BARBER SHOP 
Halr Rohblng and Shlngllng for 

Ladles Our Specialty 
3203 West 22n<l Street

•Šeštadienis, Rūgs. 26, 1961

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVJS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Phone Republlc 10256 
MODERN DRL’G STORE 

G. Benosius, R. Ph. 
Prescrlptions Fllled Accurately 

Ice Cream — Candy 
Powders, Creams and Toilet

Articles ,
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furnitur© & Piano Moving 

Local & Ijong Distance Removal
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
, ^CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Office. Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

M’ESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCĘ CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

į Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 AVest 47tli Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
lulia Pocius and Stella Juskie, Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGTAT

4656 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfleld Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. ,1. GERVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and. Dyer

2543 WEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
MorgičiŲ Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičlus
2342 So. Leavltt St.

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardivare, Paintg, Varnish, Glass 

Electrical Applleanceę, Etc.
2738 VVest 47th St.

Telephone Grovehill 2362
WEST ENGLEVVOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKING 
Atdara Dienų Ir NaktĮ

624# SO. A SULINI) AVĖ.

Telephone Lafayette 1615

MAROZA'S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pirmos Klesos Dix>nkepykla
4330-34 S. Callfornia Avė.
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t

C H I C A G O J E Tel. Cicero 6781

ki. Žmonių mažiau ir daug 
mažiau atvyksta. Jau nėr to, 
kas buvo.

Niekur taip greitai nepasi- Dar Kučinskai, Svelainiai, 
mato rudens pradžia, kaip Grybai po biskį patraukia pu
pas mus. Nes visi ebieagiečiai blikos. Bet visi jau mato šių, 

1931 metų, sezono galų.

RUDENS PRADŽIA JUS 
TICE PARKE.

gerai žino ir pažįsta šių, be
galo gražių vietelę “Justiee 
Park’’

Būdavo, miškai pilni žmo-

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistab

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

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764 Res. Republie 6360 'Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. RAČIUS
KVIETIMAS.

šv. Petro ir Povilo parapi
ja, West Pullman, rengia 

Kiek daugiau gyvumo da pįnnų, įr paskutinį šįmet pik- 
parodo naujas Geo. Chernaus- nįkjj sekmadieny, rūgs., (Sep- 
ko daržas. Gal dėl to, kad nau- tember) 27 d., Vytauto Darže.

P-na* Kiras pardavinėja 
Chry siel ius ir Plymouthu*.

VYNUOGIŲ SUNKA VAR
TOJIMUI NAMIE YRA 

LEGALĖ.

IR OBSTETRIKAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARŲUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
* 4 Ir 1:30 Iki 8 vai. vakare
Seredohiis nuo 9 — 12 vai. ryto

Nedėllomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET 
Kertė So.. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavitt St. 

Tel. .Canal 2380
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. V. 

Nedėlioj pagal susitarimą

uių, automobilių. Kiek tai į ja vieta, nes kiekvienas jiori Kviečiu visus parapiečius; Pasikalbėjime su Californi- 
dainų, barnių; kiek džiaugs- 'pamatyti taip didelį žemės plo dalyvauti savo parap. pikni- jos vynuogių gabentojais, džia 2130 VEST 22nd STREET
mo ir... ašarų pralieta. Kad ' tų kur kitais metais bus be Taipgi kviečiu visus kai-
tie didžiuliai medžiai galėtų bent daržas. Lietusiai negalės mynus> draugus ir prietelius.
pasakyti... jie daug, ir labai sakyti kad publika netilpo į jbsų dalyvavimas ir parama dabar į rytinius marketus
daug, kų pasakytų. Tai buvo Cbernausko daržų, nes tai 200 duos daug džiaugsmo parap • kasdie išgabenama po 300 va- i

bėriais ir stambiaisiais vynuo
gių pardavėjais patirta, kad'

CHICAGO

DR. S. BIEZIS
gyvenimas! ' j akrų plotas.

&iand\en jau kiton pusėn' Kiek teko girdėt, p. Cher-
virsta. Tu didžkių medžių | nauskas per porų nedėldienių 
aukštųjų, nepasiekiamųjų la-jdar rengs savo piknikus, ži
liai krinta, nelyginant atgyven nonia, jeigu kokia draugija 
tos tradicijos. Medis bus pli-' neužims. O vėliau eis prie ste
kas, be savo puošnaus rūbo- j tybos naujo Cbernausko par-, 
lapų iki vėl ateis laikas nau-1 ko. Ne? tai bus pilnai įreng- 
ju apsivilkt, ir vėl jis galės Į tas parkas
priiminėti svečius savo pavė- Ateinančiame nedėldicny 
sin. Tai bus kita vasara. O Į trauksime “Sudiev giruže, su- 
dabar apylinkė darosi tyki-ny- diev žalioji!” Mikas.

gonų Californijos sulčių vyn 
uogių ir kad ateinančių sa 
vaitę, tikimųsi, išgabenimas 
pasieks 600 vagonų į dienų. 
Skubus gabenimas marketan 

lyra reikalingas, nes dėl saus- 
įros Californijoj vynuogės šie-
i

į met nepaprastai greitai pri-
Rugsėjo 22 d. L. Vyčių 4 kp.'I,oko “ 20 dieI>1iki 4 »-

pirm. p. P. Šaltimieras gavo' vaadlJ anksčiau negu papras-

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS

ir man.
Visiems už paramų iš auk s 

to tariu širdingai ačiū.
Kuli. A. Linkus.

IŠ NULIUDIMO — DE1AUG 
SMAS.

i *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republie 7868

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

SVARBI ŽINUTE

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 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

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

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

Antras ofisas ir Reztdencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

telegramų, kuria kuopa kvie-'laL D®1 tos P™*“*®“ V vyn- 
ičiama atvykti Westvillėn ėeS-'uo«®s dabar 5™ ^paprastai 
tadiehio vakarų, t. y. rugsėjo Vynuogių pardavėjai
26 d., nes tų dienų rengiama ‘od®> pataria pirkti vynuoges |X S aTC „T s’. Va’

1 d . Ci v r n 4 f, — . — — ~ — — -  1 •; Šventadieniais pagal suturima.

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 251-5 arba 2516

2314 \V. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

6€8 west 18 Street 1439 g. 49 Coųrt, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174 ’ ’
SKYRIUS: 8238 So. Tel- Cicero 5927
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS'/

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes heturl- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-*’ t dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius vigo* 

kiemą reikalams. Kaina priei
nama. 1

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III. +

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O ( 1 s a a

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORtUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
* Tel. Rooeevelt 7688

1 A. PETKUS
LIETUVIS 0RAB0RIU8

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Tll

uids kuopai banketas, o nedė- anksV-
lioje, rūgs. 27 d., įvyks taše- šil* n,e‘« vynu°8®s nc-l" T| .---- -------“
bąli žaidimas. • paprastai geros kokybės, tu-i°"“ »«•’

'Tat, 4 kp. nariai, neliūde- aav7 labal dauS ®«k'I
kime, nes parsivežim westvi- raus> turbut kaiP dar ”iekad | 
liečiu sidabrini vazų. nebuv0- B™ntingi pirkėjai,

pasinaudos pirkdami anksti!
Musų pičeris J. Bielskis tu- boĮ galįnia gi^įti geriausios j

retų gerai pasilsėti, nes perei- kokybės uogas dėl Vynuogių i 
tų sekmadienį per lošimų buvo sunkos, kuri yra pilnai legtu- 
išnarinęs kojų. Jau trečiu sy- į(-, vartojinTui namie, 
kitt jam taip pasitaiko. Gi visi j Kiekvienas vynuogių pard i 
kiti svaidininkai praktikuo-. vgjas įr geležinkelių yardai ( 
kitę, kad galėtumėt Chicagon visokių r tįsių vynuoges Į 
grįžti su £arbe ir gražia^. gftU patenkfciti kiekvienų
dovani.' 'l- . • / • •'' K

Katrie norite važiuoti į 
Westvillę, prašomi tele^onuoti 
pirm. P. Šaltimierui, Calumet 
6294.

Visi važiuokime į Westvillę!
Vyčių Karvelėlis.

pareikalavimų yynuogių pasi- 
gaminimui namie vynuogių 
sunkos, kas yra pilnai legalis 
dalykas.

NAUJAS DARBININKAS.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 . ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus 
 <

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

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

DENTISTAI
Phone Boulevatd 7042

REMKITE VISUS BIZNIS į 
RIUS IR PROFESIONALUS,! 

KATRIE SKELBIASI 
“DRAUGE”

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

Arti 47 Street

I. J. ZGLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413
l

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

Bridgeport. — Pas M. J. 
Kiras Motor Sales, 32!O7 So. 
Halsted St. pladėjo dirbti sa- 
lesmanu p. Jonas Venskus, 
jaunas akylas vaikinas. Jisai 
yra gabus ir energingas ir ga
lima tikėtis iš jo gerų pasek
mių.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

MODERNISKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

į AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų Ir ramų] 

Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingai.

J. F. EŲDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ a&ABORUl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742 X

LABDARIO CENTRO 
• VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabljonaitis 
2320 W. 23 PI.

lžd. I<un„ F. Kudirka 
2334 S. Oakley Av«.

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis,

2334 S. Oakley Avė.I
V. Duoba

2328 W. 23 St.

J. Dirnša 
3225 Lime Street

M. klikas
10555 S. State St.

Visokiais labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybųiarha 
agitatorius.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų itemplmą kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Yards 1829

DR. 6. SGRNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Jtžfc, 'A ■

Tol.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Haistsd gt. 
Valando*: nuo' 10—<; huo 8—t 

Nsdšllomls: nuo i« iki lt.

Ofiso Tel. Victory 6698
I . .

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS; 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadieniala 16-13

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HAUSTED STREET
V

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliai* 

ir Ketvergais vakare

Tek Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampai Leavitt St,)\

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTINAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki S vakare

Tele. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėllomis ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTA8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas, X- Ray, etc.

Tel. Republie 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TA8

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-8 Ir 6-9 vak. 

SeredoJ 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus
.y

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
▼ai. t-l. Ned. t-ll 

8888 SO. WE8TERN AVĖ.

mlfcgrf iŠ v'rta , 14 8 . ............... lAl

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentwortii 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6o58 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8098

OR. A. R. MčCRADIEsa
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington 
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. ŪOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3 Iki 4 Ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte

^Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0036

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakar* 
Nedėliomis 19 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenvvood 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

DR. MAUR1CE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO? ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS

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

v. Išskiriant KeLVai.: 2-4, 7-9 v.
-------------- ,--- --------------------
South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

Rezidencijos Tel. Plaza 8206

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

DR. M. SIEMEN •*1
o

Daktaras ir Chirurgas 
Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 

Tel. Beveriy 0870I

Tel. Central 7079 Vai.: 1-4 vai. vak. ir
Rez., Longbeach 9453 Pagal sutarti

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Plttsflcld Bldg., 55 E. Uashlngtoh St., Clilvago, 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 piety. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rė*. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai : 1-3 ir <1 30 8 30 vai vak. Vai : 2 4 Ir 7 # vai. vakar*

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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Gerk Kun. Dr. K. Matulaičio 
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE

— Įvyks —

Šeštadienyje Rugsėjo-Sept. 26 d. 1931
AUŠROS VARTŲ PAR. SALĖJ. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c 

Gerb. Kun. Dr. Matulaitis yra daug dirbęs visose organizacijose, kaip

tai: Labd. Są-goj, Kat. Federacijoje, Marijonų Koleg. Rėmėjų Dr-joje, o 
Akad. Rėmėjų ir 1.1.

Tad, prašome visų skaitlingai atsilankyti ir atsisveikinti su musų uoliu į;į 
darbuotoju. Gerb. Kun. Dr. Matulaitis neužilgo išvyksta į Londonu, Ang- * 
lijon. Programe dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos artisčių grupė ir M 
žymiausieji Cbicagos lietuvių dainininkai-ės.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMISIJA.

C H I C A G O j E
ŠĮ VAKARĄ SUDIEV 

SAKYSIME.
KVIEČIAME!

Šį vakarę., Aušros Vartų 
parapijos salėj rengiama atsi- 
sveikimo Su kun. Dr. K. Ma
tulaičiu puota. Ruošiama ska
ni vakarienė, dailus progra
mas, kuriame dalyvaus Šv. 
Kazimiero Akademijos artis
čių grupė, taipgi žymūs mū
sų menininkai, menininkės. 
Vakarienė prasidės 8 vai. va
karo. Visi kviečiami atsilankv 
ti, sudiev pasakyti uoliam vi
suomenės, organizacijų veikė
jui, buv. “Draugo” adminis
tratoriui.

Įžanga tik 50c. asmeniui.

Reng. Komisija.

i Marquette Park. — Gim. 
Šv. Panelės parapijos choras 
kviečia visus į šokių vakarę, 

Į kuris įvyks rugsėjo 27 • d., 
parapijos svetainėj, prie ‘68 
ir Washtenaw. , 

Kviečiame visus chorus iš 
kitų parapijų ir visuomenę. 

Ligi pasimatymo!
0. Sk-y.

LIETUVIŲ VALANDA.

BALSAS RUGSĖJO 27 
i DIENAI.

Šv. Pranciškaus Seserį} Vie 
nuolyilo rėmėjų 2 skyrius ren
gia išvažiavimų į Marųuette 
Parkų, 27 d. rugsėjo, 1 vai. po 
pietų. Skanūs užkandžiai kai
nuos tik 35c.

Šis išvažiavimas atidėtas iš 
26 d. liepos. Taigi, kas turite 
įsigiję tikietus, jie bus gerj 
dėl šio išvažiavimo.

Kviečiame išvažiaviman 1 ir 
3 kuopas su jų dvasios vadais.

Kviečiami visi gerb. veikė
jai, profesionalai ir kiti pa
remti seseris Pranciškietes.

( Komisija.

WEST SIDE ŽINIOS.

! pasilikusius mokesčius ir už 
Į mirusius narius. ,

Ateidami į susirinkimę kiek 
vienas atsiveskite nors po vie
nų nauję narį.

Gerb. Dievo Apveizdos pa
rapijos lietuviai katalikai, 
naudokitės gera proga, ateiki- 

, te sekmadieny ir prisirašykite 
prie geros katalikiškos drau
gijos, kuri yra nuveikusi daug 

! gerų darbų.
Valdyba.

Sekmadieny, rugsėjo 27 d. 
iš radio stoties WCLF nuo 1 
iki 2 vai. po pietų bus turi
ningas lietu vii} radio progra
mas. Bus solo, duetai, trio ir 
‘double’ kvartetas. Prie to dar 
išgirsite gražių ir w linksmų 
muzikų. Šiuos programus jau 
treti metai duoda savo lėšomis 
Jos. F. Budriko radio ir for- 
ničių krautuvė.

Rap.

Brighton Park. — Nekalto 
P. Šv. M. P. moterų ir mer
ginų draugija laikys mėnesinį 
susirinkimų 27 d. rugsėjo, tuoj 

jpo pamaldų, mokyklos kam
bary.

0. K.

LAIŠKAI PAŠTE

2 Belskui Parilui 
4 Cepauskiui Jonui

JAPONAI SIŪLO TAIKĄ 
KINAMS

IŠKILMINGAI PALAIDOJO

X Šiandien vakare.. 7 vai. 
Dr. kun. K. Matulaięio išleis
tuvių vakarienė Aušros Vartų 
parap. svetainėje.

X Ryt Kazimieras Laba
nauskas ima šliubų su Jųjijona 
Poškaite, jaunosios tėviškės 
bažnyčioje.

X Aušros Vartuose ryt va
landų laikas da nemainoma; 
susirinkimai bus šie:

a) Federacijos 3 sk. tuojau 
po sumos;

b) Aušros Vartų moterų ir‘ 
merginų 1 vai. po pietų.

c) Tretininkų 3:00 vai.
d) pavakarėje pagerbtu vės 

parapijos Jubiliejaus darbuo
tojų Rūtos darže, o jeigu būtų 
lietus, tai parapijos svetainė
je.

PRANEŠIMAI
Dievo Apveizdos Parapija.

— Draugija šv. Jono Evange
listo vyrų ir moterų laikys 
svarbų mėnesinį susirinkimų, 
sekmadieny, rugsėjo 27 d., 1 

, valandų po pietų, mokyklos 
kambary. Kviečiami visi na- 

i riai susirinkti ir užsimokėti

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSRAS & 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 i 
į kitus miestus.

1 Baranauskai Josepli

PRIEŠ UŽBAIGĄ

PIKNIKAS
CHERNAUSKO

DARŽE
75th ir Archer Avė. 

Nedėlioję,
Rugsėjo-Sept. 27, 1931

Linksmi Šokiai, Dainos, • 
Žaismės ir kitoki smagumvnai

GEBA MTJZTKA 
ĮŽANGOS N^RA 
Visi Kviečiami.

ISRENDA VIMUI

Town of Lake. — Praėjusį 
penktadieni buvo iškilmingai 
palaidotas be laiko miręs Sta
nislovas Paukšta.

Velionis buvo plačiai žino
mas biznierius, visų mylimas 
ir todėl į laidotuves susirin
ko daug žmonių. Bažnyčioj pa
mokslų sakė gerb. klebonas 
kun. Skrypko, o kapinėse 
gerb. kun. A. Linkus.

Velionis buvo geras katali
kiškos spaudos rėmėjas, rėmė 

j “Draugų” ir “Draugo” pikui 
jkus ir kitus parengimus.

Jo valgomųjų daiktų krau 
įtuvėj po num. 4.530 So. Hono 
're st. vadovauja jo moteris p. 
Stella Paukštienė.

j . r

Ten buvęs.

! ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Roominghouse, 2 4 kamb., naujai 
■ išd., geros ineigos, didis pargenąs, ge
ra transp. 18 N. Halsted St.

Muvinimo ir e^pressinis biznis — 
geri įtaisymai ir vieta. Trokai. 4911 
W. Chicago. Austin 3250.

Grocernė, dėl. vaisiai, daržovės, ice- 
cream, saldainiai, renda $35,' 2106
N. Kimball avė. Bei. 0174.

ŠANCHAJUS, rūgs. 25. — 
Vyriausias japonų kariuome
nės Mandžiūrijoj vadas gen. 
Honjo pasiuntė telegramą 
Mandžiūrijos gubernatoriui 
maršalui Čaug Hsueb-lian- 
g ’ui, kurs yra Peipiuge. Kvie
čia jį tuojau vykti į Mukdenu, 
kur bus vedamos taikos dery
bos.

Kinų' laikraščiai skelbia,

REAL ESTATE
9 kamb. namas, 2 maud. pigiai. 

283 W. North Avė. Elmhurst, Iii.

Pigiai nuo sav. geras namas kaina
vo $12,000, atiduos už $9,800, 6038 N. 
Harlem avė., Norwood Park, dėl ži
nių tel. Newcastle 1998

Bargenas, kur jūsų pinigai bus sau
gus. 1H augščių namas, k. v. S., 
elek., 5 kamb. maudynė apačioj, 4 
kamb. viršuj, tik ką. baigtas, išeina 
2 flatai, Sav. 5761 S. La Šalie St.

! kad, okupuodama Mandžiflri- 
I jos plotus, japonų kariuomenė 
į nukovė tūkstančius kinų. Tik 
vienam Mukdene, sako, japo
nai išskerdė daugiau kaip 5,- 
000 kinų.

STREIKUOJA PROVINCI
JOJ DUONKEPIAI?

eme reikalauti sau žrnoniškes 
nių teisių. Jie nori, kad nak 
tinės darbo valandos būtų pa 
naikintos ir jiems. Kepėjai ti 
kiši laimėti, nes ten jų darb< 
sųlygos kai kuriais atvejai 
yra blogesnės, negu Kaune.

R.”

5 kamb. plytų bung., lotas 40x12 5, 
reik parduot prieš spalio 1. 10529 S. 
Campbell.

$250 MAŽIAU, NEGU PŪSIS 
Nuo ne vetinio ant invesSmento

arti loop; 1657 W, Ohio St., 6-6 
kamb., 2 flatų, 2 Įtarų gar. su fia
lų viršuje. $50 rendos mėn., lotas 
25x125 iki jėlos. Buvo $5,000, dabar 
$2,250, McCiun, 217 W. 63 St. 
Went. 1844.

$9,000 eųuity 2 flatų name vertės 
$21,000. 'Nuolaida $2,000. 815 So. 19 
St., Maywood, Iii.

Gauta žinia, kad kai kuriuo
se provincijos miestuose duo-z 
nkepiai, pasekę savo kauniš-

AUTOMOBILIAI

sių?
Reik patyrusių operatorii; ant dre- 
il

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa
yette 1329.

LIPSON BROS. 
325 W. Adams

R. ANDRELIUNAS *
(Marąnette Jeirelry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- i 

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI.;
Tei.

Heinlock 8380

i Rendon — 5 kamb. kamb. 2-ras 
' apt., pečium šild., mleg. porčlal. Ne 
I žydai. 4056 Palmer, Bei. 3577.i__________ ______ ______ •

Rendon 6 kamb. flatas. štymo 
šilima, $45, 508-10 No. Peoria.

Rendon. $32 ir aukščiau. 4x5 ko- 
mb. flatai, pečium ir k. v. š., tallių 
maud., (budavotos lovos, knygų šė
pos, k. v. 3023 Cullom avė.

4 kamb. flatas, naujas namas, pe
čium šlid. arti 3 strytk. linijos. Nupi
ginta renda, S. jacob, 721 No. Troy.

Rmg. liouse, 3 ir 2 flatai dauguma 
šeimyniški, bėg. vanduo, visi išren- 
duoti, 4 metų listas, dvigubas gar., 
pulki transp., geros (eigos. Sav. 6342 
Maryland

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią, ir gražiausiai įrengtu lietuvių 
aptieką šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius 

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

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.

Savininkas parduoda 4 kamb. ra
kandus. Gražiai išrodantis parloriaus 
setas itališku aksomu aptrauktas $85, 
vertas $350. Šilkinis 9x12 amerkonlš- 
kai — orientališkas kauras $35, ver
tas $150. Beeiulinis 9x12 Wilton kau 
ras $12. Louis XVI riešuto medžio 
valg. kamb. setas $6 5, vertas $250. 
Supamasis krėslas $25, vertas $100, 
sutaikytas miegk . setas $85, vertas 
$350, Candelabra lempa $6, verta $25 
radio, itališkos flrankos. stalai, veid
rodžiai ir tt.

8228 Maryland avė 1-mas apt. 1 
blokas J rytus nuo Cottage Grove. 

i Tel. Stewart 1875. P.ristatom.

Parsiduoda grocernė ir bu- 
černė tiktai tavoras. Biznis 
apgyventas lietuviais. Renda 
pigi — $40.00 į mėnesį ir pa
gyvenimo kambariai. Atsišau
kite tuojaus.

4550 So. Marshfield Avė.

/PIGIAI; 5 kamb. plytų namas, 
2 karų gar., stiklinis, užp. porčius, 
karšto v. š. Virtuvė (r maudinė tai- 
lių. Pamatyk, kad (vertyt. Merr. 2386, 
4438 No. Mansfield._________________•

Geros rūšies Calif., 5 kamb. bung., 
dideli kamb., French durys, iš gyv. 
kamb. eina Į didelį porčių, tikra ug
niavietė, tailių maudynė, lytaus maud. 
k. v. š. pilnas beizm., gar. fronto J- 
važ. lotas 50x136, geroj vietoj. Arti 

. mokykla. Pigiai. Tel. Park Rldge
• 688 M, 523 Merrill av. Park Ridge, Iii.

BARGENAS
i Marųuette Manor — 2 fla-' 
tų namas 5-6 kamb. ir gafa- 

1 džius lotas 60x125, visi impro- 
ivementai sudėti ir išmokėti. 
.Parsiduoda už pirmų teisingi
• pasiūlymų.

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. (Westem Avė,

Tel. Republic 5550

FARM A
Savininkas parduoda 40 a- 

kerių, su galvijais, įrankiais, 

javais, bitėmis. Gera žemė, ge

ri namai. Kaina $1,7(XL Agen

tų nereik.

N. H. COSTELLO,
Route 4, Dovvaglac, MIch.
80 ak., pelną netentls namas, $8,- 

500, 80 ak., galvijai, javai, mašineri
jos $8,000; 160 ak. pagarsėjusi pieno 
farma $12,000. 3 mallės nuo miesto. 
Glen No. 1. Vaughn, Elkhom, Wis.

$10 metuose, praleisti lluoslaik|. 
Namai, ežeras, antys, kiškiai, vove
rės, medžioklė, grybai. 2 vai. ) Chl- 
cagp. Garman, 7063 Chappel ava.

‘PlH KIEWICZ&(O,-

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujuą namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5428

J, W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

Wm. J. Kareiva t 

Savininkas
Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo. šau
kit

GREEN VALIjEY 
k PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Bouievard 1389

ANGLĮ) KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

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

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chicago, 111.

Darome "signs" ir komercljinlus pie
šinius dėl visokių biznių, Taip-gi duo
dame piešimo pamokas pradiniams.

P. K. KAČERAUSKAS
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

3133 So. Halsted St. .

WEST SIDĖS LIETUVIAI
*

Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Itatau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6896

0. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlą|namiausios.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapos Telef.

Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YEBKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmen-os ir fikščle- 

rial. įvedame elektrą J namus Ir 
dirbtuvės.
*13* 8. Halsted St. 3 Angštle
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