
DRAUGAS 

'tonHtinis tautinės ir 
tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame

rikoje.

DRAUGAS
The most influenti* 
Lithuanian Daily ir 

America.

No. 229 3c ’ A C O P Y
“ Uravgaa,” 2334 8o. Oaklev Aveniu.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, RUGSĖJO (ŠEPT.) 29 D., 1931 M.

ENTERED AS 8ECOND CLA88 MATTER MARCH 11, 1111, AT CltlCAaO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH I, 1879
3c A C O P Y 

Telefonas: Roosevelt 7791
METAI-VOL. XVI

Kinai nori japonais
KINĮ) STUDENTAI ORGANIZUOJA 

SAVANORIŲ BŪRIUS
Bažnyčios priešai Meksikoj 

vėl nerimsta

■.ji,

M bms

CHICAGOJE LIETUVOJE

BANKAS VISKĄ IŠMOKA

PRANCŪZŲ MINISTERIAI VIEŠI 
BERLYNE

“Mayfair State Savings” 
bankas, 4436 Lawrence avė., 
nutarė išmokėti žmonėms vi
sus padėtus ten pinigus ir už
sidaryti. Banko prezidentas 
pareiškia, kad banko veikimas 
neduoda pelno ir visai neišsi
moka. Tad verčiau įstaigų už
daryti.

LENKŲ ŠNIPEI 6 METAI 
KALĖJIMO

KINAI NORN KARO

ŠANCHAJUS, rūgs. 29. — 
Kinai šiandien karo išvakarė
se.

Įvairiose Kinijos dalyse ki
ni} demonstracijos nesiliauna. 
Nankinge ir kituose miestuo
se studentai šūkauja, norėda
mi karo su japonais.

Kai kur studentai organi
zuoja savanorių būrius. »

Japonijos vyriausybė siun
čia karo laivus į Kinijos pa
kraščius.

Čia kalbama, kad kinus nuo 
karo gali sutūrėti tik svetimų 
valstybių įsikišimas į Man
džiūrijos reikalus.

MEKSIKOJ PLEČIAMA 
KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ

ve
Taip norima pagražinti New Yorko Rytų upės (Kast River) paupys: “East River dri- 

” bus automobiliams, o “Marginai” gatvė— motorvežiams (trokams). GREITAS SKRIDIMAS

LAVAL’IS BERLYNE

JAPONAI MANDŽIŪRIJOJ

AVASHINGTON, rūgs. 29. 
— Kinų pasiuntinybė gavo ži
nių, kad japonai nesiliauna ki
nus puolę Mandžiųrijoj. Sako, 
japonų lakūnai bombarduoja 
kinų traukinius, kuriais veža
mi i Kinijų kiijų pabėgėliai iš 
Mandžiūrijos.

Pažymima, kad praėjusį še
štadienį Mukdeno—Peipingo 
geležinkelyje traukinį nuver
tė ne plėšikai, bet japonų la
kūnai. Tarp žuvusių yra an
glas, rusas ir indas. Kiti kinai.

MANDŽIŪRIJA RES
PUBLIKA

TOKIJO, rūgs. 28. — Iš 
Mukdeno pranešama, kad Ma- 
ndžiūrijoj kuriama Kinijos ne- 
priklausanti respublika. Nau
jųjų respublikų sudarytų Ma- 
ndžiūrija ir Mongolija.

NEUŽIMS HARBINO

MEXICO CITY, rūgs. 28 
— Apaštališkas atstovas Mek
sikoje, Jo Eksc. arkivyskupas 
Ruiz y Flores’as, ragina Mek
sikos katalikus organizuotis 
•Bažnyčiai ginti.

Radikaliniai gaivalai visose 
atskirose valstybėse veda pro
pagandų visur sumažinti ku
nigų giraičių, kaip tas įvykdy
ta Vera Cruz’o valstybėje.

Kunigų skaičius sumažintas 
šiose valstybėse: Vera Cruz, 
Tobasco, Chiapas, Yukataneį 
ir Durango. Tuo pačiu tikslu 
propaganda vedama ir kitose 
valstybėse: Chihuahua, Jalis- 
co ir Aąuascalientes.

BOLŠEVIKAI MOBILIZUO
JA KARIUOMENĘ

MUKDENAS, rūgs. 28. — 
Japonai patvirtina žinias, a- 
pie tai, kad Rusijos sovietų 
kariuomenė mobilizuojama Ma 
ndžiūrijos pasieny. Kariuome
ne koncentruojama Mančulio 
ir Vladivostoko apylinkėse.

BERLYNĄS, rūgs. 29. — 
Vokietijos vyriausybė nepa
prastai iškilmingai vaišina at
vykusius Prancūzijos svečius 
— ministerį pirmininkų La- 

'val’į, ir užsienių reik. minis
terį Briand’ų. Vyksta draugi
ngos konferencijos, pokyliai 
jiems pagerbti.

Oficiališkai skelbiama, kad 
Vokietijos susiartinimas su 
Prancūzija yra jau faktas. Su
tarta sudaryti bendrų ekono- 

į minę komisijų abiejų valstybių 
naudai.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
prancūzų spauda palankiai ra
šo apie Vokietiją.

/ - - -
SUSIRĖMIMAI PARAGVA

JAUS PASIENY

KĄ JIS PRANEŠ SE
NATORIUI

KINŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 
JAPONUS

SUDAUŽĖ IR APIPLĖŠĖ 
TRAUKINI

PEIPINGAS, rūgs. 28. — 
Peipingo—Mukdeno geležinke
lio keleivinis traukinys nuver
stas nuo bėgių ir apiplėštas. 
30 asmenų žuvo ir daug su
žeista.

VIESULAS JAPONIJOJ

MUKDENAS, Mandžiflrija, 
rūgs. 28. — Japonų kariuome
nės vadovybė pranešė, kad ja
ponai nemano Harbino oku
puoti. Tuo būdu bus išvengta 
susirėmimo su sovietais.

Harbine gyvenantiems japo
nams įsakyta būti •pasirengu
siems apleisti šį miestų, jei 
būtų koks pavojus numato
mas. ,

TOKIJO, rūgs. 28. — Šio 
miesto ir Jokohamos apylin
kėse siautė smarkus viesulas! 
(taifūnas). 10 asmenų žuvo. 
50,000 gyvenamųjų namų su
gadinta.

PARVYKSTA KARO 
SEKRETORIUS

Kariuomenės teismas Kaune 
nagrinėjo šnipinėjusios lenkų 
naudai Vladislavos Danilevi
čiūtės bylų. Ji šnipinėti pra
dėjo 1930 m. Susipažinusi su 
vyr. puskar. Nesecku, papra
šė iš jo už pinigus apie ka
riuomenę žinių, bet tas apie 
tai pranešė savo viršininkui 
kap. Pelaniui ir krim. polici
jai.

Pradėta ji sekti. Neseckas'
Įžymus lakūnas majoras J.'jai įdavė keliolikų nuorašų is

NEW YORK, rūgs. 28. - 
Federalinis senatorius Borah 
yra draugingas sovietų Rusi
jai. Jis darbuojasi, kad šio 
krašto vyriausybė pripažintų 
bolševikų valdžių.

Prieš šešis mėnesius į Mas- 
kvų išvyko ja&rias amerikietis 
rašytojas E. Walter’is. Nusi
vežė šen. Borah’os rekomen
dacijas diktatoriui Stalinui.

Walter’is apkeliavo Rusijų 
išilgai ir skersai. Parvykęs iš 
Rusijos pareiškia, kad bolše
vikų valdžia neverta Ameri
kos pripažipimo. Rusijos gy
ventojai yra tikrai nelaimin
gi. Jie nežino, kų jie daro. 
Valdžia atima iš valstie
čių žemę ir valstiečius su šei
mynomis siunčia į Siberijų.

D. Doolittle’is, kurs nesenai 
laimėjo Bendix’o 10,000 dol. 
dovanų (prizų), šitomis die
nomis iš Indianapolis’o į Chi- 
cagų atskrido per 46 minutas. 
Atstumas tarp šių miestų yra 
166 anglų mylios.

TOKIJO, rūgs. 28. — Įvai 
riose Kinijos dalyse kinai pra
dėjo pulti japonus. Kai kur 
įvyko kruvinos riaušės. Japo
nai bėga į saugias sritis.

Nankinge studentai 'pavoji- AUTOMOBILIŲ AUKOS 
ngai sužeidė kinų užSfPTrtų 
reik. ministerį Wang’ų, kuri 
kaltina apsileidimu ir nesirū
pinimu stropiai ginti Mandžiū
rijos reikalus Ženevoje.

ITongkonge paskelbtas karo 
stovis. Ten kinai nužudė ke
letu japonų. Kruvinas riaušes 
numalšino karo policija ir bri
tų kariuomenė. Keliolika žmo
nių nukauta.

Praėjusį sekmadienį Chica- 
goj ir apylinkėse automobiliii 
katastrofose žuvo 10 asmenų. 
Iš jų 4 žuvo ant vieno gele
žinkelio, traukiniui sudaužius 
jų automobilį.

PRIEŠ ALGŲ MAŽINIMĄ

kariuomenės įsakymų 1926 m. 
ir už tai gavo 50 litų. Kvite 
ji pasirašė “J. Kamilavicz.”

Kvotos metu buvo nustaty
ta^ kad ji lankėsi okupuotoj 
Lietuvoj, matėsi su lenkų žval
gybininku ir kapralu Januške
vičium ir gavo iš lenkų žval
gybos pinigų. Pasodinta į su- 
nkiųjų darbų kalėjimų, taip 
pat prisipažino šnipinėjusi le
nkų naudai.

Tačiau teisme kalta nepri
sipažino. Tada buvo padaryta 
teismo ekspertyza, jos kaltė 
įrodyta, ir ji nubausta 6 me
tais s. d. kalėjimo. “R.”

ASUNCION, Paragvajus, 
rūgs. 29. — Paragvajaus — 
Bolivijos pasieny, ties Zama- 
clay, susikovė abiejų valsty
bių sargybos. Žuvo 8 paragva- 
jai ir 4 bolivai.

RIAUŠĖS ČILĖJ

SANTIAGO, Čili, rūgs. 29.
- Arti Angolo, vidurinėje re

spublikos daly, politiškose 
riaušėse 2 asmenys nužydyta 
ir 4 sužeista.

IMASI PRIEMONIŲ

ROMA, rūgs. 29. — Italijos 
vyriausybė imasi priemonių 
neleisti savo lyros vertei kris
ti. -

POLICIJA PASKUI KO
MUNISTUS
------------- /

LONDONAS, rūgs. 28. Sco- 
tland Yard’o policija puolė 
Britanijos komunistų partijos 
laikraščio “Daily Worker” re-

MANILA, rūgs. 28. —- Iš- dakcijų. Ieškota kurstančių ra-

NEKALTAS ŽMOGUS 
PALEISTAS

NORVEGIJA IR ŠVEDIJA 
SUSPENDAVO AUKSO 

PAGRINDĄ

Chicago miesto majoras Ce- 
rmak’as yra priešingas maži
nti algas miesto tarnautojams. 
Sako, tuo mažinimu negalima 
tikėtis sumažinti miesto išlai
das.

NAUJA LIGA

vyko namo »(į J. Valstybes) 
karo sekretorius Hurley’s. Jis 
viešėjo Filipinų salose apie 
vienų mėnesį.

štų. Areštuotas tik vienas 
spaustuvės darbininkas Wil- 
kinson’as. Kiti komunistai su
skubo pabėgti.

CHESTER, III., rūgs. 28. — 
Iš Menard’o kalėjimo palei
stas Jesse Lucas, kurs prieš 
23 metus buvo už žmogžudys
tę nubaustas kalėti ligi gyvos 
galvos. Nesenai vienas ūkini
nkas prieš mirdamas prisipa
žino, kad jis įvykdė tų žmog- 
žudybę ir Lucas yra nekaltas.

Lucas’o tėviškė yra Mount 
Cermel miestelis. Šio mieste
lio majoras ties kalėjimo var
tais pasitiko paleistųjį ir nu
vežė namo.

OSLO, Norvegija, rūgs. '28. 
— Norvegijos vyriausybė lai
kinai panaikino savo valiutos 
aukso pagrindų.

STOKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 28. — Švedijos valsty
bės taryba suspendavo aukso 
pagrindų ligi lapkričio 39 d.

SUOMIJOJ PANAIKINTA 
“SAUSOJI” FEDERACIJA

SUSPROGDINTA BOMBA

“Music Box” teatro priean
gyje, 3729 Southport avė., su
sprogdinta bomba. Teatro ve
dėjas kaltina policijų neveik
lumu.

PAŠALINTA Iš TARNYBOS

ATVYKO 52 RUSAI 
INŽINIERIAI

NEW YORK, rūgs. 29. — 
Į J. Valstybes atvyko aukšto
jo mokslo eiti 52 rusų inžinie
riai. Jie atsiųsti bolševikų val
džios lėšomis. Girdi, jie nėra 
komunistai.

CEPELINAS GRJŽO

FRIDRICHSHAFEN, Vo
kietija, rūgs. 29. — Iš Brazi
lijos parskrido orlaivis “Graf 
Zeppelin.”

HELSINKIS, rūgs. 28. — 
Suomijos vyriausybė nutarė 
panaikinti “Suomių darbinin
kų blaivybės federacijų.” Su
sekta, kad ši federacija tarna
vo komunistų propagandai.

NUŽUDĖ ŽMONĄ
Areštuotas J. Chorak’as, 

9747 Houston avė., kurs kalti
namas savo žmonos nužudy
mu.

Iš Hlinois’o valstybinių ka
lėjimų — Jolieto ir Statevil- 
le’s, pašalinti du viršininkų 
padėjėjai.

BYLA SU RUSŲ CERKVE

Telšių kurijos byla su rusų 
cerkve dėl užgrobtos žemės 

vyr. Tribunole bus nagrinėja
ma rugsėjo 18 d. Katalikai 
tikisi, kad padaryta jiems 
skriauda bus atitaisyta ir už
grobta žemė grųžinta. “R”

Lietuvoje pradėjo rodytis 
nauja žmonių liga — balanti- 
diasis. Jų sukelia vienanarve- ( 
liniai gyviai — balantidium 
coli. Tie parazitai gali gyve
nti kiaulių žarnose, nesukel
dami kiaulėms ypatingos ligos. 
Spėjama, kad žmogus užsikre
čia nuo kiaulių, prarydamas 
kiaulienos balantidijas.

Balantidijos pas žmogų su
kelia labai sunkų žarnų kata
rų, kurs per 3—4 mėn. žmogų 
gali privesti prie mirties.

Liga — Balantidiasis paste
bėta Biržų apskr. Vabalninko 
valse., Trakų apskr. Žųslių 
valsč. ir Ukmergės ap» Pana- 
terių bei Taujėnų valsčiuose.

Rugsėjo 9 d. Universiteto 
medicinos fak. vidaus ligų ka
tedros vyr. asistentas Dr. A- 
mbraziejūtė—Steponaitienė vy 
ksta į Ukmergės apskr. dary
ti dėl šios naujos ligos tyrinė
jimus. Jai padės Ukmergės 

apskrities medicinos ir vete
rinarijos personalas. “R.”

PINIGŲ VERTĖ

KINŲ PROTESTAS PLATINKITE “DRAUGĄ”

Chicagoj gyvenantieji kinai 
buvo surengę susirinkimų ir 
paskelbė protestų dėl japonų 
įsibrovimo j Mandžiūrijų.

ORO STOVIS

CHICAGO. — šiandie sau 
lėta ir šilčiau.

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Prancūzijos 100 fr. 
Italijos 100 lyrų 

Vokietijos 100 mrk.

$10.00
3.84
3.94
4.91

23.35
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“D R A U G A S”

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »8.00. Pu

sei Metų — Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — 04.00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
žina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam i 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. ■ i

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

riausybės stengtųsi įvesti latvių kalbų 
Lietuvos mokyklose, o lietuvių — Latvijos.

8) Visose abiejų kraštų mokyklose turėtų 
būti įvesta pradedant liaudies mokykla: geo
grafijos pamokos, kuriose' būtų daugiau supa
žindinama Lietuva apie Latviją ir atvirkš-

' čiai Latvija apie Lietuvą. —

9) Abiejų kraštų švietimo ministerijų

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

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERA
CIJOS VEIKIMAS PER 25 METUS.

GULTA.

Gelta pasi 
reiškia

švietimo ------ ---j-c . , ..priežastie.*komisijos bendradarbiaudamos turėtų suvieno „
. ... . . nuaazymodinti abiejų kalbų žodžius ir įvestų naują ben į 

drą terminologiją. mų

iš

o- 
gleivi- 

ir kūno 
su

* Jk>, ■

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAiLY FR1END

Published Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — »6.00. Slx Montno 
— J3.50. Three Months — $2.00. One Montta — 76c. 
Burope — One Year — $7.00. S‘x Montha — $4.00. 
Copy — .03c.

Advertislng In “DRAUGAS” brings best results.

Ądvertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagt

10) Kongresas plačiai išnagrinėjęs kokia skysčių 
įurėtų būti įvesta Lietuvių Latvių ir visų tulžies 
Pabaltijo valstybių bendra kalba, nutaria tų mentu. 
klausimų pavesti abiejų L. L. Vienybių vai- (aj ženklas, 
dyboms, pasikvietus specialistus ekspertus po kuriuo sle
paruošti konkrečius pasiūlymus ateinančiam pįasį kepenų' bei tulžies takų taškais 
1932 m. Vienybės kongresui.

LIETUVOS KATALIKIŲ DRAUGIJA.

\

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ LATVIŲ VIENYBĖ.

Šiek tiek jau esame rašę, kad šio mėne
sio pradžioje Kaune įvyko svarbi Lietuvių 
Latvių Vienybės konferencija, kuri daug gra
žių darbų atliko. Konferencija priėmė šias 
svarbias rezoliucijas:

Vili, Lietuvių Latvių Vienybės Kongre
sas pageidauja, kad visi draugijos nariai sten
gtųsi: 1) ugdyti ir plėsti idėjų #pie reikalų 
pilno politinio ir ekonominio susiartinimo, 
pirmoj eilėje — trijų Pabaltijo valstybių;

2) siekti to, kad visos ekonominės ir po
litinės sutartys su kitomis valstybėmis būtų 
daromos šių trijų valstybių vyriausybėms su
sitarus;

3) aiškinu plačiuose visuomenės sluoks
niuose istorinę, etnografinę, juridinę ir po
litinę Vilniaus klausimo esmę ir jo svarbą 
Lietuvių tautai; n:‘z’

4) kreipti visų dėmesį į tai, kad Vil-

P‘g-
Yra

Dr. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marųuette 
Ril. Grovehill 3262

ligos, 
i Gelta

^pagelsta pirmučiausia. Neil
gai trukus, tas geltonumas pa
sirodo ant visos kūno odos. 
Šis dažas gali būti įvairios 
kiekybės, pradedant nuo 
šviesiai gelsvo

! tamsiai žalsvu.
Geltos pagautus ligonius 

beveik visados vargina niežė
jimas, kurs kartais būva net 
ir labai didelis.

Kaltais pasireiškia išbėri
mas odos raudonais, melsvais 

arba spuogais. Pasta
rieji pasitaiko labai, retai ir

paeina iš šių priežasčių: 1) 
užsikimšimo (hepatogenous), 

Lietuvoje veikia L. K. Moterų draugija, 9) be užsikimšimo (liemato- 
kuri šiame mėnesyje laikė savo metinę konfe- genous), ir 3) užsikrėtimo 
rencijų. Katalikų laikraščiai gražiai aprašė (toxie arba liemohepatogc- 
tos draugijos nuveiktus darbus ir šios kon- nous).

yra trijų rūšių ir darniausiai paliečia akių vo-

(Tęsinys) Vilniaus našlaičiams šelpti.
Išlaidos: kun. F. Virmauskio čekis

1. Kun. Dr. J. Navickas $19.20 ii mūsų $75.00. $115.- 
T. Marijonų bernaičių kolegi- 20.
ja, Brooklyno ir N. Y. ir N. H- Prof. Pr. Dovydaitis, at- 

ir baigiant J- išvažiavimo aukos $110.43. eitininkų draugijai Kaune
2. Kun. P. Bieliauskas, Vii- $77.35. ,

niaus našlaičiams aukos, gau- 12. Vytauto spaustuvė, už 
tos iki 11-20 d. $144,35. 2,000 laiškų $8.00.

3. Kun. Alfonsas Urbanavi- 13. C. .1. Krušinskas, alga
čius, Jėzaus N. Seserų Vie- už kovo, balandžio, gegužės, 
nuolynui, N. Y., N. J. išvažia- birželio ir liepos mėn. $250.00. 
vimo pelno pusė (aukos $36.- Už 365 mažus ir didelius 
43. . • * vokus su pašto ženklu $8.15.

4. “Draugas” Pub. Co., užį Už pašto ženklus ir regis- 
800 XIX kongreso protokolo truotus laiškus $15.10.

kus, rankas ir kojas.
Kūno skysčiai. — šlapumo

dažas yra įvairus. Gali būti

knygelių $72.00.
5. Kun. Kapočius, Providen-

ce R. I. aukos, Atsikėlimo

Už rašomosios mašinėlės pa
taisymų $1.25.

“Clasps” vokai 80c.
14. Buv. iždininko kun. H.nuo šviesiai — gelsvo iki rus- bažnyčiai $50.00.

vai - žalio dažo. Dažas Slapu- į 6' C- ’L Krušinskas, sek. ai- J. Vaičūno apyskaita $31.54.

ferencijos eigą. Matyti, Lietuvos katalikės 
vieningai dilba ir dėl to jų draugijos nuopel
nais visi džiaugiasi. Dėl draugijos ateities (lai
bų “Rytas” rašo:

“Dabar tenka daugiau išeiti į kitas dar
bo sritis — tai į sociališkai labdaringą. Nors

Gelta iš priežasties užsikim
me atsiranda pirmiau, negu už 1930 m. rugp., rūgs. j Iš viso išleista $1,304.42.ga

I spalių m. $200.00.jis pastebiamas odoje. Pirm
Šimo sudaro apie 85 nuoš. vi-I negu tulžies pigmentas pasie- j Krušinskas, sek. al
sų jos apsireiškimų ir gali fkia šlapumą, jis pasireiškia už 1930 m' 8ruo<b m- 

$50.00, |
8. Kun. N. Pakalnis, už ka- 

blegramas Ženevon, Tautą 
Sąjungai ir Lietuvos užsienių 
reikalų ministeriui Zauniui

kilti dėl sekami priežasčių: kraujuje. Jeigu didelio laips- 
1) Tulžies takų užkimšimas nio gelta tęsiasi gan ilgą Iai- 

iš vidaus tulžies akmesnimis, ką, tokio ligonio kraujas pra-
labdarybės reikalas visada buvo gyvas katali- sutirštėjusia tulžimi ir glei-! randa galimybę sutiištėti į 
kių moterų tarpe, tačiau šiandien jį dar la- vėniįs> ar kokiais nors parazi-'tam'tikra laiką ir, jei tokiam
Viau tenka pastūmėti i priekį, sujungiant su |aįs
socialiniu veikimu. 1930 m. pabaigoj K. mer
gaičių globos sekcija, kuri pasistatė sau tik
siu teikti visokeriopos pagalbos įvairaus am
žiaus ir profesijos mergaitėms, savarankiškai 
gyvenančioms arba pradedančioms gyventi

ligoniui priseina daryti ope- $33.82.
raciją,2) Užsikimšimas tulžies ta

kų sienelių, paeinąs nuo tų: paprastai dideliu ir kartais 
sienelių sutinimo iš priežas- ;pavojingu kraujotekiu. Šis pa
ties uždegimo (cholangitis), ivojus žymiai pašalinama vais-

tenka susidurti su ne- 9' C' J' Krušinskas, alga
1931 m. sausio, vasario mėn. 
$100.00.

10. Kun. P. Bieliauskas,
dykų mėsų (tumorų) augimo i tų pagelba, jei yra progos Į jase yia oro j^į burbu-

Lietuvoje ir svetur, įsteigė drbo namus ir tuose takuose, jų susitraukimo į duoti jų pirm negu daroma o- j Įaij paeįną nuo puvimo vidu-
darbo biurą, kad tuo būdu padėtų ieškan
čioms pagalbos arba užbėgtų už akių dori
niam ir moraliam mergaičių puolimui.

Šioje konferencijoj^ bus nutiestos gairės 
naujai darbo sričiai — motinos ir vaiko glo
bai. Motinystei globos, kurią garantuoja, (jįnio> padidėjusių liaukų ir 
konstitucija, dar ligi šiol neturime. Jei šiek1 
tiek rūpinamasi padėti vaikui, tai vis dar ne-

niaus klausimo teisingo sprendimo atidėlio- matyt susirūpinimo padėti motinai. Valstybė 
jįmas yra kliūtimi Pabaltijo valstybėms rūpinasi tik apleistais kūdikiais, kad jie ne
glaudžiau susiartinti ir gresia dideliais pavo- daugintų prasižengėlių skaičių. Šimtai mirš- 
jaįs ne tik Lietuvai, bet ir visam Pabaltijui; f tančių nuo gimdymo motinų, tūkstančiai pa-

5) Kongresas turi vilties, kad Lietuvos ' liegėlių vaikų rodo, koks reikalas verčia ini-
valstybės istorinės ir politinės teisės j jos tis to darbo, kad padėtų motinai pasirflpin- 
seną garbingą sostinę bus greitu laiku, pil- f ti vaiku. Patarimo punktai motinoms, nės- 
nai atstatytos; ' ! čioms, auklėjimo ir juridiniu klausimais būti-

Aštuntas L. L. Vienybės Kongresas tei- ■ nai ir skubiai reikalingi, 
sės suvienodinimo klausimu nutaria: i Ekonominio krizių slegiamas visas mū-

6) kreipti abiejų kraštų vyriausybių dė- ■ *ų kraštas. Sunkumai didelė našta gula ant

Gauta iš viso $1,603.17. 
Išleista iš viso $1,304.42. 

Balansas 1931-V111-20 $298,-
75.

Be to, turima vertybinių po
pierių:

18 po $100.00 L. L. P. tu
nų $1,800.00

83 po $50.00 L. L. P. bonų 
$4,150.00

1 Lietuvos bonas.be kuponų 
$50.00 \

15 L. L, P. b. kūponų po 
$5.00 $75.1X1.

6 kuo poną i L. L/ P. b. po
(strictures) ir iš priežasties peracija.. iriuose, nes ten esančio maisto $2.50 $15.00.
nervuotuino. j Geltai tęsianties ilgesnį lai- viduriai negali tinkamai su- j 1 U. S. bonas $50.00.

3) Užkimšimas tulžies takų ką, gali sumažėti raudonųjų; virškinti. 13 y2 “Draugas” Pub. Co.
iš išlaukinės pusės, paeinąs Į kraujo kūnelių skaičius, kas ! Paprastai, ligonių dvasia y-įšėrų $135.00.
nuo augančių dykų mėsų spau taipgi neina į sveikatą. ra nuslopinta, jie skundžiasi i Įvairių, šėrų $225.00.

1Ašaros, seilės ir pienas re-'galvos skaudėjimu, yra mie-[ Metropolitan State Banko 
sugijinių (adnesious). tai būva šio pigmento palie 1 guitfti, be apetito, dažnai jiems Chicagoje kvitas už U. S. bo-

4) Retkarčiais gelta gali čiami. bet prakaitė dažniausiai širdis pyksta ir turi išpustus ną $50.00.
kilti iš priežasties staigaus jo būva užtektinai. vidurius. Kepenys, paprastai,; Paskola Liet. darbininkų są-
susilenkinio ar susisukimo tul 
žies takų nukritus kepenoms, 
skrandžiui, ar tiesiąjam inks
tui.

įnėsį, kad būtų einama abiejuose kraštuose moterų pečių. Gerinti moterų būklę, tai ge- jų, savo pasiaukojimu ir darbštumu moterys 
prie teisės suvienodinimo istatimdavystėje, į rinti visos šeimos, visos tautos būklę ir čia gali tikrai daug padaryti. Bet reikalinga, kad
koėdifikacijoj, teisinėje terminologijoj: Į moteris turi taip pat padėti kuo gali. iouis būtų užtikrinta teisė tarti savo žodį. Rti

Kalbų klausimu VIII L. L. Vienybės Kon 1 Šių visų ‘uždavinių siekdamos moterys kalinga, kad moteris galėtų taip pat spręsti, 
gresas nutarė: dirba ne savo, bet visos tautos ir valstybės dalyvauti bendrame viešojo gyvenimo tvar-

7) daryti žygius, kad abiejų kraštų v y gerovei. Sudarydamos pusę Lietuvos gyvento- kyme. Su dideliu susirūpinimą ne tik savo

Ligonio širdis plaka paleng- yra padidėjusios. jungai su nuoš. $5,000.00.
va ir kartais nereguliariai. : (Pabaiga bus kitą savaitę). Iš viso $11,848. 75.

Permainos išmatose yra ATSAKYMAS. — P. J. Gir- , .. n. . ...
A. , \ i , ... Federacijos 25 metų veikimoypatingos — nenormalaus (la- dyti vaikus kava, kaip tamsta - ,

Simptomai bei ženklai gru- žo ir yra vadinamos “day- darai, yra kenksminga ir to-
puojama, atsižiūrint, kuri kū- colored”. Šios permainos į- dėl nepatariu tai daryti. Ne Prieš įsteigiant federacijų
no sistema yra ligos paberta, vyksta dėl trijų priežasčių: iriia kartą ne. Susimildama, Amerikos lietuvių kolonijos

■ 1) Oda ir gleivinės plėvelės, išmatose nėra tulžies; jose yra vietoj kavos, duok vaikamsįveikė skyrium. Tik federacijai
Akių plėvelės (čonjunctivae) daug nevirškintų riebalų; ir pieno. I įsikūrus veikimas buvo pama

žu bendrinamas, koordinuoja-
bet įr visos tautos likimu, moterys stebi ne
apgalvotą jų teisių siaurinimą ir grąžinimą 
motinos iš garbingos jai vertos vietos į pa- 
emintą, susiaurintų teisių tvarinio vietą. Šiai ciją.

konferencijai tektų ir tai turėti - gaivoje ir Pirmame federacijos kongre 
tarti savo viešą žodį.” . j (Tęsinys 3 pusi.

mas ir didžiojo karo metu ka
talikai su mažomis išimtimis 
jau bendrai veikė per federa-

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertę A. Sušinskas iy J. Prunskis

pats dalyvavau. Besimeldžiančiųjų buvo šviesa. Bet ir šį kartą jiems nepavyko: 
s didelė minia. Keli šimtai abiejų lyčių ko- žmonės užsidegė tūkstančius žvakių, ir

(Tęsinys)

Šie, raudonamiečių apsupti, pravažia
vę žymesnėmis gatvėmis, baigiantis 12 
vai., prisiartino prie katedros bažnyčios 
kur buvo baigiamos laikyti pamaldos, č'ia 
komunistai sukūrė jš šventų paveikslų 
laužą ir uždegė savo pačių padarytas bai
dykles, vaizduojančias šventuosius. Greta 
kartuvėse jie pakorė kitas figūras, vaiz
duojančias Kristų, Jehovą, Buddą ir Ma
hometą. Aplink laužą ir kartuves Sako be
gėdiškus šokius abiejų lyčių jauni komu
nistai, klykaudami apie pusę valandos...

Su baime ir pasibaisėjimu žiūrėjo gy
ventojai į šiuos šventvagius. %

Štai vėl lakias bolševikų šventvagiš
kos manifestacijos bažnyčiose netgi pa
maldų metu. Tai j vyko 1925 m. |>er Vely
kas “Visų šventųjų“ bažnytėlėje Rosto
vo kapinėse pamaldų metu, kuriose ir aš

munistų, susėdę ant kapų aplink bažny- 
1 čią, dainavo, šūkavo, armonikai prita- 
' riant, gėrė degtinę, ištvirkavo ir burno

jo Dievui, kaip kas išmanė. Nugirdę vie
ną draugą, jie įstūmė jį j bažnyčią, kad 
jis sukeltų prie pat altoriaus triukšmą. 
Giltasis, kelią draugų lydimas, pro minią 
prasibrovė tik kelias minutes prieš iškil
mingą užgiedojimą: “Kristus prisikėlė.” 
Svyruodamas pakopė jis kelis laiptus ir 
pasuko j altorių. Tikintieji, stovėję prie 
sakyklos, taip netikėtai jam pasirodžius, 
uesutrukdė jam praeiti, bet pamaldas lai
kęs dvasininkas nesumišo — greit jis už
stojo komsomolcui. kelią ir, atsistojęs tarp 
jo ir altoriaus, ėmė jam grasyti kryžiumi.
Jaunas komunistas sustojo, pabalo ir su 
išgąsčiu pasitraukė. Traukiantis atgal, 
susipynė jam kojos, ir jis parvirto. Vie
nu akimirksniu atsidūrė jis iškeltas virš 
minios i/, perduodamas iš rankų j rankas, 
buvo nepaprastai greit išmestas lauk. Ne
pasisekimo įerzinti, konisomolcai perkir- 
jk) elektros vielas ir tuo momentu, kada 
pasigirdo “Kristus prisikėlė”, užgeso

pamaldos buvo laikomos ir toliau, bet už
tat dar gražesnės ir iškilmingesnės. Mis
tiškas jausmas apėmė besimeldžiančiųjų 
širdį, kurie nesuprantamu būdu pajuto

siuosius, bėsilsinčius amžinu nnegu, nesu- ’ tai buvo bejėgiai kovoti su tautos tikėji- 
laikė bolševikų. Greit buvo įvykdytas pro- mu.
jektas karstai iškasti ir išmesti lauk į Tokie mirusiųjų išniekinimai, yya daž-
greta koplyčios. Atsitiktinai sužinojo a- 
pie tai ir vietos gyventojai. Gilaus dėkin
gumo jausmo apimti dėl Pustovoitovų po-

prisiartinant didžiąją dieviškąją PaslMpfi Į lūs gerų darbą, jie paprašė atiduoti jiems
ir kurie ėmė dar karščiau melstis. Dvasi
ninką, pasipriešinusį komsomolco švent
vagystei, G. P. U. pradėjo persekioti. Ne
trukus jis buvo ištremtas į Solovkų sa
las.

Bolševikai puolė ne tik šventnamius, 
bet ir mirusius, štai ir pavyzdy^. Rosto
ve vienoj koplyčioj, netoli nuo šv. Myka- 
lojaus ligoninės buvo rūsys, kuriame bu
vo palaidota vyras ir žmona t’ustovoito- 
vai. Gyvi būdami, jie pasižymėjo daugy
be labdaringų darbų, jie šelpė taip pat ir 
viršminėtą ligoninę. Įsigalėjus sovietų 
valdžiai, koplyčioj apsigyveno ligoninės 
tarnautojai. Miestkomo sekretorius pano
rėjo apsigyventi arti savo komiteto. Jam 
atėjo į galvą mintis iškraustyti abu mi
rusiuosius ir jų rfisj perdirbti sau j bu- I kus išaugo į grandiozišką manifestaciją, 
tą. Komunistui nieko nėra švento, ir Taip atsiliepė žmonės į tą bolševikų bar- 
šventvagiškas sumanymas iškasti mirų- I būrišką šventvagystės darbą. Komuiia-

jų kūnus, kad vėl galėtų juos su religiško
mis apeigomis palaidoti. Komunistai svar- 

'stė tai keletą dienų ir, pagaliau, sutiko 
atiduoti jiems abu lavonus, bet pareiškė,

ni. Jie praktikuojami su pačiu netikėti- 
niausiu cinizmu, kad tik gautų brangius 
švininius karstus, švino dabar nebegali
ma gauti visoje Rusijoje, todėl ir karstų 
daryti iš to metalo irgi nebegalima. Už
tat bolševikai ir pasiryžo juos nusavinti. 
Pavyzdžiui papasakosiu šitokį faktą. Pra
slinkus keliems mėnesiams nuo paminėto

kad abu švino karstus jie pasilieka sau. 1 incidento, nežinomi žmonės Rostovo prie-
Ką darysi, teko atidaryti karstai, išimti 
kūnai ir sudėti juos į medinius karstus. 
Bet atidarius karstus, pasirodė, kad Pus- 
tovoitovienės kūnas po 20 metų išliko vi
siškai sveikas. Prisiminę jos šventą gy
venimą, jos tikėjimą ir gerus darbus, 
žmonės pradėjo sakyti, stebuklą įvykus.

Lavonai buvo antrą kartą užkasti, da
lyvaujant dvasininkams ir visam miestui. 
Nežiūrint sovietų uždraudimo, buvo su-

miesty, Temerike, užmušė du čekistus. Vy- 
riausyhė nutarė, kad paprasto medžio 
karstai per menki užmuštųjų laipsniui ir 
nusprendė juos laidoti švininiuose kars
tuose. Tuo reikalu bolševikai nuvyko į 
Novoposelensko kapines, įlindo j vieną rū
sį, jų manymu patį turtingiausį, išėmė iš 
karstų kūnus ir numetė greta jų kapų, o 
vietoj jų j karstus jguldė du užmuštuosius 
čekistifr. Kapinių administracija rū; i tu-

organizuota ištisa procesija su bažnyti- 1 rČi°Pr’piWyti žemėmis, kad palaidotų kfl- 
nėmis vėliavomis priešakyje, kąri netru- ' nus’ neikusius ką^stų .

(Bus daigiau)

bonas.be
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SVEIKINAME!

J. M. Didžiai gerb. pralotas MYKOLAS L. KRUŠAS, Šv. Jurgio par. klebonas, šian
dien mini savo globėjo dienų. Nuoširdžiai sveikiname, linkėdami, sveikatos ir ilgiausiij me
tų. Ta pačia proga sveikiname ir. gerb. kun. Švarlj, Šv. Kryžiaus par. vikarų.

A. L. R. K. FEDERACI
JOS VEIKIMAS PER

25 M.
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

se 1906 m. a. a. kun. dr. A. 
Staniukyno referatu 
kartų viešai iškeltas
las steigti lietuviškas parapi
jines mokyklas. Trečiame kon 
grėsė 1913 m. adv. J. Gabrio 
patarimu įsteigtas Tautos Iž
das ir pritarta p. A. M. Nor
kūno referate iškeltam reika
lui kurti lietuvių jaunimo or
ganizacijų, kuri pavadinta Lie 
tuvos Vyčiais, Įsteigtas Kole
gijos Fondas . Ketvirtame 
kongrese 1914 m. p-lių A. 
Sutkaitės ir A. Jakaičiūtės 
referatais iškeltas moterų1 or
ganizacijų reikalas. Nutarta 
steigti atskirų moterų orga
nizacijų, išrinkta komisija, ku
ri ir sudarė Moterų Sųjungos 
užuomazgų. Tais pat metais 
sušauktas didelis seimas Chi- 
cagoje ir Įkurtas Tautos Fon
das Lietuvos reikalams finan
suoti.

Karui užtrukus, suorgani
zuota Tautos Taryba. Gautas 
J. A. V. prezidento Wilsono 
sutikimas surengti “lietuvių 
Jlienų” 1916 m. lapkričio 1 d. 
Įsteigtas Informacijos Biuras 
AVashingtone ir finansuota to- 
kis pat Informacijos Biuras 
Šveicarijoj.

1917 m. nutarta surengti 
1917-1918 m. žiemos metu va
jų politiškiems Lietuvos rei
kalams. Laisvės aušrelei švin
tant Lietuvos padangėje lietu
viuose kilo didžiausias pasiry
žimas — surinkta ne 50,' bet 
daugiau kaip 3(X) tūkstančių 
dolerių.

'Pasiųsta Lietuvon du atsto
vai, kad shžinotų kas tėvynėje 
dedasi, ir sudarytų glaudes
nius ryšius su lietuvių tautos 
vadais. '

Karui pasibaigus, pasiųsta 
keletas atstovų ir stenografis- 
tės Prancūzijon, finansiškai 
juos aprūpinus, kad prie Tai- 
įkos Konferencijos drauge su

pirmų ! Lietuvos atstovais gintų lietu- 
reika- vių ir Lietuvos reikalus, Fi

nansuota ne vien amerikiečii) 
lietuvių atstovai, bet ir Lietu
vos delegacijai pasiųsta 
$90.000.00. Informacijos Biu
rui AVashingtone duota $33,- 
685.56 Lietuvos delegacijai 
prie Taikos Konferencijos pa
tariant, New. Yorke įsteigta 
Publikacijos Biuras amerikie
čiams informuoti ir skelbti 
žinioms apie Lietuvų tam biu
rui vesti išleista $40,000.00.

Lietuvos laisvės propagan
dai per Informacijos Biurų 
Šveicarijoje, Lietuvos reika
lams ir lietuviams karo be
laisviams Vokietijoj šelpti iš
leista 120 tūkstančių dolerių. 
Lenkams puolant Lietuvų ir 
užėmus Seinus, 1920 m. fede
racijos kongresas Waterbury, 
gavęs tų liūdnų žinių, nutarė 
rinkti ko daugiausia pinigų 
Lietuvai šelpti. Surengtas va
jus — surinkta ir pasiųsta Lie

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

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEPT STORO,

kurį piymiau valdė. Ernest Weiner, kaipo Drv Goods 
štorų. Mūsų stakas yra naujas ir pifnas. Pilnų paten
kinimų garantuojame ant visko, kų tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausių patarnavimų.

BILJLY’S ?ITNCLE

LIETUVIAI
CICERO. III. vyks vieša rinkliava — Tag! 

dav Cicero mieste.
Rinkliavos komisija kviečia 

merginau ir moteris stoti j 
darbų.

X Šių savaitę šv. Antano 
lu/žnyčioje laikoma Novena 
prie šv. Pranciškaus. Novelių 
veda Tėvas kun. Petrauskas, 
žmonių rytais ir vakarais lan
kosi daug.

X Radio stotis AJJ. siunčia

“Junior Glee Club of St. An- 
thony’s Church“.

• Rugsėjo 24 d., ,šv. Antano 
parapijos jaunesysis chorą.',

, kurį veda p-lė Ona Skiriutė, 
laikė mėnesini susirinkimų, 

į Susirinkiman atsilankė daug 
' choristų ir gražiai svarstė 
reikalus.

Choras mokinasi kelis veika 
lūs, kurių vardai bus vėliau 
paskelbti. Vienų veikalų nuta
rė sidošti Cicerus Federacijos 
12 sk., kitų Dievo Motinos So
pulingos draugijai.

Po susirinkimo sulošta dvi 
komedijos “Coquette” ir 

“Building of the Hospitąl”. 
Abu veikalu narius laibai pri- 

| juokino. O gerbiamas mūsų 
pirmininkas palinksmino pub
lika su “piano accordian”.

i Beje, bučiau ir užmiršusi! 
j Palinksminimams po susirin- 
kimo daug darbo įdeda Pran
ciškus Nikrošius. Kada tik jis 

I pasirodo scenoj, tai žinok, 
j kad bus juoko. .Jis taį dainuo- 
: ja, tai vaidina darydamas į- 
| vairių mimikų ir visa jam pri- 
j tinka. Valio, “Niek”! Visi tu
rime “good time”, kuomet tų 
kų surengi.

Choristė.

tuvos Prezidentui 41 tiikstan- 
tis dolerių. (Bus daugiau)

[Radio stotis AJJ.

X Ateinantį sekmadieni, 
spalio 4 dienų, Labdarų.) 3 į-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WA1TCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

: širdingiausius linkėjimus il- 
j giausių metų gerb. klebonui
kun. Jeronimui Vaičunui jo 
vardinių diena.

X Parapijos bazaras prasi
dės 11 d. spalių. Visi cicerie- 
čiai prie jo ruošiasi.

X Šv. Antano draugijos me
tinis banketas įvyks spalių 25 
dienų, parapijos svetainėje. 
Sakoma, kad banketas bus 
šaunus dėl to, jog jį rengiu 
vyrai. Tikietai jau platinami. 
Visi gali įsigyti.

LAIŠKAS RED.

Gerb. “Draugo” redake 
ja malonėkit pataisyti klaidi 
“Draugo” No. 223 aukos 

j Lietuvių Kolegijai mano aų 
I pažymėta $150.(X), o turėjo bi 
Iti $250.00.

Su aukšta pagarbu
M. Abračinskic.

REMKITE VISUS B L' * 
RIUS TP- PROFESION/ ’ :

KURIE SKELBT A f 
DRAUGE
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas

LINKSMOS NAVYNOS.

iš kontestuntų nenustatė savo tyvuose rungtynių surėinimuo-Į Ulennu Collett Vare,‘5 metų
liundicap link slapto numerio, se. Musų Billy Burkauskas, 
kuris tapo atidarytas vaka- vyriausias Amerikos golfo
rienėj, bet p. Vitkus buvo ar- čempionas įėjo net iki semi-įveda U. S. Woman Golf Asso- 

bunkuo.se turi prisipilusios pi-jčiausias prie tos slaptybės. Va finais losimo, bet, pagalios, jįjciation.
nigų, tik proletarams nevalia zų ir prizų aukojo A. K. Me- nugalėjo Den Shule iš Alba---------------- -—
apie tai nė žinoti, ne kalbėti.' nas, golfo instruktorius. ,ny, N. Y. 1 skylę iš 36. Tom LIETUVOS VYČIŲ TURNY-

čempionę finai 36 skylių loši
me 2-1 skoru. Šį čempionatų

Bruklyno “tautiškam” ne
zaležninkų organe nesenai pa- Kitaip busi balšav ikiško i .....
skelbto sąrašas lietuvių, vertų “«>>«■»” I»rWk« uoptSete- pridavė turnyrų vedejut., vos 20 metų pro išlošė foto- 

liūs ir gali da prie sienos at- Po to gollininkai ir svečiai pionatų, nugalėdamas savo o- 
' rinkasi prie vakarienės. A. K. ponentų finai lošime 2-1 skoru.

Baigus rungtynes visi sko-ĮCreavy iš lludson, O. jaunas

pakelti į šventuosius Lietuvos 
patriotus. Man peržiurėjus sų- H"t°ti. 
rašų, jis pasirodė ne pilnas.'
Trūksta Valaičio, kuri reiktų1 
pašventinti į Lietuvos fašistų'
Amerikoj užtarytojų. ! kvarabos. Nematydami jokio I lemom jos rr..................... .

j ratunko, “tautiečiai” pakvie- Į kiek daug lietuviai goltinin- J. V. golfo profesionalai. Šį 
kurios itin čempionatų veda Pro Golf As-

Anierikos lietuviško 
tiško” kūnų pieluoja visokios

į Menas, sutvarkęs skorus, pas- Den Skute paliko sekantis — 
tau- kelbė laimėtojus ir laimėtojas, runner-up. Lošimas įvyko 

Prasidėjo trofijų įteikimo ce- Wannamoisett kliube, Provi- 
reikėjo stebėtis, dence, R. I. Čia dalyvavo tik

Įtė Čikagos nezaležninkų arei-j kai turi trofijų, 
Dvi b&lšavikų kapitalistes:.| viškupų, padaryti kūnui vizi-■ gražios. sociation. Tarpe Billy ir Den fįj$

RAS.

Lietuvos Vyčių golfo turny
ras eina dabar Golfmore kliu
be. Turnyre dalyvauja kuopų 
jauktai. North Side iki šiol 
stovi geriausiai. Konnie Savic
kus, turnyro vedėjas, rūpina
si gavimu trofijos ir prizų. A. 
K. Alenas pažadėjo gražių tro-

porų. Pradžia 8 vai. ryto ir 1 is no longer considered a mem 
vai. po pietų. Nesuspėję at-jber of tke bowling league. 
vykti iš ryto gali dalyvuti i Because of Brighton Park’s 
popietiniame lošime. Gražus,'action their remained 7 teams 
draugiškas ir pirmas savo rū- in our league, to even the 
šies lošimas. number tke Chicago District

Menas. team dropped out. West Side 
------------------made its first appearance and

KNIGHTS OF LITHUANIAI their presence sure was felt
B0WLING LEAGUE.

W. L. Pct.
0 1000
2 '667
2
3 
2

3
4 
4 
3 
1

mirusio Krasino 'žmona ir jos tacijų ir jį sudrutintL Arei- Dr. Karalius, prez. L. G. K. ėjo standi kompetiolja iki pas 
tavorška Cuimkovič susipešė biskupas su savo sekretorium vedė susirinkimų, iššaukda- kutinės, skylės, bet mūsiškio MTftĘŲg GOLFO TURNYRAS 
už 350,000 frankų ir pasidavė vizitacijų pradėjo nuo Brūkly-į mas čempionus ir kviesdamas puteris nedirbo kaip reik ir
Paryžiaus buržujų teismui, no tautiškos gazietos, kurioj, i kalbėtojus. A. K. Menas įteikė turėjo pralošt. Billy išlošė A 
kad padarytų rokundų. K ra- be visokių kvarabų rado lizdų trofijas. Prizai palikta įteik- merikos golfo karaliaus karu- 
sinienė sako, kad, mirus jos juodų lietuviškų bacilų. Abiem ti čempionų vakarienėje, nes nų, bet nepavyko išlošt pro- 
vyrui, vienam Stokholmo bau- redaktūriam užduota strošni nesuspėta prie galutino turny- princo titulas.
ke ji turėjus 50,000 švedų kro- pakilta: pirmajam išsivilkti iš rų rezultato. Pokily viešpata-------------------

667
500
333
000

nų. Ji juos buvo užrašius ta-.iavįes kailio, antrajam — va- 
vorškai Cuimkovič, kuri da- žiuoti Čikagon ir sandarie- 
bar tuos pinigus savinas. čiams pasiklonioti. Po to, sa

vo entuziazmas. Čempionams į- j v. MOTERŲ GOLFAS.
teikiant trofijas, gausiai plota ________
rankomis. Kalbėjo adv. A.

Pirmas lietuvių mixfourso- 
me — mišrus — turnyras į- 
vyks nedėlioj, spalio 4 d.,

! Kinsmans kliube. Lošimo bū-, 
jdas: vyYas ir moteris sudaro 
porų ir lošia vienų bolę tarp 

j abiejų mušdami po sykį iš ei- 
Amerikos Moterų Nacionalis i lės. Lošia prieš kitų porų o-

West Side 
North Side 
Gary, lnd.
Providence 
Bridgeport
So. Chicago 0 6

Here are the results of the I Kibelskis
second nite of liard work. Bri- ^e'*dkauskas 
ghton Park who was given un 
til t bis evening to get organi- 
zed their team did not appear 
on the “battlefield” and so

i by So. Chicago because tliey 
i had to take three more trim- 
mings which makes it six in 
a row. So. Chicago seems to 
be taking it on the chin just 
now būt much more is expec- 
ted from tlieni in the near fu- 
ture.

SO. CHICAGO 
155

Regasius 
Pečiulis 
C. Kibelkis

155
129
144
172
755

147
194
129
160
180

157
160
136
185
182

810 820

(Tųsa 5 pusi.)

.* *

Rasiejuj ne tik balšavikų ko, arcibiskupas niščysiųs kva- Olis, K. Savickas, A. Kveda-!golfo čempionatas įvyko rūgs. Į ponentų. Pora su žemu skoru,
caras ir visi aukštieji komisą- rabas ir virsiųs klijus “tautiš

1 c .1

rai, bet ir jų pačios užsienio kam” kūnui klyjuoti.

GOLFO TURNYRAI. - Lietuvių jaunuolių mergai- ■
------------- Į čių golfo turnamentas šįmet ;

Lietuvių metiniai svarbes-< įvyko pirmų sykį. P. V. Olie-1 
nieji golfo turnamentai sek-1 nė, liet. moterų čempionė 1930 
mingai baigti, išskyrus ama-’ metų, aukojo puikių emblema- j 
torių finalų, kurio nesuspėta tinę sidabrinę trofijų mergai 
baigti. Antro nedėldienio čių čempionatui. P-lė Irene 
rungtynių sėkmės šitokios: Juozaitė išlošė mūsų mergai-

Amatorių rungtynės buvo • čių čempionės titulų su skoru 
standžios ir su netikėtinomis ' kirčiais ii p-le Josie Millei 
pergalėmis. K. Savickus,! sekantl Pirmų sykį lo- 
1929 m. čempionas, pralošė A. šiant turnYras nebuvo skaitlio 
Kvedarui, 1924 m. čempionui gaS‘ Mat’ Per8'reit surengtas.
per 1 skylę. N. Poczulpa nuga-!Bet kitais metais dauS mer' 
lėjo Kvedarų po pietų per 1 Saiči« rengiasi dalyvauti, 
skylę. R. Stanley, čempionas , Prezidento trofijų — llandi- 
su Poczulpa paliko finaliam cap išlošė Konnie Savickus su 
lošimui už titulų ir p. Justo skoru 85-17-69. kirčiais. Tro- 
Mackiewich trofijų. Pirmoj fijų aukojo Dr. Karalius, prez. 
flight — eilėj Dr. Kliauga nu- L. G. K. Meno vazų išlošė A. 
galėjo savo oponentus J. Vit- Kvedaras su Medai skoru 177 
kų ir Dr. Biežį palikdamas j kr. į 36 skyles. Blind Bagey 
savo eilėj lošti su Bill Ka- laimėjo J. S. Vitkus, Univer- 
minsku. C. Gurinąs išlošė ant- sal banko čempionas, su skorų 
roj eilėj. Golfininkams buvo 95—17—78 kirčiais. Paslėptas 
stebėtina iš p. Poczulpo ir Dr. numeris buvo 79, handicap tar 
Kliaugos pergalių. Pasirodo, pas 73—80. Nors nė vienas 
kad turnamentuose ne taip
jau lengva nugalėti oponentus, 
kaip paprastame lošime. Rim
ta kompeticija yra įdomesnė 
ir reikalauja daugiau ištver
mės.

Moterų metiniame čempio
nate taipgi buvo netikėtinų 
pergalių. Pusiau — finaiiami 
lošime p. V. Olienė, nugalėjo 
p. H. Zalatorienę su 2-1 skoru 
ir p-lė J. Mileriutė, runner-up 
nugalėjo p. A. Zimontienę,
1929 m. čempionę su 5-4 skoru.
Finaliame lošime p. Mileriutė 
nugalėjo p. Olienę per 1 skylę, 
išlošdama liet. moterų golfo 
titulų, gi nugalėtoji paliko, 
runner-up.o Abi jos gavo p 
trofijų, aukotas A. K. Meno, 
pro. Norėtus priminti, kad p.
Olienė labai gražiai lošia, bet 
visgi pasirodė, jog p. Mileriu
tė, vos 17 metų, bet jau yra, 
geriausia golfininkė iš lietuvių 
moterų.

Trečiadienyje, liugsėjo 30 d. t. 
y,. trisdeSimtojo dienojo nud 

tos nakties, kurioje

ROMANAS POCIUS
"I '.ivaaurls”

Kenosha, Wis.

Savo Viefpiilies staiga pakauk
tas persiskyrė su Šiuo pasauliu, 
liūs Sv. I’ilro Ir Povilo bažny
čioje Kockford, III. atlaikjtos 
k vai ryte už Jo skaisčią Ir 
brangią sielą gedulingos pamal
dos.

Gimines, draugai Ir pažįstami 
yra prašomi nors mintimis da
lyvauti tose pamaldose.

‘‘Amžina šviesa 
šviečia.

tegul Jam

Tegul ilsisi ramybėj Amen.

tas, D. Pivaiiunas.ii kiti. A ė- oi — 26 d. Buffalo Country žinoma, bus išlošėju pora. A- 
ilokų vakarų A. K. Menas už- Buffalo, N. Y. Miss. He- bu išlošėjas ir išlošėja gaus

p“kili, paskelbdamas se.',len Hi<jks iš Row|itt L į I prjzQ Įžanga j turnyį.„ 
, Rančius Vyčių ir kitų golfo VQg gp nietų mergina išlošė į vyrams vienas, dol moterims
jtumyius. .čempionatų, nugalėdama Mrs. j veltui. Kviečiama atvykti pe

Visi patenkinti skania va ; 
kariene, giedriu oru, atsisvei- 
kino rankų paspaudimu ir la-

! banakt.
Pasimatysime sekančiuose 

golfo turnyruose.
Menas.

GOLFAS AMERIKOJ.

P. G. A. čempiontas.
Amerikos golfo profesionalų 

čempionatas baigtas. Tom Ar- 
mour, čempionas pralošė anks-,

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
.Mnžiau Xe(cu 8 Dienas Ant Vandens 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen 

Specialia trūkis Ii Bremerhaven

TIK 7 DIENOS ( LIETUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos } abį pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietini agentą, arba 
130 VT. Rantlolph. St 

Chicago, III.

.t

AIA
STANISLAVA

KEPŠAITĖ
mirė rūgs. 27 d., 5:30 vai. ry
te 1931 m, sulaukus 19 metų 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Skaisgirio parap., Klparių kai
me, Amerikoj išgyveno 18 me
tų.

Paliko dideliame nulludHne 
motiną Klarljoną po tėvais 
Yuškaitę, patėvį Edmondą, se
seris Adolfina ir Clarą, brolį 
Vincentą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
094 4 Archer avė.

Laidotuvės įvyks seredoj rug
sėjo 30 d., 8:00 vai. ryto iš
namų į St Joseph parapijos 
bažnyčią. Hummtt. III., kur 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o Iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Vls| a. a. Stanislavos Kepšat- 
tės giminės, draugai Ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą.

Nuiiudę liekame:
Motina, Patčvis. Seserys, 
Brolis Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab 
Eudeikis, Tel. Yardt 1741

Lietuviški
NAUJI REKORDAI

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

CGLUMBIA REKORDAI 75c Vienas/
16.223 Pasisėjau Žalią Hutą

Dyvai —- Įdainavo Jonas Butėnas
16222 Svajonių Naktys — Stasys Kauras

Artojaus Daina — Stasys Kauras ir Juozas Antanėlis
16221 Aš Už jurų

Kazokėliai — Antanas yanagailis ir Juozas Olšauskas
16216 Ukvel

Senas Bernas — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
16214 Marsalietė — Stasys Kauras

Sudiev Panaitėlė — Stasys Kauras ir Juozas Antanėlis 
4 6205 Subatos Vakarėlį

Vilniun Trauk — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

OKEH — ODEON REKORDAI po 45c Vienas
26110 Linksma Polka

Klaipėdos Polka — M. Bruslauskas—Armonistas 
26109 Susapnuota Polka — Petro Sarpaiiaus Orkestrą

Sesutė Polka — Chicago.s Lietuvių Orkestrą 
26108 Senelis Ganė Aveles — Petro Sarpaiiaus Orkestrą

Žaliojoj Girelėj — Įdainavo Jonus Sarscvlčius 
26107 Džiaugsmo Valandos

Kraic Polka — I’etro Sarpaiiaus Orkestrą 
26088 Smuklėj Vainikėlis

Kur Nemunas ir Dauguva — Juozas Olšauskas 
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlts — Įdainavo Juozas Olšauskas 
26081 Gieda GiJldelial — Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas

Gražus Bernelis — Elena Rakauskienė 
26103 Petro Vestuvės — Juozas l'ktveris ir Adelė Zavlstaitė

Senis Petras Polka — Surpaliaus Orkestrą

V.ICTOR REKORDAI po 75c Vienas
14o4o Gersim Broliai, Vliavosim

Žydų Bėdos — Padaužos Grupė
14034 Pavasarėlis Polka .

Kaimo Polka — Viktoro Kapidija
14042 Užmiršai Tėvų Kapus .

laiivinc Įdainavo Jonas Butėnas
i4O36 Mandruollų Polka — J. Padaužo Orkestrą 

šok, Mergyte Polka — Pudaužos Grnpė

Rekordus siunčiam į kitus miestus.
•/ *

Jos. F. Sudrik ,lnc.
34*27-21 S- HALSTED ST.

CHICAGO, II/U

Pbone Boulevard 4705 arba 8167

W.C.F.L. 970 k. Lietuvių Programas - Ska
mba Lietuvių muzika kas nedeldienį nuo
1 iki 2 v?»Į., no puft*’ . x

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTU 

Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kojų, 
Nugaroe skaudėjimo. Šalti, B 
Kojų, tirama. Dusuli- f--I—— -L...- ]

( tik no ronaa ). ‘ ,
Tūkstančiai žmonių yru Uaigydo o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunio Galinga Mostia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati tveria su
lig naudos g/dymo. I
Kaina 78 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu antra ui p erti antims 

Klauskite pas aptiekoriua taip 
DEKEN’S NEW D1SCOVEKY 

OINTMENT.

I DEKEN’S OINTMENT OO.
| P. O. Bos $82

Hartford, Conn.

» * *

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kur} ne ( 
pasidavė net gabiam šeimynos gy-1 
dytojul, neatldėllokit neatėjo pa-. 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmas Rūmas 1018

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 Iki 7 

Nedėiiomis nuo 10. ryto Iki 1 po 
plot

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzt unas Vorden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

i Miesto Ofisas 77 W. IVashlngton St. 
Romu 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: U tam, Ketv., Ir Subatoe 
— 6 iki 9 vai

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8395

Stop 
Įtching

Nesirūpink niežėji

mu. pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c„ 60c.,
$1.00.

žemo
l-OH S MN I W H I i H T I o N s

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» lz a Famous Vtvani g«t and in- 
eludes faee powder. $1.00; Rouge, 75c 
Tlszue Cream »1.00, Depllatory »J.00. 
Faclal Astrlngent 11.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water >1.25. Perfuma 52.75. Bril- 
llantlne 75c. Skln Whltener 75c. Totai 
Valus 112.00. Speclal prlce, 51.07 for all 
ten plecaa to lntroduce thla tina.

Vardas ................................ - ..
Adresas ..................... -...............
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinanti, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenue, New York

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus. 
60c. už 5 — $i už 10 

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORATION

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achleve- 
raent! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in

' wholesome, digestible fonu.
Velveeta retainsall the valuable 

elements of rich milto Milk sugar, 
calcium and mineral9. Etery otų 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAJFT
yelveeta
V Th$ Drūčiov5 New Cheese Food

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 1 
Room 1701 Tel. Randolph 0331
M
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak, 
8241 So. Halsted St, Tel. Victory 0662 Į 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir gubatos vakare

I

t

bunkuo.se
bunkuo.se


r
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SPORTAS
KNIGHTS OF LITHUANIA 

BOWLING LEAGUE -

(Tųsa iš 4 pusi.) 
AVEST SIDE

Vaičiūnas 
C. Kaminskas 
Dobrovalskas 
Žemaitis 
S. Zaura

179
179
137
190
200

201 202 
189 
160 
181 
200

G AR Y, IND. 
Rukus 
Sirvinskas 
S. Pažėra g 
Slinkęs 
«J. Pažėra

174
167
165
137
190

D R A U G A S

Tel. Cicero <766

DR. P. ATKOČIŪNAS
Tel. Canal 6764 Rez. Republlc 5360 |Telefonaa Grovehlll 8262

182
108
176
136
163

154
129
170
132
184

853 765 769 
Providence and Bridgeport 

184 tangled up in an odd gapie 
170, bridgeport with 3 men and 
-14 Providence with 4 men. Provi- 
1-8' dence won two of the tliree.

885 931 898 
As was predicted, North Si- 

de took two beatings from tbe 
rejuvinated Gary team who 
tied them for second bonors 
in tbe league standing. Nortli 
Side folded up in tbe first 
and .second būt woke up in 
time to win tbe third game
by 57 maples.

NORTH SIDE
Adomaitis 
,J. Kaminskas 
Naikelis 
Drazdauskas 
Manstavich

121
130
213
179
160
713

D A K T A R A
DENTISTAS1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.

Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

G ramentas 156 190 195

744 733 773

INDI VID U AL STANDING
Tlie West Side men liave 

Botli teams tried hard witli gone back to tlieir old tricks, 
tlie men in liand, Bridgeport rolling high scores to take 
\von tlie first with tlieir tliree tlie lead in the individual stan-
men against four. 

PROVIDENCE
Savickas
Bakutis
Duininy
Micionis
Dargužis

148 148 
165 151

145
164
135
123
135

149
195
135
157
165

OR. A. RAŠIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomis ir seredomis tik 
' iškaino susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MABQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWAR$KIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

702 801

BRIDGEPORT
119 176 Pranaitis 
158 146 Duininy 
149 205 Zamb 
739 826 Duininy

151
135
167
135

134
135 
139

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

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

ding. Žemaitis came within 
one point of the leader Ki-; \

154 from North Side, Vaičių- 
2Q2 nas and C. Kaminskas have 

occupied third and fourth pla- 
ces respectively. Gramont of 

jgg Bridgeport showed that be is
_1 a consistent bowler by kee- Į • - mtem»tio»«i

g.^lping his 180 average. The re-i Francis Guimet of Boston 
mainder of the bowlers see- į with national amateur golf

Į med to bowl as consistant as į championship cup which lie 
449 i the weather. Some of the 175įwon a^ the Beverly Cohntrv 
485 j average men of lašt week got j club, Chicago, wlies lie defea-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republlc 7868 

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

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

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietą po num. 4645 8. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai; 6641 So. 'Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Vai.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARI ON į
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Victory <698 
Rezidencijos Tel. *Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlbck 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3400

Office Phone 
Wentworth 3006’

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST., -------- — 21 V-CJs I

from 175 to 157, štili other’years ago, and has been try- Ofiso vai. Nuo 9.12 rytais: nuo 7-91 Kampas 31 Street 
sh^ed a tendancy tn inerea- «g ever šlape to capture it!«į „T
se their totai pins per game. again. Šventadieniais pagal sutarimą.

Būt even now it štili would be 1............ . ” - --------------------
foolish to extend congratula- liūgai dabar geias laikas pri- 
tion to any one whę is on the aes ^jos veda į

top or any place elose to it »a«<W VW
for the season is young and- Draugija turi išrinkus įvai- 
most any thing can happen. 1*as komisijas, kurios pei iš-

4^91 back to their natūrai form i ted Jack Westland. Ouiniet 
135 185jantj įjieįr averages changed won cup firs seventeenĮ

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

VALANDOS. 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadienials 10-13

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Laidotuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 \V. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

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

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^’t dykai.

3307 Auburn Avenue

. EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ a ■ ,
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Bouievard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago. TU

Telefonas Yards U 38

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

B ALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. RooMvelt 7612

I. J. ŽOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 AVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Bouievard 5203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Kisiel N. S.
Žemaitis W. S. 
Vaičiūnas W. S.
C, .Kaminskas W. S 
Gramont Brid. 
Lilikes S. C.
Bakutis Prov.
S. Zaura W. S.
Rūkas Gary 
P. Pažėra Gary 
J. Pažėra Gary 
C. Kibelkie S. C. 
Drazdauskas N. S. 
Carpson Brid. 
Cernauskas Prov. 
Pečiulis S. C. . 
Dargužis Pręv.
Zamb Brid.
Naikelis N. S.1 
Pranaitis Brid. 
Manstavich N. S. 
Savickas Prov. 
Dobrovolskis W. S. 
Zevatkauskįas S. C. 
A. Kibelkis S. C. 
Micionis Prov.
J. Kaminskas N. S. 
Tenai Brid. 
Adomaitis N. S. 
Shakes Gary 
Regasius, S. Į. 
Sirvinskas Gary 
Manakas S. C., 
Rimkus Prov.

tisus metus rūpinasi joms pa-1 
vestais reikalais. Jų sumany
mai netušti. Štai, keli nutari
mai iš pereito susirinkimo, į-

180 3 vykusi° ruSs®j° 24 d.
1801 i Pirmadieny, spalio (Oct.) 5 į 
177 3 d., 1 vai. p. p., ligoninės vieš- j 
176* kambary rengiama 
^72 Shade Ciass”. Galės atsilan- 
Igg’ įkyti ir svečiai. Užsimokėjus 
168 4 cen^'’l, hus suteikta me-
ne/.v džiagos ir “frėmai” dėl lam-‘ 166.2į v. . . ...
165 4 Pucllb kurias rėmėjos ir sve-; 
164*9 i čiaį darys, prižiūrint mokyto- 
103 9 jai iš Commonwealth Edison'

163.
162.
160.1 

158 2 
157.2
156.1
155.2

* 155.2
154.5 
153.
148.3
146.4 
144Ą

, -139.
136.
128.1

196.
195.
194.
184.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 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 
2436 West 69th Street 

VALANDOS
“Lamu 10 lki 12 ryt0, 8:30 lki 8:30 vak- 

Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Co. Taigi, visos kviečiamos 1 
į šių klesų, kuri bus tik minė
tų dienų. A. P.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris

DENTISTAI
Phene Boulevaid 7043

DR. G. Z. VEZELIS
DENT1STAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal <123

DR. G. I. BLOŽIS
DSNTI 8 T A 8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos Nuo t Iki 13 ryto 
nuo 1 lki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Bouievard 7589
Res. Hemlock 7691

DRi A. P, KAZLAUSKIS
DENTĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakare

B5

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORU/

Didysis Ofisas
4605-07 South Hemutage Avenue

Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

M

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

t iki 8:30 vakare

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

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

DR. S. A. DOY/IAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
472 9 West 12 PI. Nedėliomta
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Kės. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHJLAND AVĖ. 
SPECUALiSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 18 iki 18

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 lki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
\ - - 

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0030

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

127 2 esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemitoo, nervuotu- Te ° ’

127.1 ' “O. skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.*V. KRYŽIAUS LIGONINES Spectale atyda atkreipiama moky- J 4847 W. 14 ST. 

_ i klos vaikučiams.
RĖMĖJOS- i Valandos nuo 10 ryto iki 8 va

kare. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM

X-Ray

126.
Agatonas.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
Cicero, III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8790

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE
i Tel. Beverly 0870

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

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

Bmrgn Instruktorius Vieimos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-40 Pittsfield Itldg., 55 E. \\ asltJiigion St., Cliieago, III.

DR. P. P. Z ALLYS
Si rėmėjų draugija gyvuoja ^4 laiką su nauju išradimu 

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ
Tel. Bouievard 7589

I veik nuo pat ligoninės įsteigi atitaisomo.

ino.
Malonu matyli ponių A. R. 

Lauiaitis gabiai vedant susi
rinkimus. Čia reikia mokėt įri 
turėt patyrimo, nes draugijon ' DR. 
priklauso ne vien lietuvės, 
bet ir kitatautės ir visos in
teligentės bei ^mtos mergi
nos ir moterys iš dešimts skir
tingų tautų.

Draugijon gali priklausyti 
bile moteris, ar mergina, už
simokėjus metams $1.00. Ypa-

TO*. Tardė 1823

G. * SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTIST AS
30 EAST lllth STREET

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pu 11 man 0856 
Oasas, X-Ray, etc.

TeU Republlc 7696

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

O t Įsas ir Akinių Dirbtuvė

756 WE8T 35th STREET
Kampas Halsted gt.

DR. A. R. LAURAITIS
DENTlSTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj suziUnu

Phone Hemlock 2061

Nedėliomis: nuo 10 iki 13.

DR. JOSEPH KELIA
DENTI8TA8 

Oas Eztractlon
Vai. •-». Ned. 3-13 

<558 80. WE8TERN AVHL

Oflao ir R«z. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel: Boul. S914’j

DR. BERTASH DR. NAIKELISJ
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼ai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.

Nadėlloj euaitarue
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ARTISTAS JUSTAS KUDIRKA,

plačiai žinomas ir visų mėgiamas solistas — dainininkas. Ji
sai likvidavo savo muzikos mokyklą Brigbton Parke ir pri
sidėjo prie Beethoveno Muzikos Konservatorijos, kurios di
rektorium yra kompozitorius A. Pocius. Beethoveno Muzikos 
Konservatorija randasi Bridgeporto adresu; 3259 So. Hals- 
ted Street.

C H I C A G O J E
J ____________

J. M. PRALOTO VARDINĖS, WEST SIDE ŽINIOS.

l iaus ^reikalais, apie veikimą 
ateity ir t. t.

Iždininkas pranešė, kad 
šios dr-jos yra užsimokėjusios 
3 sk.

J) Aušros Vartų vyrų ir mo 
terų,

2) Mar. Kol. Rėmėjų 19 sk,
3) Blaivininkų.
4) Maldos Apaštalystės,
5) Tretininkų brolija,
6) Aušros Vartų moterų ir 

merginų,
7) Šv. Onos\
S) Mot. Są-gos 55 kp.

gėsi jų atsilankymu ir gra- mis. Nepamirškit, tas viskas 
žiomis kalbomis. Prašomi ir įvyks sekmadienyje, spalių 11 
toliau mūs nepamiršti. Į d., 1931 m.

Vyčiai labai nudžiugo su- Kun. A. Briška, kleb.
'silaukę jauną dvasios vadų1 -------
gerb. kun. Mykolą Švarlį. 
Kun. Mykolas visuomet sutei
kia naudingų jaunimui pata
lynių, kurių nestigo ir šiame 
sus-me. į

VIENIJASI MUZIKOS MO 
KYKLOS.

P-no Justo Kudirkos muzi
kos mokykla, sėkmingai vei- 

Kun. Švarlis yra Amerikoj kusi per keletą metų, tapo 
gimęs ir augęs. Jaunimas jam prijungta prie Beethoveno 
yra arti širdies. Jis moka jam Konservatorijos. Ši žinia yra 

i vadovauti. Be to interesuoja sveikintina, nes mokytojai 
! si sportu, ką jaunimas labiau- prie nustatytos tvarkos ben-

Norint, kad katalikų veiki- šiai mėgsta. dromis jėgomis lengviau galės
mas \Vest Side būtų didesnis,1 Organizuojasi besketball ty- įteikti mokiniams pilnąjį mū
vi ršui išvardintos dr-jos, taip; mas. ' izikalį išlavinimą. P-nas J. Ku
gi ir visos kitos katalikiškos Sporto direktorius p. J. Vis- dirka Konservatorijoje išimti-

nai duos tik balso pamokas, 
nes toje srityje jo yra specia-

Bridgeport. — Šiandie šv. 
Mykolo Ark. diena — J. M. 
praloto kun. Mykolo L. Kru- 
šo, šv. Jurgio par. klebono, 
vardinės. Ta proga maldingie
ji parapijonai šį rytą ėjo prie 
Šv. Komisijos.

Praeitą’ sekmadienį J. M. 
pralotas iš sakyklos minėjo 
apie kaikuriuos parapijos rei
kalus. Priminė, kad kaimyniš ' 
kos lietuvių parapijos rude- 
niais rengia bazarus parapi
jų reikalams, o šv. Jurgio par. 
to nedaroma. Reikalai-gi tokie j 
pat, kaip ir kitų parapijų. To- j 
dėl gerb. pralotas ragino pa- 
rapijonus būti dabar duosnes- 
niais parapijos reikalams.

Paraginimas pilnai vietoj ir 
pildytinas.

Toliau gerb. pralotas pri
minė, kad šiuo tarpu Bridge- 
porte apsigyveno lietuvių, at
vykusių iš įvairių miestelių, 
kur pritruko darbų. Bet prie 
parapijos iš tokių mažai kas 
teprisirašė. Todėl gerb. pra
lotas paragino uolesniuosius 
parapijonus susipažinti su to
kiais šviežiai atvykusiais ir 
prie progos pakalbinti prisi
rašyti prie parapijos.

Tai vėl pildytinas garh. pra
loto paraginimas, čia uolie
siems parapijonams yra pro
ga apaštalavimo darbo padir
bėti. Galimais būdais padėki
me tokiems šviežiai apsigyve
nusiems musų tarpe, duokime 
jiems katalikiškų laikraščių, 
knygelių ir bandykime para
ginti prigulėti prie parapijos.

Rap.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

X Nedėlioję, rugsėjo 27 d., 
tuoj po sumos, Aušros Vartų 
parapijos choras laikė mėne
sinį susirinkimą. Pirmiausia 
komisija, kuri taip gražiai pa
sidarbavo rengdama “bunco 
party”, padarė pranešimą, 
kiek choras gavo pelno. Pra
nešimas priimtas ir komisijai 
(p. S. Kaupienei, p-lėms A. 
Šiauliutei ir V. Petrauskaitei) 
išreikšta širdinga padėka už 
uolų pasidarbavimą. Be to, 
choras nuoširdžiai ačiuoja ir 
toms moterims, kurios gausiai 
prisidėjo prie. surengimo “bun 
co party”, pirkdamos tikietus 
ir atnešdamos daug “prizų”.

Toliau choras nutarė su
rengti jubilėjinį koncertą, Mel 
daižio svetainėje. Laikas nu
matytas prieš Adventą.

Šin susirinkiman atsilankė 
naujas mūsų klebonas, gerb. 
kun. J. Mačiulionis. Choras 
naują kleboną pasveikino gau
siu delnų plojimu. Naujas kle
bonas žadėjo remti chorą, vi
suose darbuose.

Choristas.

X Fed. 3 sk. susirinkimas 
įvyko rūgs. 27 d. Nesant pir
mininko, nei vice pirm., sus
iną atidarė gerb. kun. L. Drau 
gelis, “Draugo” adm. Maldą 
sukalbėjo klebonas kun. J. 
Mačulionis. 1

Kun. l>raugelis padarė pra
nešimą iš Fed. Cbic. Apskr. 
veikimo.

Kalbėta kaslink spalio 9 d. 
paminėjimo. Tas dalykas pa
likta valdybai, kad, pasitarus 
su klebonu, surengtų įspūdin
gą paminėjimą.

Kalbėta taipgi ir paties sky-

ti. Bus Calis Kepurė ir nauja, Į leidžiama. Paklaustas kodėl 
graži reprodukcijos muzika, neleidžiama nieko neatsakė, 

■Galime pasitikėti, kad pro- tik parodė atgal atsiųstą pra- 
grama žav^s šios valandos švinu ir paskaitos konspektų, 
i.i . • kurie, matyt, buvo tvarkoje.

Kodėl leidimo nėra ir kodėl 
policininkas slepia priežastį, 
dėl ko leidimo nedavė, tai vi
sus stebina. “R.”

klausytojus.
Rap.

ŽINIU-ŽINELĖS
X Gerb. kun. P. Baltutis, 

Gimimo par. klebonas, pakrik
štijo pp. Šimučių sūnų, kuriam 
duota Reimondo — Algimanto 
vardai. Krikšto tėvais buvo — 
p-ni Bronė Šėgždienė ir prof. 
Krank B. Mast.

PIRMOJE VIETOJE VAI
KAI, NE ŠUN;ES

PRANEŠIMAI

Chicagos turtuolių moterų 
pastangomis, miesto lėšomis 
jiastatydinta nau ja šunidė, kur 
laikomi miesto gatvėse pagau
tieji šunes.

Šunų mėgėjos moterys žiūri,
--------------------- , kad ten šunims nieko netrūk-

North Side. — Moterų Są-, tų, kad būtų švara, šviesa 
jungos 4 kuopos “Bunco Par-į šilima ir kiti patogumai.

dr-jos bei kuopos, prašomos kantas organizuoja smarkų 
išrinkti atstovus skyrium (ne- basketball tymą. Sunku bus 
mažiau kai tris) ir iš jų reika- kuopoms atsilaikyti. lybė. Dainininkams dabar bus
lauti pranešimu , kas Fed. Taipgi pasižymėjęs “apaš- puiki proga tobulinti baisa ir 
veikiama.* y talas” anais laikais,, p. V.1 išmokti gerai dainuoti koncer-

Taipgi laukiama atstovų iš Stancikas, žada viso ‘tolikos’ tuose ir solo giedoti bažnyčio- 
mūsų jaunimo dr-jų, kaip tai jaunimą sutraukti po Vyčių je.
Liet. Vyčių 24 kp. parapijos vėliavą. ' Beethoveno konservatorijo-
clioro ir Nekalto Prasidėjimo ‘Bravo! ■ 1 je, 3259 S. Halsted Sk, be bal-
merginų. Joe. so pamokų, mokoma piano,

Neužilgo reikės fengtis prie-------------------vargonų, griežti smuiku, vio-
spalio 9 d. paminėjimo, prie IŠKILMINGAI ATMOKĖSIM lenčele, skambinti mandolina, 
Vakariniu Valstybių seime- SKOLĄ. gitara, groti kornetą, trombo-
lio, prie Vasario 16 d. paminė------------- , ! nų, klarnetą, saxophonu ir tt.
jimo ir t. t. Tie darbai — visų Brighton Park. — Šiuomi • Moko patyrę mokytojai, die- 

; draugijų darbai. Taigi, visi pranešu,'-kad spalių 5 d. bus 1 nomis ir vakarais.
prie jų ir prisidėkime.

V. Petrauskas, rašt.

ATGIJO VYČIU 13 KP.

Rūgs. 18 d. parap. salėn su
sirinko virš 30 jaunimo, ir en
tuziastiškai perorganizavo Vy 
čių 13 kp., kuri kiek laiko bu
vo užsnudusi. Dabar kp. skubo 
tai rengia ‘Sočiai Gathering’, 
trečiadienį, rūgs. 30 d., Davis 
Sq. Park salėje. Bus smagi 
muzika. Visi atsilankę links-

baigta atmokėti parapijos sko Gera proga įsigyti diplomai, 
la Tat, visu smarkumu turime medaliai ir kitokie garbėsI
rengtis prie tinkamo to įvy
kio apvaikščiojimo — Nekalto 
Prasidėjimo parapijos baigi
mo skolas mokėti jubiliejaus.

Jubiliejus prasidės iškil
minga suma spalių 11 d., 10:30 
ryto. Visos draugijos prašo
mos dalyvauti tose mišiose. ’

Jo Ekscelencija vyskupas B.
J. Sheill, D.D., atvažiuos 2 v.

pažymiai.

A.

LIETUVIŲ RADIO KON
CERTAS.

ty” įvyks rugsėjo 30 d., 7:30 
vai. vak., p. Aleknienės na
muose, 3240'Evergreen Avė.

Praėjusį sekmadienį buvo 
gana vėsoka. Viena iš tų mo
terų pastebėjo, kad ten šunį

Kviečiame visus atsilankyti ms per gapa, jiems neduo
ta reikalinga šilima iš vamz
džių.

Tad “Chicago Huniane” 
draugijos pirmininkė C. L. 
Hunt kreipėsi pas miesto ma
jorą Cermak’ą su protestu, 

kad šunes tinkamai neprižiūri
mi. Majoras į protestą atsakė

“Šunes turi daugiau šilimos, 
negu kai kurie vaikai toje a - 
pvlinkėje. Ponia Hunt turi ži
noti, kad aš tvarkau miestą ir 
daugiau interesuojuos vaikais, 

• ne šunimis. Šunes gaus šili
mos, kada tai bus reikalinga.”

į mūsų “Bunco Party” ir pa
remti sąjungietes. Atsilanku- 
sios nesigailėsite,' nes bus 
gražių dovanų. Po “Bunco” 
bus -užkandis.

Komisija.

REDAKCIJOS ATSA

KYMAI.

' J. Č. (Town of Lake, Chi- 
cago). Labai suvėlintas daly
kas. Dėl to perdavėm “Moterų 

i Dirvai”.

KEISTI DALYKAI

Šiandie, jau nauju laiku, 
tai yra nuo 7 iki 8 vert. vaka
re iš stoties W)GES, 1360 ci- 
locycles, Peoples Fumiture

. - Krautuvių pastangomis duo-
p. p. suteikti palaiminmą Šv. - , , . , vdamas bus labai gražus lie-Sakramentu ir pasakyti tai iš-mai laiką praleis. “Sočiai”

... , v ,. kilmei pamokslą.rengiamas tikslu supažindinti 
jaunimą su Vyčiais.
Įžangos nebus. r

įlaužąs, ant kurio deginsime 
Nauja valdyba. - paskolos poperas. Darže taip- 

L. Vyčių 13 kp. nauja vai- ,bug didelis ir gražus pro- 
dyba išrinkta aklamacijos; gramag
būdu: Dvasios vadas - gerb. I visas' parapijos darža5 bus
kun Mykolas Svarlis; pirm. nuSviestas elektros lemputė-
— Zosė Jurgaitė; vice- pirm.. _____ _________ __________
— p. Jonas Viskontas; prot. 
rašt. — p-lė Kazytė Bartkai- 
tė; fin. rašt. —< p-lė Bronė 
Bagdonaitė; ižd. —^p. Kazys

Po tų iškilmių parapijos

tuvių radi o programas. 
Programe, dalyvaus pasižy-

darže buk sukrautas didelis 'mėję ir jau senai per radio gir1“Z• ” J " • • 1 • 1“dėti mūsą dainininkai: p-lė 
Alicė Bereckaitė, Jonas Roma
nas, Rikardas Romanas ir ki-

ISRENDAVIMUI

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.

Grūšlaukė. Pavasarininkai 
padavė prašymą leidimui da
ryti susirinkimą. Grūšlaukės 

į policininkas pranešė pirminin
kui. kad susirinkimo daryt.ne-

i
' /

' R, ANDRELIUNAS \
(Marąnette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

j giau bus dykai nufotografuoti.
' 2650 West 63 St., Chicago, UI.

Rendon 6 kamb. flatas, Stymo 
Šilima, $45, 508-10 No. Peoria.

Rendon, $32 ir aukščiau, 4x5 ka
mb. flatai, pečium ir k. v. S., tallių 

i maud., jbudavotos lovos, knygų Sč-
pos, • k. v, 3023 Cullom avė.

4 kamb. flatas, naujas namas, pe
čiumi Slld. arti 3 strytk. linijos. Nupi
ginta renda, S. Jacob, 721 No. Troy.Savininkas parduoda 4 kamb. ra- 

Lauraitis; iždo glob. — p-lė kandus. Gražiai išrodantis parloriaus
7 5 Rcir+lzoitn 1 1- V'l 4 setas itališku aksomu aptrauktas $85. Rmg. house, 3 ir 2 flatai daugumaZjvse OdriKaiie ir p-ie VIKIO- vertas $350. Šilkinis 9x12 amerkoniš- šeimyniški, bėg. vanduo, visi išren- 
ria Lokomskaitė, maršalka— kal — orientallškas kauras $35, ver- I duoti, 4 metų listas, dvigubas gar 

’ tąs $150. Besiullnis 9x12 Wilton kau pulki transp., geros jeigos. Sav. 6342
p. Tedis Bielskis, koresponden ras $12. Louis XVI riešuto medžio Maryland
, . T i 1- valg. kamb. setas $65, vertas $250.
tn.1 p. Al. JeSUlailiS, p-lė Supamasis krėslas $25, vertas $1W,

Z. Jurgaitė ir p. Vincas Stan-° r $350, Candelabra lempa $6, verta $2 5
cikas: Sporto direktorius --  radio, itališkos firankos, stalai, veld- Pigiai nuo sav. geras namas kalna-

r rodžiai ir tt. vo $12,000, atiduos už $9,800, 6038 N.
p. J, Viskontas. 8228 Maryland avė 1-mas apt. 1 Harlem avė., Norwood Park, dėl ži-

blokas J rytus nuo Cottage Grove. ovevuu. Tel. stewart 1876 p,ri8tatom.

Susirinkiman atsilankė sv«- -Muvlnlmo lP exprM,nteT«MirS- 
čiai: Centro pirm. — J. La- pl (taisymai ir vieta, 4911 w. chiea- 
pinskas, Vyčių Ch. Apskr. g°' Au"tln ’25°' 
pirm.

REAL ESTATE

nlų tel. Newcastle 1998

Pigiai nuo sav. geras namas kai
navo $12,800. dabar $9.800. 6038 No. 
Harlem avė. Norwood Park. Pašauk
ti Newcastle 1998.

Tel.
Hemlock 8380

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

foraičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

las, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

i AUTOMOBILIAI

\ z

BIJŪNŲ ŠAKNYS U« PUSĘ KAINOS 
Ignas Sakalas; Vy- ; Parinktų spalvų, žydės ateinantį

v; A T pav. Pirk tiesiai nuo augintojo. Verčių 4 kp. pirm. J. Šaltume- tl po 50c Įjabar 5 „g n.oo.
ras, Vyčių 112 kp. veikėjas —
J. Juozaitis, 4 kp.,uolus dar
buotojas — S. Šimulis ir Vy-

r Į Pardavimui barbernė 3 krėslai, ge-
Cių 24 kp. veiklus narys p. rl (rengimai, svarbi priežastis, gera 
Stankelis. Vyčių 13 kp. džian- ‘yv' k‘"'b'

Pfund Bell Nursertes, Elmhurst, III.

Dovermanal, pinscheriai, šunyčiai, 
pigiai. 2036 RosCoe St.

Visai pigiai — 5 kamb. bung. su 
ar be rakandų, perdėm mod. 1121 
So. Harlem avė., Forest Park.

5 kamb., saulės padorius, mod., 
naujos dekoracijos, pigiai, 4910 No. 
Lawndaie avė.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir sc 

□us priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšlea 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLKY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

APTIEKIA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai (rengtų lietuvių 
aptlekų šioje aplelinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus 

1900 8OUTH HALSTED STRE
Tel. Yards 5423

VAISTAI SMULKMENOS ICE C RE AM
Mes spėriailiuoJamės pildyme receptų ir nė vienas receptas nelšei- , 
na Iš musų aptlekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

J. W. ZACHAREWIGZ
REAL ESTAtE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu | dvi savaltea, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžlame nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.,
Tel. Yards 4669

i AUTOMOBILIŲ mekanlkas, eksper
tas lietuvis, seniausias Cbicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 

j yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

j M. ZIZ A S
j .Narnų Statymo Kontraktorlus 
' Statau (vairiausius namus prieinama 

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

» TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbtng & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAG7.DAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir fikščle- 

rlal. įvedame elektrų J namus Ir 
dlrbtuvėa
Uit S. Halsted St. 9 Augštls

/


