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BRITANIJOS PARLAMENTU! SIOLOMA 
DIDINTI MOKESČIUS

Ramią jam Vandenyne Pra
puolė Amerikiečiu

Amerika Kviečiama Įstoti T. Sąjungon; Vokie
čiai Fašistai Kovosiu Kanclierj Brueningę; 
Rusijos Miestai Neturi Malku Kurui; Šen. 
Reed Nori Įvesti Naujus Mokesčius

BRIAND NEBEŽINO KAS , TARIAMASI APIE MOKES-

KEL1Ų ŠIOS ŠALIES PREZIDENTŲ LANKYTAS MALDNAMIS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NELAIMINGI ATSI

TIKIMAI

VEIKTI

GENEVA, rūgs.’ 11. — T. 
Sąjungos suvažiavime aną die
ną Italijos atstovas iškėlė su
manymą paskelbti Europos 
valstybių ginklavimosi paliau
bas.

Vakar gi Britanijos atsto
vas pranešė, kad .jokiu būdu 
nebūtų atidėliojama tarptau
tinė nusiginklavimp konferen
cija, kuri turi prasidėti vasa
rio 2 d., ateinančiais metais.

Vienam ir kitam sumany
mui priešinga Francija. Ji ne
nori nutraukti ginklavimosi ir 
ji reikalauja, kad nusiginkla
vimo konferencija būtų atidė
ta.

ČIŲ DIDINIMĄ

Šis maldnamis yra miestely Long Branch, N. J. Jis vadinamas kelių šios šalies 
prezidentų maldnamiu. Prezidentas Garfield ši maldnamį dažnai lankęs ir šiame mies
tely jis miręs 1881 metais. Bus minimos jo 50 metų mirimo sukaktuvės.

IR YUKATANE ATNAU
JINTA KOVA BAŽNYČIAI

LONDONAS, rūgs. 11. —
Britanijos parlamentas prade
da svarstyti mokesčių padidi
nimo klausimą. j MEXIC0 MIESTAS, rūgs.

Iždo kanclieris Snowden va- 10' “ Yukata"° valstijos įsta- 
kar parlamentai Įdavė prama- k,dim0 rūroai Rpka Ve'
tom.; pajamų h-iSlaidų s»ma-.ra Cruz va,stlj»- Pnuirfė iBta' 
b). Pasirodo, ateinančiais koriuomi einant valsti-
tais bus apie 850 miliom) dol. ’°J l«<K'a™ pareigas eiti tik 
nepritekliaus. devyniems katalikų kunigams.

Snowden parlamentui pata-i Meksikoj šiandie yra trys 

rė padidinti mokesčius kaip valstD°8’ kuriose Persekioja- 
galima ir kur galima. Savo mi katalikų kunigai. Tai Vera 
ražu įvairios išlaidos bus ma
žinamos, įėmus valdininką ir

CHICAGO JE
UŽDARE LOŠĖJŲ UŽEIGĄ

net policijos algas.

Cruz, Yukatan ir Tabasco. 

Tabasco valstijoj kunigai

NEPATEKO KALĖJIMAN

Ch. Zahara, 27 m., kurs tie
siog prašėsi kalėjiman, kad iš
sisaugojus svaigalų vartojimo, 
nepateko kalėjiman. Teisėjas | 
liepė jam be kalėjimo atpra-j 
sti nuo svaigalų.

Garliavos valse. Kazliškių 
km. gaisras sunaikino Gavre- 
lio Šeino gyvenamą namą su 
jame buvusiu turtu. Gaisro 
priežastis neišaiškinta. Nuos
toliai siekia 45,000 litų. Tur
tas esą apdraustas dar dides
nei pinigų sumai.

Šilalės valsč. Jomantij km. 
rado Alekso Nachormonskio 
šulinyje negyvą Vincą, Nocbo- 
rmonskį, 58 metų amžiaus se
nuką, Jis į šulini nusileidęs 
retežiu.

Šiaulių valsč. Žuvininkų km. 
gaisras sunaikino kelių ūkini
nkų trobesius ir gyvulius. Nuo 
stolių padaryta 13,000 litų. 
Trobesiai ir turtas buvo ne
apdrausta. “M. L.”

utis apžiūrėti. Kalinys dantų 
nerodė, o pagriebęs pakliuvu
sį įrankį pagrasino, kad tylė-, 
tų. Gydytoja iš baimės nė žo
delio neištardama mate, kaip 
kalinys iššoko per langą ir 
pabėgo. Prižiūrėtojas nesu
laukęs kalinio, greitai sužino
jo kas atsitiko ir pranešė po
licijai. Policija vėl surado ke- 
lią Glopui į kalėjimą. ‘M. L.’

NAUJI FABRIKAI

TRUMPOS ŽINELES

T. Sąjungos suvažiavime 
Franciją atstovauja užsienių 
ministeris Briand. Jis nežino, 
kas jam veikti, kada kitos vaT-

NĖRA AMERIKIEČIŲ 
LAKŪNŲ

slapta eina savo šventas pa
reigas — laiko šv. Mišias ir 
aprūpina žmones dvasiniais 
reikalais, nes šioj valstijoj lei
džiama viešai pareigas eiti tik

SEATTLE, Wash., rūgs. 11., vedusiems dvasiškiams. 
Iš Yukon teritorijos pra-Į 

stybės pritaria aniedviem su j neša, jog vakar tenai buvęs 
manymam. Jis mano, kad tuo Į matomas skrindąs koks didelis 
būdu prieš Franciją daromas Į orlaivis. Gal tai būsią iš Ja 
sąmokslas, kurio priešaky tu-

laukiamu amerikiečiu lakūnu.1ri būti Britanija su Amerika.

T. SĄJUNGON KVIEČIA
MA AMERIKA

GENEVA, rūgs. 10. — T. 
KSąjungos suvažiavime iškeltas 
J. Am. Valstybėms kvietimas, 
kad jos įstotų Sąjungon, kad- 
ir nuosavomis sąlygomis.

PRIEŠ KANCLIERJ 
BRUENINGĄ

NETURI MALKŲ KURUI

MASKVA, rūgs. 11. — Ru 
ponijos į čia skridusių, nesu- sijos miestų gyventojai labAi

susirūpinę, nes sovietų vald-\ 
~ įžia ligšiol miestams parūpino

SEATTLE, Wash., rūgs. menką dalį malkų kurui. 
10. I er siaurinę Ramiojo QyVen tojaį turės kentėti šaltį 
vandenyno dalį iš Japonijos žiemos meĮu
į čia skridę du amerikiečiu ____________
lakūnu, Moyle ir Allen, pra-j 
žuvo ir nesurandamu.

REIKALAUJA DIDINTI 
MUITUS

Amerika ir Japonija jųdvie
jų ieško Kurile ir Aleutian LONDONAS, rūgs. 11. — 
salų plotuose. Rasi, jiedu įkri- Darbo partijos vadai Britani- 
to į vandenyną ir žuvo, o, ra- jos parlamentui pataria padi- 
si, nusileido į kokią mažą sa-'dinti muitus ligi 20 nuošim-
laitę.

1IANOVER, Vokietija, rū
gs. 11. - Vokiečių fašistų Į BRITŲ KABINETAS SIEKS

(tautinių socialistų) partijos 
vadai skelbia, kad atidarius 
Vokietijos parlamentą jin gry- 
šią fašistai atstovai. Sako, 
gryšią pašalinti kanclierj BVu- 
eningą.

Vokietijos parlamentas bus 
atidarytas ateinantį mėnesį.

DIKTATŪROS

čių už įvežamas prekes, kad 
išgelbėti mokamą bedarbiams 
pašelpą, kurią norima suma
žinti.

RETMS, rūgs. 11. — Žino* 
mo “vakarų fronto” 'plotuo
se 50,000 franefizų kareivių tu
ri karo martebrus.

LONDONAS, rūgs. 10. — 
Praneša, kad jei parlamentas 
priešinsis patiektiems jam e- 
konominiams vyriausybės su
manymams, tada * ministerio 
pirmininko MacDonaldo kabi
netas imsis diktatūros prie
monių. Be parlamento atsi- 
klausimo pradės skelbti ir vy
kinti savo sprendimus taip, 

kaip tas atliekama Vokietijoj.

TIKIETUI KVIEČIŲ 
BUŠELIS

Valstybinio kaltintojo poli
cija puolė lošlftių užeigą — A- 
ąuarium Sočiai Club, 514 Di- 
versey gat. Suimta užeigos sa
vininkas Pope, 3 jo padėjėjai 
ir GI vyrų ir moterų.

Kitados miesto mdjoras Ce-
rmak parėdė policijai uždary-į pradėjo parduoti namus iriClja- Vezama net uz Uitą. 
ti šią užeigą. Bet savininkas ,sklypus, už kuriuos nemokėti, —Nesenai badavę politiniai 
gavo teismo “injunetion” mokesčiai. Labai mažas skai-! kaliniai dabar serga. Ypač šu

čius pirkėjų. nkiai serga kai kurios mote
rys.

— Mūsų operos choro arti
stą Šebenauską pakvietė vie- 

|iia rimčiausių firmų Londone
[įdainuoti patefonui plokštelių.
i

i — Prasidėjo Kaunas — Ma- 
Cook apskrities iždininkas; r«amP°15 “totas, konkuren.

A * • TT _ V _ , v -4 1 • i

Nesenai prekybos departa
mentas išdavė visą eilę leidi
mų įvairioms naujoms pramo
nėms ir įmonėms: alaus bra
vorui, šilkų dirbinių fabrikui 
Šančiuose, kaulų miltų fabri
kui A. Fredoje ir verpimo ir 
audimo fabrikui Telšiuose. 
Klaipėdoje steigiamas naujas 
didelis mielių fabrikas.

“M. L.”

FAŠISTAMS ATSAKOMAS 
BAŽNYČIOS PATAR

NAVIMAS

MAŽAI PIRKĖJŲ

prieš miesto policiją. Kad! taip’ 
tai valstybinio kaltintojo poli
cija apsidirbo su užeiga.

VARGŠŲ SKRIAUDĖJAI

Policija nesuranda uždary
tos First Italian State bankos 
prezidento ir iždininko.

Chicagoj iškelta kampanija 
prieš įvairias mažųjų paskolų 
kompanijas, kurios išnaudoja 
ir baisiai skriaudžia vargšus, 
šiuos pagrobdamos į savo spą
stus siūlant mažas pasko
las už valstybės nustatytas pa
lūkanas.

Tarp šių skolintojų yra ir 
teisingų žmonių. Bet jų skai-j 
čius visai nykus.

APSVAIGO 13 GAIS
RININKŲ

Gesinant kilusį gaisrą rūsy, 
173 W. Lake gat., dūmuose ir 
dujose apsvaigo 13 gaisrinin
kų. Jiems suteikta greitoji pa
gelta ir tuo būdu išgelbėta 
nuo mirties.

UŽDARYTA ITALŲ VEDA
MA BANKA

INDIANAPOLIS, Ind., rū
gs. 10. — Indiana valstybes 
parodon ūkininkai įleidžiami 
už kviečių bušelį vietoje 50 
centų už tikietą. Parodos ko
mitetas kviečius parduoda ja
vų sandėliams ir gauna tik 
40 centų bušeliui.

Valstybinis auditorius Nel- 
son uždarė First'Italian State 
banką, 1201 W. Taylor gat.

Ši yra 66-oji uždaryta ban
ka Cook apskrity į du metu.

Nežinomi plėšikai pašovė 
vaistininką vaistinėje, 2933 
Irving Park bulv.

— Šių metų liepos mėn. iš 
viso Lietuvoje buvo*17,237 sve
timšaliai.

------------------ j — Žydų milijonierius Čais
Morton G rovė miestely už- grįžęs iš Amerikos į gimtinį 

daryta Morton Grove Trust Alytaus miestą paaukojo žy- 
& Savings banka. vidurinei mokyklai 10,000

------------------ dolerių. “M. L.”
Plėšikai apiplėšė Chicago ;\ ____________

sanitarinio perkaso preziden
tą Bowler ir jo žmoną.

MAINZ, Vokietija, rūgs. 10. 
— Šios vyskupijos generalinis 
vikaras paskelbė, kad įniru
siems katalikams, kurie pri
gulėję fašiste} partijai, atsa
komas Bažnyčios patarnavi
mas.

Vokietijos vyskupai yra iš- 
sprendę, kad1 fašistų organi
zacija yra priešinga Katalikų 
Bažnyčios mokinimui.

KOMUNISTAI PUOLA 
FAŠISTUS

VOLDEMARININKŲ BYLA

SUMANO NAUJUS MO
KESČIUS

AVASIIINGTON, rūgs. 11. 
— Senatorius Reed, kurs yra 
artimas šalies administracijai, 
iškelia sumanymą ateinančiais 
metais įvesti abelnus valdiš
kus mokesčius už visokį par
davimą.

POLICIJA ŽUDO SUKI
LĖLIUS

RANGOON, Burma, Indija, 
rūgs. 10. — Policijos su suki
lėliais susirėmime nukauta ke
li pastarųjų vadai. Be to, vie
nas vadas sužeistas ir 3 su
imta.

HAGA, rūgs. 10. — Olan
dijos vyriausybė išsprendė a- 
teinančiais 25 metais išleisti 
175 milionus dolerių naują 
vieškelių išvedimui.

Vaitkevičius • ir Pupaleigls 
prisipažino daręs pasikėsini
mą prieš pulk. Rusteiką. Ka
riuomenės teismo klausinėja
mas, Voldemaras kalbėjęs net 
kelias valandas. Kaltinamųjų 
gynėjų sąstatas ir skaičius 
pasikeitęs. Kaltinamuosius gi
na tik 9 advokatai. Taip pat 
liudininkų, kiek buvo praneš
ta, ištikrųjų esą mažiau. Byla 
dar kiek laiko užtruksianti. 
Sekančiame numeryje gal bus 
galima ir apie bylos pabaigą 
parašyti. “M. L.”

BERLYNAS, rūgs. 10. — 
Einančius po susirinkimo fa
šistus užpuolė komunistai. 
Vienas fašistas nužudytas ir 
keli sužeista.

Policija suėmė tris komuni
stus žmogžudžius.

FRANCŪZAI PRIEŠ ITA
LIJOS SUMANYMĄ

PARYŽIUS, rūgs. 10. — 
•Francijos laikraščiai skelbia 
griežtą priešinimąsi Italijos 
sumanymui T. Sąjungoje pa
skelbti ginklavimosi paliau
bas.

VIETOJ DANTŲ PAMATE 
ĮRANKĮ

Šiomis dienomis Kaune ka
linys Glopas pasiprašė, kad 
leistų jam dantis gydytis. Ka
lėjimo prižiūrėtojas atlydėjo 
kalinį pas vieną dantų gydy
toją ir laukė priėmimo. Pa 
galiau Glopą gydytoja pasi
kvietė į kabinetą ir norėjo da-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir ši
lta. Vakar aukščiausia tempe
ratūra 94 1.

PINIGŲ KURSAS

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

3.92
5.23

13.96
19.48
... ;o

ij
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liti kai greit susiorientavo. Jie partijų reika
lus atidėjo j Salį. Visi susitarė eiti į koalici
nį kabinetų ir bent tol dirbti bendrai, kol bus 
pašalinti finansiniai sunkumai ir atstatytas 
pasitikėjimas užsienyje.

Anglijos finansus susilpnino valstybės 
duodama pašalpa bedarbiams, kurių skaičius 
vis augo ir augo. Naujoji vyriausybė tas pa
šalpas nusprendė panaikinti, bet nesurado 
kelio, kaip būtų galima sušelpti milijonus 
bedarbių, kurie, negaudami pašalpos, badų 
turėtų kęsti. Tat, ir naujosios Anglijos vy
riausybės padėtis nėra pavydėtina.

Besišvaistų finansiniai kriziai po Euro
pos padanges, gyvai atsiliepė ir į Jungtinių 
Valstybių finansinį ir ekonominį gyvenimų. 
Nuo to padėtis ir čia žymiai pablogėjo, ners 
vyriausybės šulai tvirtina, kad finansų dide
lio krizio, panašaus Europai, čia nėra ir jo 
nebūsiu.

PASTABĖLĖS.

DIENOS KLAUSIMAI
EUROPOS FINANSINĖ PADĖTIS.

Jungtinės Valstybės sunkius laikus per
gyvena, bet Europos valstybės dar didesnius 
finansinius ir ekdRominius sunkumus turi pa
nešti.

Europoje prasidėjo visa eilė finansinių 
krizių, kada praeitam gegužės mėnesyje su
smuko Credit Anstalt, svarbiausias Austrijos 
bankas. Šis krizis neužsibaigė Austrijoje. Jis 
ėjo per Vokietijų ir praeitam mėnesyje pasie
kė Londonu, supurtė Didžiosios Britanijos 
finansus ir nuvertė MacDonaldo darbo kabi
netų, kuris užleido vietų taip vadinainan tau
tiniam — koaliciniam ininisterių kabinetui, 
į kurį įėjo ir konservatistų ir liberali) parti
jų šulai. Už tat MacDonaldų Darbo Partija 
ret iš savo vadovybės pašaliijo.

Reikia žinoti, jog tada, kada finansinis 
krizis palietė Centralinę Europą, Londonas 
stipriai stovėjo sargyboje, kad tų krizi su
laikius ir neleidus toliau plisti. Anglijos 
bankas nei kiek neabejodamas davė $21,000,- 
000 kredito Austrijos vyriausybei jos kritin- 
giausianie momente, kada, rodos, jau nebebu 
v© jokios vilties susitarti ir gręsė pavojun vi
sai Centralinės Europos bankinei struktūrai. 
Toliau tas pats Anglijos bankas prisidėjo su 
$25,000,000 prie Prancūzijos banko, Federal 
reserve bankų ir tarptautinio banko, kad su
teikus $l(X),0O0,00O kredito Vokietijai, kuri fi
nansiniai ir ekonominiai buvo visai suniuku
si.

Plintant kriziui, vis dėl to ir pats Londo
nas į to krizio sukurį pateko. Per keletu sa- 
vaičiųritimtai milijonų dolerių ištraukta iš 
Anglijos banke. Pagaliau Anglijos bankas 
gavo $250,000,000 iš Prancūzijos ir Federal 
reserve bankų. Tas padėtį bent laikinai pa
lengvino. Tam pavojui iškilus, Anglijos po-

Naujasai Chieagos miesto majoras p. A. 
Cermakas pasirodė esųs tikrai geru miesto 
šeimininku. Jisai daug laiko ir energijos pa
švenčia išvalymui miesto nuo to elemento, ku
ris teršia Chieagos vardų ir ramių piliečių ra 
mybę ardo. Pats p. Cermakas net policijos 
stotis aplanko, kad patirti, ar ten dirbama 
taip, kaip turėtų būti dirbama. Ir visose ki. 
tose srityse majoras pasirodė aktingu ir rū
pestingu. Jei visuomenė jo pastangas pa
rems, neabejotina, miesto reikalai bus tinka
mai sutvarkyti ir jo vardas atitaisytas.

{vairūs Straipsniai.
TRYS EKONOMINĖS 

SISTEMOS.
roję žmogui. Jei toks žmogus 
nedarys atgailos ir nepasitai
kys, turės amžinai žūti. !

Šiandie pasauly gyvuoja trys Kad nežūti ir kapitalizmas 
ekonominės sistemos: kapita- turi daryti atgailų ir pasitai- 
lizrnas, fašizmas ir koinuni-Į syti. Jis gali pasitaisyti sus- 
zmas. Visos trys veda tar-!tojęs darbininkus išnaudoti, 

pusavę kovų už pirmenybę pa- padauginęs visokių gamybų 
šauly. Iš jų komunizmas ne-1 kiekvienam prieinamomis kai- 
pripažįsta privačios savasties, nomis ir teisingai atlyginda 
Komunizmo valstybėje visi mas darbininkams už atlieka- i 
žmonės suvalstybinti, ty. pa- i mus darbus.
keisti naujoviniais vergais. Tai svarbiausios sųlygos ka- i 
Jie neturi laisvos minties. Su- pitalizmui išlikti gyvam. Ka-; 
varžyta visokia laisvė, suval- da jis pildys šias sąlygas ko-; 
stybintas jų visas gyvenimas, munizmo'sistema negaus pro-i 
pradėjus lopšiu ir baigus'gos ekonomiškai pakilti. Jei1 
karstu. 1 nepakils ekonomiškai, turės I

Kapitalizmas yra sena eko- griūti, kad daugiau nepakilti. Vieųas iš moderniškų triobėsių, statomų Pasaulinei Paro- 
nominė sistema. Mažas skir-l Ištikro būtų bloga kapitali- dai Cliicagoj 1933 m. Tai “Travel and Transport buikling ’. 
tumas tarp kapitalizmo ir ta- Į zmui, jei komunizmas mokėtų

Dr. A. Margeris pasirodė esųs didelis Baž
nyčios priešas. Savo įspūdžiuose iš Lietuvos 
kuriuos rašo socialistų dienraštyje, daugiausia 
tulžies ant bažnyčių ir dvasiškijos užpila. Ji
sai rašo, buk Bažnyčia nieko gero Lietuvai 
nepadariusi. Tiesiog begėdiškai šmeižia kuni
gus būk tai jie varų lenkizmo darbų Lietuvo
je. Žmogus, kuris nieko nežino apie Bažnyčios 
reikalus, o vis dėl to drįsta pasakyti, esu, 
“viena iš aktualiausių Romos papos tendenci
jų yra didelė katalikiška Lenkija su priįung 
ta prie jos Lietuva?!” Toliau jis sako, kad 
“katalikų bažnyčios Lietuvoje tarnauja len
kams nelyginant kokios lenkų tvirtovės!” Ma 
tote, kokias melagystes skleidžia Chieagos 
gydytojas, kuris Lietuvoje tik keletu savai
čių tebuvo. Jei dr. Margeris ir apie medicinų 
ir medikus Lietuvoje rašytų taip trumpų lai
kų ten išbuvęs, mes jam netikėtumėme, tai tuo 
labiau neitkime jo raštams apie bažnyčias ir 
dvasiškijų bei pųpiežių, nes apie tai rašyti jis 
jokios kompetencijos neturi. Kaip ir kiekvie
nas paprastos rūšies bedievėlis jis tik “bliuz- 
nyti” prieš bažnyčias ir knnigusMemoka.
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šizmo. Kapitalizmas stipriai > aukštesnius nemokesnius dar- mažinti ūkiuose gamybų. Pir-'bet nesimato jokių iš to vui- 
įsigyvenęs, visose valstybėse i bininkams, jei imtų daugiau miau ji patarė ūkininkams su- šių. 
jis giliai įleidęs savo šaknis. I visko pigiai gaminti, jei žino- mažinti kviečių auginimų, pa- 
Fašizmas jaunas, jo darbuotės
išdavos dar nežinomos. Atei
nančiu dešimtmečiu gal jis ga
lės įrodyti, ką jis gali, kaip 
daug naudingas ir ar žmonija 
gali juomi pasitikėti ir juomi 
remtis.

Mūsų laikų kapitalizmo sis
tema pasidarė daugeliui nepa
kenčiama. Vis daugiau palin
ko prie išnaudojimų. Iš to tad 
ir iškilo anos dvi kitos siste-

Grūdas.
nėms duotų daugiau laisvės, skiau — sumažinti medvilnės 
ir tt. auginimų. Nepalankiai atsineš

Kol-kas tik vienas kapita- ta į tuos patarimus. Pažymė- 
lizmo ekonominė sistema šian- ta, kad kitose šalyse ūkinin-
die, žmonėms yra _______ __ .
miausia, kadir privačios sa- ko gaminti, gi Amerikoje --'Didis sielų ganytojas Lietuvo- 
vasties ir laisvės atžvilgiais, ne tik gairtybų apriboti, bet je prel. J. Maciejauskas taip

GREIČIAU ĮSIGYKITE.

Tik ką išėjo iš spaudos kuy- 
atatinka- kai raginami kuodaugiau vis- gutė vardu ‘Šv. Mišių Auka .

Tai Dievo duotos žmogui do
vanos. Bet kapitalizmas turi 
pasitaisyti.

{SPŪDŽIAI Iš LIETUVOS.
Rašo KOTRINA SRIUBISNĖ.

(Tąsa)
Iš Anykščių yra kilę keletas žymių 

žmonių. Čia yra gyvenęs vysk. Antanas 
Baranauskas, rašytojas Bieliūnus (abu
mirę), poetė Bronė Buivvdaitė ir rašyto-•
jas Antanas Žukauskas (Vienuolis). Vysk. 
A. Baranausko atminimui yra Anykš
čiuose jo tėvų sodyboje, klėtelėje įrengta* 
mažas muziejus. Mums rūpėjo pamatyti 
to garsaus žmogaus gyvenimo paminklus. 
Tolimas vysk. A. Baranausko giminaitis, 
kurio rūpesniu buvo ši klėtelė {rengta ir 
kurio žinioje ji dabar yra maloniai nui
ms viską parodė ir .paaiškino. Vyskupas 
A. Baranauskas buvo poetas ir mokslinin
kas. Jis parašė poemą Anykščių šileli, 
daug dainų kurias dažnai dainuojame. 
Pay. “Sudie Lietuva”, “(Jiedu dainelę” 
ir kitas. Jis buvo geras lietuvių kalbos 
žinovas. Šioje klėtelėje yra surinkta dang 
jo daiktų, k. a.: baldai, atvežti iš jo kam
bario iš Seinų, fotografijoj laiškai, laik-

mos. į
Fašizmas apsiribuoja tauti

nėmis ribomis. Jis nekovoja

FEDERALINĖ ŪKIŲ KOMI 
SIJA.

dar produktų perviršį naikin-įupie ją lašo kun. Juozui Juse- 
ti. Jvičiui. “Šv. Mišių Auka” yra

Į tai atsižvelgus, alų dietų labai «“la knygutė skaityti, 
sakoma komisija ir paskelbė tik tuo metu teikia jo

paplatinti.
Kitas kunigas ir didelis 

patriotas iš Vilnijos, Kalesny-

savo galutinį išsprendimų. Ji 
atsisakė tolesniai supirkinėti 
kviečių perviršį ir darbuotis

Pokariniais laikais labai at- uį įvairių ūkių produktams rų par. klebonas kun/M. Kū
kapitalizmo, visais svarbiais pigo visokį ūkių produktai,1 kainų pastovumų. Ji pažymė- taip rašo kun. J. Jusevi- 
reikalais dirba išvien. Nesklei-1 ypač kviečiai ir medvilnė. U- 
džia jokios propagandos iš sa-1 kininkus palietė s ekonominis
vo apibrėžtų ribų.

Kitaip yra su komunizmu.
slėgimas. Jiėf ėilrė šauktis vy
riausybės pagelbos. Kongresas

jo, kad jei gamyba ūkiuose vrui: “Aciu už keletu knygu- 
nemažinama, tad jos visos pa- •■«¥. Mišių Auka”. Jei aš 
stangos yra tuštutėlės. Pareis- turėčiau pinigų, atspausdin- 
kė, kad ateity ji užsiimsiar.-!ėiau jų keietų tūkstančių ir

Tai pragaištinga sistema. Ko- nieko kita neišgalvojo gelbėti ti ūkininkus patraukti į kooduočiau kiekvienam parapija-
munizmas nori varu ir lėgo- ūkininkams, kaip tik pavesti peratives draugijas. Tuo bū- nui skaityti.” 
mis pasisavinti visą pasauli J prezidentui paskirti komisijų Į <ju, sako, daugiau kas bus at-;
Jis to siekia revoliucijomis,| (boardą) ir ją įgalioti rasti siekta ūkininkų gerovei, 
terorais ir visko griovimu. Ir j priemonių ūkininkus ištraukti Tiek daug pinigų išleista ir 
nestebėtina, nes komunizmo1 iš to slėgimo. nieko gera neatsiekta, Jias
priešaky stovi besąžiniai ir j Pirm poros metų paskirta tai galėjo girdėti. Susirinkus
bedieviai, dažnai kriminalis-1 sakoma komisija. Daug ji du- kongresui pramatoina mula
tai. bo kainoms pastovumo nusta- prasta kova. Nes yra daug at- l

Daug kas spėja, kad kapita- tymui. Daug milijonų dolerių stovų, kurie griežtai priešins,- j

Taigi greitu laiku įsigykite 
tą knygutę, perskaitykite ir 
siųskite į Lietuvą savo gimi
nėms.'Ją galima gauti “Dr
auge” 2334 So. Oakley avė.

ĮSIKŪRĖ DitAUuijA Žt- 
iriAlCię kCLlUKču llKli

Kada didžiules pasaulio valstybes palietė 
<-kor.oininiai ir finansiniai kriziai, tada jų va
dai ir apie nusiginklavimą garsiau ir šiek 
tiek atviriau pradėjo kalbėti. Tas yra aišku i? 
Tautų Sąjungos susirinkimo, dabar įvykstar- 
čio (lenęvoje.

lizino sistema atgyvena savo išdalijo ūkininkams paskolo- si tos komisijos skirimui, bet
dienas. Jam ruduosiąs galuti-- mis. Iš ūkininkų supirko galy- jų neklausyta. Dabar jie di- j -------------
ną smūgį komunizmas. Besi-i bes bušelių kviečių grūdų. Te- džiumos klaus, ką gera yra Iniciatorių gi upė įkūrė pro- 
gindamas kapitalizmas gal;čiaus nei tomis, nei kitomis atlikusi jų ta paskirta komi- vincijoj araugijų žemaičių ku- 
susi tiesiąs su fasizmn. J priemonėmis nesukėlė kainų sija. ritinai tirti. Didžiausias sky

Tiesa, kapitalizmo sistema! pastovumo. šios administracijos vably- rius misiąs Mažeikiuose. Drau
yra daug nusižengusi žmoni- Komisija pagaliau įsitikino, nio laiku paskirta visa eilė gijų rinks visokius eksponatus 
jai ir ji gali žūti. Ši sistema kad pastovių aukštesnių kai- brangiai apmokamų komisijų, apie seniausius žemaičių lai- 
yra panaši nupuolusiam do nų nustatymui reikalinga su- Jos visosr daug dirbo ir dirba, kirs. “R.’

—... ...i.  ......... —. .......... .  .i..
rodžiai, gaidos, šv. Rašto vertimas, me
dinės žvakidės, jo raštai ir rankraščiai. 
Šioje klėtelėje vysk. A. Baranauskas pa- 
uašė ir “Anykščių šilelį”. Čia yra ir jo 

I motinos daiktų k. a.: nuometas, kraičio 
skrynia, varpstas ir verpstė.

A. Baranauskas buvo ir spaudos pla
tinimo darbininkas. Jo du broliai ir drau j 
gas kun. Kairys buvo už tai ištremti į 
Sibirą, kur išbuvo 12 metų. Kun. Kairys 

, ten, Sibire ir mirė. Broliai sugrįžę iš 
kalėjimo tam atminimui pasodino sodybo
je 12 beržų, iš kurių dabar, suskaitėme, 
liko 9.

Bet šitame muziejuje yra surinkti ne 
tik tie daiktai knrie tiesiog priklausė 
vysk. A. Baranuuskui, bet ir iškasenos iš 
Anykščių piliakalnių: senovės žirgo it 
raitelio apdarų ir žalvarinės papuošalų 
dalys, Mindaugo laikų sidabro pinigas 
lazdelės pavydalo, dviejų muštinių ver
tės ir k. Šie daiktai mums kalbėjo apie 
Lietuvos praeitį, jas papročipr.

Norėjau sužinoti apie visuomeninį ka

talikų veikimų. Apsilankėme pas buvusį 
Raguvos klebonų, dabar Anykščių klebo

ną kun. Norvilą. Jis mums sutiko duoti 
žinių apie Anykščių bažnyčių. Anykščių 
bažnyčia yra pabaigta ir pašventinta 1914 
m. prieš pat karą prie kun. Ūselio. Bet 
nebesuspėta įrengti, nors buvo surinkta 
pingų vargonams pirkti apie 6,000 rublių. 
Bet jie pražuvo Vilniaus bankuose ir da
bar bažnyčia yra be vargonų. Per karą 
buvo nugriauti bažnyčios bokštai. Dabar 

'jau atremontuoti. 1928 m. ištiko vėl ne
laimė, sudegė didysis altorius. Naujas dar 
neįrengtas.

Anykščiai turi savo parapijinę vysk. 
A. Baranausko salę, kurioje yra ruošia
mos paskaitos, pramogos, vaidinimai. 
Anykščiuose gerai gvvnoja Kat. Moterų 
draugijos skyrius, čia daug pasidarbavo 
buvęs Anykščių vikaras kun. Mazūra. 
Anykščių parapijos rūpesčiu yra išlaiko
ma senelių prieglauda kurioje mes buvo
me apsilankiusios. Prieglaudoje gyvena a- 
pie 20 seneįlų, kurie čia ramiai baigia pas 
kutinės savo gyvenimo dienas.

Dar buvome užėjusios į šv. Kryžiaus 
seserų vienuolyną.’ Seserys užlaiko prie 
vienuolyno mokyklą, kurią šių žiemą lan

kė apie 300 vaikų, ir vaikų darželį ma
žiems vaikams. Pasimeldusios kuklioje vie 
nuolyno koplytėlėje, atsisveikinome su A- 
nykščių vienuolyno maloniomis seserimis, 
išvažiavome smagių atsiminimų lydimos.

Rokiškis. t I
Pabuvusi Anykščiuose pro Panevėžį 

išvažiavau į Rokiškį. Pro greitojo trauki- Į 
nio langus miVgėjo žydinčių žirnių laukai, 
mėlynavo linai, klostėsi balti bulvių žiedų 
kilimai, it vilnys jūroje bangavo miežių 
ir avižų plotai. Šiam krašte laukiama gno 
Vasarojaus derliaus. Mane džiugino ma
tant kertant rugius (buvo rugpiūčio lai
kas) didelėm ir mažom dalgelėmis, nes 
Amerikoj gyvendama tik džiaita<lnvaiis 
girdėdama dainuojant “Piauti linksma 
piauti gera”. Po 3-ių valandų kelionės 
pasiekiau Rokiškį. Čia radau daug savo 
pažįstamų Amerikoj gyvenusių lietuvių: 
ponns Guzikauskiis, gana pasiturinčiai 
Lietuvoje gyvenančius. Jų dvi dukterys 
yra studentės, d n sūnūs lanko žemesnių- 
sias mokyklas, čia buvau .maloniai sutik
ta, susipažinau su klieriku Vytautu įlap
siu, kuris pasižadėjo bendradarbiauti

“Drauge” ir “Moterų Dirvoj’’.
Apsistojau pas ponus Bislius. Jie yra 

vadinami Rokiškio finansistais. Ponas 
Bislis Ciceroj buvo didelis labdarybės dar
buotojas. Sugrįžęs į Lietuvą Vedė jauną 
moterį ir dabar augina dvi dukreles. Jam 
buvo malonu išgirsti apie Ameriką, o man 
apie Lietuvos gyvenimą. Be to, Rokiškyje 
yra apie 8-ias šeimas grįžusių iš Ameri
kos lietuvių. Visi jie gražiai gyvena vieni 
pramonės įstaigas įsisteigę kiti namais 
ar ūkiu versdamiesi. Jie man ir teikėsi 
parodyti ir papasakoti apie Rokiškį.

Rokiškis yra apskrities miestas. Mies
to ligoninę aptarnauja trys gydytojai. V- 
rn daug valdžios įstaigų. Rokiškyje via z 
brangiausia ir viena iš gražiausių Lietu
voje šv. Mataušo vardo bažnyčia. Didysis 
altorius yra visas paauksuotas. Bažnyčia 
gotų stiliaus. Vargonai dideli pirkti gar
siojoj prieškarinėj parodoj. Šventoriuje y- 
ra maža mūro koplytėlė. Dar yra iš rusų 
grąžinta biedinė bažnyčia, buvusi cerkve, 
kur dabar yra sekmadieniais laikomos 
kapeliono L. Gižinsko pamaldos moki
niam*. (Bus daugiau)
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ISUOMENĖS SARGYBOJ
BLAIVIOSIOS MINTIES KAMPELIS

A, L. R. K. P. BLAIVININKŲ SUSIV. XXI-JO 
SEIMO PROTOKOLAS.

(imas įvyko mieste Law- Užimant pirm. vietą kun. J. 
Mass., rugpiučio 30 d.,1 Mačiulionis pasveikino ir pra- 

i ne tai s. Prasidėjo pa- dėjo seimo tvarką iš eilės. Sei
mo rast. perskaitė XX-to sei
mo protokolą. Buvo priimtas 
su pastaba, kad apleista iš se
kretoriaus raporto narių sto
vis. Pirm. pakvietė dvasios 
vadą kun. Joną Jakaitį išduo
ti raportą. Raportas buvo pri
imtas. Pirm. kun. Jonas Baka 
nas išdavė savo raportą. Buvo 
priimtas. *

Iš eilės savo raportą išda
vė vicepirm. M. Urmonienė. 
Raportas buvo priimtas.

Rašt. A. Zaveckas dėl ligos 
seimą atvyko sekantieji negalėjo pribūti Seiman. Savo

t bos nariai: raportą prisiuntė raštu. Jo ra-
_ v , porte pastebėta trukumą nu

onris Šv. Pranciško Baž- 
je. Mišias atlaikė kun. 
orbūtas. Pamokslą, pasa- 
vasios vadas kun. Jonas 
kaitis, M. I. C.

sėdžiai įvyko parapijinėje 
inėje. Susirinkimą ati- 

«, vice-pirm. poni M. Urmo- 
i ė ir pakvietė dvasius va- 
c un. Joną Jakaitį sukalbę* 
t Laidą. Susirinkusius pas- 
v mo dvasios vadas ir vie- 
t klebonas kun. F. Norbu- 
t

sekantieji

pastebi, kad kai-kurie blaivi 
ninkai nelanko mėnesinių dr- 
jos susirinkimų, apleidžia vie
šas draugijos pasirodymus 
bažnyčioje ir salėje, niekuomi 
neprisideda Kei prie prikalbi
nėjimo į blaivybę nei pagelbi 
suruošti blaivininkų vakarų; 
šiūomi tat, kviečia visus atša
lusius narius atsigaivinti blai
vybės dorybės pamylėjime, 
ir tapti veikliais blaivinin
kais ir delei Dievo bei artymo 
meilės atkalbinėti kitus nuo 
girtuokliavimo.

7. Neveiklioms draugijoms.
Seimas pastebi blaivininkų 

draugijų valdyboms ir na
riams, kad blaivybės metinė 
Grabnyčių šventė kas metai 
turi būti paminėta pamaldo
mis bažnyčioje, atnaujinimas 
blaivybės įžadų ir programų 
salėje; gi-prieš pat šventę 
nors vieną mėnesį visa draugi
ja pavaryti} ypatingą agitaci
ją gavimui naujų narių. Sy
kiu kuopos yra įspėjamos, kad

7 kp. Cambridge, Mass.: 
veikei kiek galėjo, ir turi vil
tį, kad ateitis atneš gerų vai
sių.

9 kp. Lawrence, Mass.: rū-

GRAŽUS ORO PROGRA
MAS.

Pereitą antradienį Peoples 
Furniture Co. programas iš 

pinasi ir tikisi, kad jų laikai. WGES radio stoties buvo itin 
pagerės. Į gražus. Be reprodukcinės

25 kp. Worcester, Mass.: 
rengia pramogas, žen
gia pirmyn ir džiaugiasi, kad 
tuti gerų darbuotojų.

49 kp. So. Boston, Mass: 
darbuojasi smarkiai ir žengia 
pirmyn. Narių skaičius vis di
dėja. ' t

Kun. Pranciškus Juškaitis 
iš savo algos organizacijai do
vanojo $50.00. Seimas išreiškė 
savo dėkingumą kun. Pr. Juš- 
kaičiui atsistojimu ir rankų 
plojimu.

Nubalsuota padaryti rinklia 
vą ŠV. Marijos Kolegijai. Au
kojo šie delegatai:

Po 2.30: M. Urmonienė.
Po $2.00: Paulina Nobertie-1 

nė.
Po $1.00: K. .Rainis, Mari

muzikos — dainų ir šokių — 
dainavo jau žinomi mūsų dai
nininkai p. Sabonis ir p-lė Au- 
čiutė. Jiems pianu pritarė 
p-lė S. Sabonytė. Dainavo gra

žiai. Be to, buvo visokiu į- 
vairenybių. Kun. A. Briška, 
Nek. P P. S. parapijos kle
bonas kvietė lietuvius į ypa
tingą savo parapijos karniva- 
lą, kuriuo norima visai išly
ginti parapijos skolą ir pra
dėti fondą naujai bažnyčiai, 
Galis Kepurė papasakojo įdo
mių žinių. Jei kas da jo ne
girdėjo, tegul nepraleidžia 
Peoples Furniture Co. valan

čios kas antradienį tarpe 6:30 
lir 7:30 vakare.

ja) verta paramos iš plačic 
sios lietuvių visuomenės.

K!

vakare. Maldą sukalbėjo kun
Jonas J. Jakaitis. i * i- r> i ™ •

i Žodžiu, Peoples Furniture
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C., j Co., leisdama oru gražius lie-

Pranas
Seimo ved.,

Skruodenis,
Seimo rašt

tuviškus prograrnus, lietuvių 
vardą garsina tarpe svetim
taučių ir dėlto ji (kompani-i

<p. Cambridge, Mass: kun. 
1 Juškaitis, Ben. Jakutis.

kp. Lawrence, Mass.: J. 
Hauskas, Benedikta Kaz
lienė, Paulina Nobertienė, 
G'Baubinienė, Emilą Kau- 
nnė.

kp. Worcester, Mass.: 
ly Jonas Bakanas, Ona Si- 
dienė, Magdelena Urmonie 
n kranas Mankus, Juozas 
S įkas, Petras Lukštys, Pe- 
t ilė Mankienė, Veronika 
Ainaitė, Vladas Rinša, Vin- 
c Blaveckas, Jonas Vinic- 
k

kp. So. Boston, Mass.: 
Vas Tamulaitis, Monika 
Buskienė, Marijona Kil- 
rrVitė, Karolina Šiefkienė, 
Stslova Šiefkiutė, Kondro- 
talainis.

ištos Vartų par. Chicago, 
U kun. Juozas Mačiulionis, 
H C.

Marijos Kolegija, Thom- 
Conn.: Kl. Pranas

rių stovio padėtis.
Iždo globėjas Pr. Mankus 

išdavė savo raportą ir pat
virtino, kad iždininkės Onos 
Sidabrienės knygos yra gerai 
sutvarkytos. Raportas priim
tas.

Knygų peržiūrėtojai išdavė 
savo raportą. Raportas buvo 
priimtas.

Iš eilės sekė referato skai
tymas. Klierikas Joną Buja 
skaitė referatą apie “Alkoho
lizmą”. Po diskusijų priimta 
sekančios rezoliucijos:

1. Del referato.
Seimas su dėkingumu iš

klausė Kl. Jono Bujo refe
ratą apie “Alkoholizmą”. Pri-

tos kuopos bus viešai paskelb- Į joną Kilmoniutė, Vladas Rim 
tos kurios ir kitais metais ap- ša.
sileistų metinės šventės tiks
lume apvaikščiojime.

8. Del svaigalų išdirbinio* 
aparatų.

A. Blaivininkų draugijos 
privalo per miesto valdžią ir 
per vietos renkamus atstovus 
į valstybės legislatūrą bei į 
federalę valdžią reaguoti, kad1 
minių tvirkinimas per girtuo
kliavimo nekontroliavimą bei 
per viešą pardavinėjimą svai 
galų išdirbimo aparatų būtų' 
sustabdytas.

B. Seimas įgalioja Centro 
valdybą pasiųsti atatinkamas 
rezoliucijas. Jungtinių Valsty
bių parlementui ir prezidentui; 
delei vis didėjančio palaidu-

taria patiektoms mintims ir j mo alkoholio išdirbimo pabūk- 
pataria kuopoms tą referatą, lų pardavinėjimo, svaiginan- 
paskaityti garsiai artymiau- čių gėrimų gaminimo ir padi- 
siame susirinkime.

2. Del jaunimo.
Seimas ragina kuopas pri-

pl Conn.: Kl. Pranas kalbinėti jaunimą į blaivy- 
Slodenis. jbę ir organizuoti jaunimo blai

vybės kuopas.
3. * Blaivybes platinimui. 
Seimas ragina valdybą: a)

nt > Parašyti viešą' atsiliepimą į
Mass.: Kun. P. ’ klebonus, prašant organizuoti 

suaugusius ir jaunimą į blai
vininkų kuopas, b) Parašyti į 
lietuvaites vienuoles mokyto
jas, kad pavestus jpms vai
kučius pamokytų alkoholio 
blėdingumo ir auklėtų tylos 

tikinimai: Kun. Pr. Stra-’blaivybės mintyje, c) Fištu 
kuax sveikino Lowellio var paprašyti Misijų skelbėjų, 

kad per Misijas vieną pamok
slą skirtų kovai su girtuoklia
vimu, saikdytų prieš girtuo
kliavimą, stiprintų blaivybės 
supratimą ir paremtų blaivy
bės draugijas.

4. Del “fabrikėlių”.

irian Hills Kolegija, Hins 
di In.: Kl. Jonas Buja.

jero, III.: Kun. J. Vaiču-

well,
S įskas.

ečiai: p-lė Marijona Ivaš- 
kb, p-lė Zofija Blazevičiutė, 
p.enčius, p-lė Julijona Bale- 
vijtė, p-lė Marijona Listaitė, 
p- Marijona Ivanauskaitė.

d, mn. JT. Vaičunas sveikino 
Cild, Ilk, vardu. Kun. J. Ma
čiulis sveikino Aušros Var
tą rapi jos, Chicago, Ilk var- 
dt^un. P. Juškaitis sveiki- 
noambridge, Mass. vardu. 
Kr J. Bakanas sveikino Wor 
ęerio. vardu. Laišku sveiki- 
nontro rašt. A. Zaveckas ir 
J. ilius nuo 1 kp. Waterbu- 
ryonn.

no valdybon buvo išrink 
ti antieji:

n. kun. Juozas Mačiulio- 
ni<. L C., Vice-pirmininkė 
Mtelena Urmonienė, rašt? 
K Iranas Skruodenis ir Sta- 
nisa Šiefkiutė, Knygų per- 
žiūtjai ir rezoliucijų komi
sijų. Jonas Buja, Ben. Ja
ku ir Veronika Augūnaitė? 
Išrtoji naujoji valdyba bu
vo kviesta užimti savo vie
tas j

dėjusio jaunimo ištvirkimo. 
Kuopų raportai:

Smulkių $2.70.
Viso surinkta $10.00.
Seimas pareiškė nuoširdų 

dėkingumą centrui ’ir prezi
diumui. »

Nauja Centro Valdyba.
Kun. Jonas J. Jakaitis — 

dvasios vadas; kun. Jonas Ba
kanas — pirm.; kun. Juozą- 
Mačiulionis — I vice-pirm.; P. 
Mankus — II vice-pirm.; Vin
cas Blaveckas — rašt.; Ona 
Sidabrienė — ižd.; Juozas 
Svirskas ir iKondrotas Rainis 
— iždo globėjai; kun. Pr. Juš
kaitis — redaktorius.

Kun. F. Norbfltui reiškiąma 
padėka už leidimą naudotis 
svetaine.

Kito seimo vieta palikta 
Centro valdybai parinkti tarp 
Worcesterio ir Thompson, 
Conn.

Seimas užbaigtas 6:30 vai.

=

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus*
Serijas,
Prograrnus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Seimas kviečia visas lietu-, 2334 Sd. Oakley Avė., 
vai tęs moteris ir vyrus kurie 1 
turi bravarėlius, kuogreičiau- 
siai panaikinti svaigalų išdir
bi nė jimą savo namuose ir nei
ti į tokius namus, kur yra bra- 
varėliai.

5. Pedagogams.
Blaivininkų susivienyjfmas

su pagarba kviečia lietuvius 
mokytojus ir mokytojas auk-'i 
lėti jaunimą blaivybės pamė
gime, bei alkoholio blėdingu
mo supratime.

6. Apsnfldusiems blaivinft- 
kams.

Seimas su pasigailėjimu

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko lindi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............  30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvaeiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, hroliai-Margytė Mano (Chorui- ............ 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................  30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat ViLniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
Chicago, III.

i Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, LL Teisybė, ir pats kun. Kuli kaus 
kas, išeidamas, kiek galėda
mas mus ramino ir tikrino.

Mūsų bažnyčia turi ypatingu Į jog T5vai jUrijul,ai ueni.

įnirš ir atsiųs tinkamą vieti-1 
įlinką; tą pat ir kun. Andriu
šis, laikinis klebono pavaduo-|

traukiančią jėgą. Kasdien ne 
tik rytais bet ir vakarais ren-

I
kasi prie jos iš visokių prie-
žusčii, purapijonys. Ir taip sek toja5j tiJ pa, tvirtino.‘jle8 ne.
madienvj ir pirmadienyj (La- 
bor Dav) dėl pikniko, antru* 
dienyj Švento Vardo draugi
jos daugiau užsiinteresavę vy
rai, treėiadienyj — moterys 
parapijos Rėmėjos ir t. t. Nors

abejojome, kad Tėvai Marijo
nai rūpinsis musų reikalai.-, 
kiek tik jų išgalės leis. Neap 
sivylėme. Gavome jau naują 
kleboną — gerb. kun. M. Ur
bonavičių, mums gerai pažįs-

SVEČIO IŠ AMERIKOS PA 
GERBIMAS LIETU

VOJ.

neskaitlingi bet geiiausia d\a- įanu^ tĮar įr anų laikų, kai jį^ 
šia gaivinami tie susirinkimė-
liai galės daug gero padaryti. 
Greičiausiai ir prie jų galima

buvo Kenoslios, Wis. klebonu.' 
Jaunimas parsilaukė jo atva
žiuojant. Bet mes ir visi gerai

pritaikinti žodžius musų Vieš-į-inolne, kaip labai jis buv0 Ke
paties, kur du aiba trys SUSL i no^Įjeėių su naujuoju klebonu, 
rinks mano vardan, tenai ii painaįyS kad įr Mies mokame
Aš jųjų tarpe. I branginti savo gerus vadus ir

Vaišės dr. P. Puskunigiui 
pagerbti.

Amerikos Lietuvių Ekono
minio Centro pirmininkas Dr. 
P. Puskunigis išvyko į Lietu
vą birželio 27 d. š. m. pirma 
Ekon. Centro “Jaunuolių Eks t 
kursi ja” Švedų Amerikos Li-

Ateinantį sekmadienį para-1 jų duodamus mums patarimus K1JOS , 1 
pinę svetainę savo parengimui mokame gražiai vykinti, 
paėmė Moterų Sąjungos vieti-j
nė kuopa.

Parapinė mokykla jau pra- J 
sidėjo. Vaikų šįmet daugiau j 
negu praeitais metais.

“Grips- 
liolm” į Klaipėdą per Gothen 
burgu, Švediją. Dr. Puskuni
gis važiavo į Lietuvą netiek 
svečiuotis, kiek dirbti turiz
mo ir ekonomikos reikalu.

Rap.

ROSELAMD, £LL.

Žinutės.

Naujo klebono susilaukė. ! Pa« aius šiuo taikiu didelis'1
Netekę savo senojo klebono, bruzdėjimas. Mat, parapijos 

kun. Kulikausko, buvome ia- piknikas čia pat. V isi suka

bai nusigandę, jautėmės tarsi galvas, kaip sėkmingiau pri-
keleivis grįžkelėje be vado. įsirengus piknikui. Kas įdo 

imu, kad piknikas bus ne tik be 
įžangos, bet da, su gauna
mais tikietais kam nors bur
tų keliu, teks 10 dol. ir kito
kių dovanų.

(Prlstatoni j 
blle namus 
Chicagoj)

Šiam Svarbiam Reikalui

VANDENS
ŠILDYTUVAS

Tik trumpam laikui — 
VEIK DABAR!

Tikras spešelas! Didelis 
Kerai veiklas Vandens šil
dytuvus su 20 pėdų išraity
tomis vario vėlomis -- greit 
veikia! Vžgyrė Ajnertcan 
Gas Ass’n ir Peoplcs Gas 
Testing Laboratorijos. Nie
kad nebuvo pigluu. 1‘igl 
kaina neilgam!

Lengvus Mėnesiniai 
Išmokėjimai

Tcl. Wabąsh 6000

PEOPLES GAS STORA 1 
Michigaji Avė. at Adams St.
and these Nelghborhood Dlsplay 

Kooms:

4 520 Broadway 
4839 lrving t

Pk. Blvd.
1608 I^arrabee St 
M I 5 Nort h

Marshficld 
2142 W. Madioon

SL
1620 M11waukee

Avė.

motorlaiviu

žiuoti Į šį pikniką, nes kur 
vienybė — ten galybė.

Viešnia mirtis.

Šiuo laiku mūsų apielinkę 
aplankė nelabai mylimoji vieš 
nia — mirtis ir pasiėmė amži- 
nastin buvusius parapijos ir 
labdarių veikėjus: a. a. Joną 
Janušauską, Bonifacą Astrau-

i Manoma, daug svietelio Vy- |skjb . Domininką Stankevičių
į tauto darže bus nedėlioję, rug-|ir ir darbuotoją' Oną
i sėjo 20 d Buivinienę. Dabar da palaido-
' Bet dar ne viskas. j°m P- Zulsenį. Taigi nema-

Šv. Onos draugija ruošia sPraoa-
ir-gi didelį pikniką dideliame Amžiną ramybę duok jiems, 

į \Vasliington Heights miške viešpatie!
(107 Str.) nedėlioję, rugsėjo 
13 d. Bus nepaprastas pikni- 

į kas. Mat, Onutės žino, kad ar
tinas parapijos 25 metų j ūbi- 
1 _ . ., I
| Įėjus, o šv. Onos dr-ja tik 
i dviem metais jaunesnė už sa- 
!vo motinėlę — parapiją. Tat, 
kaip visados taip ir dabar 
nori parapijai pasidarbuoti.

Narės deda pastangų, kad 
piknkias pavyktų, kad kuo- 
daugiausiai parapijai liktų
pelno.

Ir ko tam piknike nebus! 
į Tik paukščio pieno. O taip 
i visko: kauniškio kugelio, že- 
miaitiško ragaišio, aukštaitiš- 
1 ko sūrio, skilimus gėrimo. Mu
zika bus “glauniausia”. 

j Visos Cliicagos jaunimas 
! turėtų nepraleisti nepamatęs j 
mūsų pikniko.

Roselandiečiai, tai visi — 
seni ir jauni bus piknike.

Narės, kurios gyvenate to
liau, malonėsite visos atva-

4829 S. Asblund 
Avė.

12 W. 8oth St. 
846 W. 63i«l St. 
74.IJ Ci<tag«

Grovt
8933 Comniercial

Avė.
11031 South 

Mtchlgnn

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Mūsų korespondento).

nė, kuri ant savo pečii, st
irna sunkią aukų rinkini iš- 
tą ir, kitiems padedanĮsu- 
renka gana stambią sul—

Paveikslėly matyt garbės brangaus inventorio, bet ,taip 
svečias sėdintis iŠ kairės į pat ir bažnyčios, 
dešinę antras nuo galo. Susi-
rinkę pagerbti kauniečiai ku-' t Bu8“’ aplei8dal"i
riu tarpe buvo matyti: pp. buV° |sak« lSveįtl iS bažnyčių

pulkininkas Štencelis, vid jVarpUS 1 Ru“JOS gilum»' Tai'
reik. ministerijos generalinis — ----------------------- ----- -
sekretorius, generolas ęiovac-jluo^or*a^v^u “Gripsholm”, ra
kis, V. Gustainis, dr. J. Pu- "*Ū)o 11 d. š. m. pribus į New 
nekis, A. Bružas ( dabar vė-i^orksb Dier 97, gale West 57 
šiantis Amerikoj) direktorius i New lurk City. Išplaukė 
Matulaitis, K. Puodžius, Šve- iš Klaipėdos per Švediją, 

dų Amerikos Linijos generalis
atstovas Lietuvai ir kiti, jų 
tarpe keletas- ponių, karštai 
pritarė savo kalbose svečio 

i sumanymus ir pasižadėjo juos 
paremti. Dr. Puskunigio žmo- 

! na antra iš kairės į dešinę.

Gerbiamas svečias su žino- I PRANCIŠKUS BUTKUS
na grįžta atgal į Ameriką tuo . “u,re r.ugTrio 8; 193». ni" J,1 o « x o t r vai. vak. 51 metų amžiaus. Ki-
pačiu Švedų Amerikos Linijos iš Teisių Apskričio, Plungės 

Parap. Mišenij Kaimo. Ameri
koje išgyveno apie 25 metus. 

Paliko dideliame nubudime
2: brolių Antanų, i,r Kastantą.,
2'i brolienės Oną ir Petronėlę 
i(- gimines, o Lietuvoj seserį 
Domicėlę Jonušienę ir gimines. 
Laidotuvėmis rūpinasi Antanas 
Butkus.

Kūnas pašarvotas 2019 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, rugsėjo 12. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos painaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Broliai, Brolienės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
S. M. Skudas, Roosevelt 7532

J

A
•'''-L

BARBORA
BALTUTIENĖ

(Po tėvais Skirmantaitė) 
mirė rugsėjo 8, 1931 m. 9:15 
vai. vak. 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių Apskričio, Luo
kės Parap. Rudapių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Augustiną, 
seserį Antaniną Navickienę, 
švogerj Kastantą ir du anukus, 
o Lietuvoj seserį Marcijoną 
Šimkienę ir gimines.

Kūnas'' pašarvotas 6838 So. 
Maplewood avė. Laidotuvės .į- 
vyks subatoj rugsėjo 12. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėta į Šv. 
Panelės Marijos Gimimo par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Slope laidotuvė
se.

Nubudę:
Vyras, Duktė, Scsnn, švngeris. 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
1. J. Zolp, Boulevard 5203

STANISLAVA 
GURECKAITĖ

(Po patėviu Beržanskaitė)

mirė rugsėjo 10, 1931 m. 1:30 
vai. ryto. 14 metu amžiaus. A. 
a. Stanislava gimė Meirose 
Parke, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, patėvį Joną Ber- 
žanskį, 2 broliu Kazimierą ir 
Joną, tetą — krikšto motiną 
Kazimierą Žvirblienę, tetas An
taniną Karečkienę, Domicėlę 
Gedžienę ir Anastaziją Stepo
naitienę, dėdės ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2331 So. 
Hoyne avė. Laidotuvės įvyks 
panedėly, rugsėjo 14 d. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėta į Auš
ros Vartų par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
ndlydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d'-augus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:

Motina, Patėvis, Broliui, 
Tūtos Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Kadžius, Tel. Canal 6114

BILLY’S UNCLE

ATSISVEIKINANT SU P. K. gi nuo to laiko, t. y. nuo 1925 »P><‘ 1800 dol., už kuru 
SRIUBIENE. m. vidurio, užviešpatavo baž- (Tųsa aut 5 pugl |

—----------- nyčių bokštuose tyla, kai ap-
ItAGUVA, (Panevėžio apsk.) linkui be atvangos gaudė pa- 

Didžiojo karo audra, lig tas trankos ir degė kaimai. Tas 
uraganas, perėjusi per Lie-'pats likimas teko ir Raguvos 
tuvos žemę, paliko neišdilda-
mus pėdsakus. Netik nukentė
jo vietos ūkis, netekdamas

varpams.

Aprimus karo audrai, vietos 
klebonai iš karto dar barnio 
surasti senuosius varpus, bet. 
viskas veltui. Tada kįlo suma- į 
nymas prašyti Amerikos lie
tuvių raguviečių pagelbus. 
Ant laimės, atsirado Ameri
koje energinga kataliki} vei
kėja, ponia Kotrina Sriubie- j

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, T>et eikit pąs

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei). 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 j 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

I Mano Radio — Scopo — Itaggi 
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- 

j vumas sugryš jums taip kaip buvo 
i pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
j vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner- 
i vų, širdies, reumatizmo, kirminų

I ;
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą. kurį ne i 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- ) 
dytojui, neatidėliokit neatėję pa- į 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmas Rūmas 1018

20 W. JAGKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėifomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

Stop

SRin
Nesirūpink r ||. 
mu, pleišką s, 
išbėrimais, sp ,is 

ir kitais odos negerumais ik 
gauk gydantį antiseptiką Z— 
saugus, Aptiekose. 35c., c.,
$1.00. t

zem<
FOR S K (N įPRiTA- if,

10 PIECE COSM1 
SĖT $1.97

Thls ia a Famous Vivanl Sėt 
eludes face powder, $1.M; Houl 
Tlssue Crcam $1.00, Depllatorjl»0, 
Facial Astringent $1.75, Bath MM. 
Toilet Water $1.25. Perfume 
llantlne 75c, Skin Whltener 75cJ 
Value .$12.00. Special price, $1.971. 
ten plecea to tntrodaca t falą line.

Vardas ....................................
Adresas .............................
Siunčiame per paštą C

Pinigai grąžinami, jy 
nepatenkintas. ,1

I
Bea Van 580-5th Avenue, Nevrk

PROBAK
ABIEM- PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas

— arba grąžiname 
pinigus

Jei ant vietos negatį 
ni, kreipkis J muį 
50c. už 5 — $i už 

Sempelis — io

PROSAK C OR PO R ATI

«M n««T AVINUI

Malonumas
Pypkoriams 

Ir cigaretų 
rūkyto
jams

BARBORA
JANUŠEVICIENĖ

mirė rūgs. 9, 1931 m. 4:45 
vai. v. 43 metų amžiaus. Kilo iš 
Lietuvos. Chicagoj išgyveno 10 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Feliksą, sūnų Antaną, 
dukterį Marcelę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2052 \V. 23 
St. Laidotuvės įvyks Suoatoj 
rugsėjo 12, Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėta J Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaid,ų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamu^ 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Vyras, Hunus, Duktė 

ir Giminės.

Laldotuvėbis patarnauja grab. 
Hurscn, Tel. Calumet 4030

JOHN B. BORDEN
A (John Bagdziunas Bordeu)

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. Rep*b. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

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

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak, 
3241 So. Halsted St. Tcl. Vlctory 0562 |

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

Būt 
blbMT KMOU) 

UAS (k

This new chese 
jtnt

Digestible
Ik 

itself 1
asmi

Patmtid

Now—Kraft-Phenix’ ncw acV- 
ment! Rich mellow cheese ir 
plūs added health ąualitin 
wholesome, digestibleform. į

Velveeta retains all the vale 
dements of rich milk. MSk Įr, 
calcium and mineralą. 
caneatitfreely! , i

Velveeta spreads, slices, ta 
and toasts beautifuay. Try Jf 
pound peckagetoday. .į

K RAF T
\/ėlveeq

V The Oelicioe* NewO»ereod

SHt 

IT
KLABAMO

1
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ATSISVEIKINANT SU 
p.K. SRIUBIENE

tas kalbas atsiliept gerb. po
nia, kuri pažymėjo, kad ta pa
garba, kuri šiandienį jai yra 
reiškiama, lai josios asmeny 
būna visiems, kurie tik auko 
jo, pradedant stambiausiais

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS ]D A jK T A R A I
Tel. Canal 6764 Rus. Republic 5350 ^Telefonas Grovehill 3262

DR. A. RAUKUS DR. A. G, RAKAUSKAS
(Tąsa iŠ 4 pusi.) * 

po nulieti trys. gana dideli 
varpai.

Varpus iškilmingai atvežus aukotojais, kaip tai p. Belsku, 
ir, kai buvo besirengiama Blauzdžiu ir p-le T. Baraus- 
juos šventint, klebono ir pa- kaitė ir baigiant ipažiausiais.
rapijieėių džiaugsmui, aiva- nuavęs bažnytinis choras
žiuoja Ir pati gerb. aukų rin- pagiedojo gerb. ilgiau.
kėja ponia K. Sriubienė, kuri,^ metų ir kelet4
dalyvavo varjflj pašventinime 
ir gale pasakė gražią kalbą.

, Gerb. ponia, daug metų ne
mačiusi savo mylimos karo 
nuvargintos tėvynės, kurį lai
kų paviešėjusi, vėl'grįžo į A- 
merikų pus savo mylimų šei
mų.

Raguvos parapijiečiai, įver
tindami p. K. Sriubienės para
pijai nuopelnus surengė jai 
18. VIII išleistuves, kuriose 
dalyvavo vietos dvasiški ja ir 
parapijiečių būrys. Ta proga 
buvo pasakytu keletas kalbų, 
nušviečiančių p. K. Sriubienės 
nuopelnus parapijai. Ant galo 
gana gražia kalba į pasaky-

daineliij.
Ant rytojaus, t. y. (19 VIII 

po pietų gerb. ponia, lydint 
dvasiškiams kun. Šermukš
niui, Raguvos vikarui ir kun.

D pi jsf TĮSTAS
1446. SOUTH 49 OOURT, CICERO, ILL.

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

APIE KNYGAS

DARBAS NEDARBO 
LAIKU.

Tūkstančiai lietuvių dabar 
arba visai nedirba arba dirba 
nepilnų laikų.

Nedarbas nėra visiems lygi 
našta. Kaikunems nedarbasNavickui, Traupės vikarui, ir 

būreliui katalikų inteligentų iok“ Bažto’ ° tlklas «ood

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREIKE 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

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

Neduliomis pagal sutarti

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS•
Ligonius priima kasdieną nuo 

plutų iki 8 vai. vakaro. 
Neduliomis ir seredomis tik 

iškaino susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

riauie bedarbiams imtis kny
gos. Kaip sakome pradžioj tas 
nepratusiam bus neindomu ir 
sunku, bet žingsnis po žings
niui vis indomiau bus. Knygas 
rinktis reikia pagal (savo pa- j 
linkimų — Lietuvos Istorija,> 
apysakos, pasakos, eilės, tiky- j 
binės ir tt. Tokių visokių ran
dasi “Draugo” knygyne. Įsi
gykite sau patinkamiausių, 
skaitykite, pragiedrinkite sa
vo dvasių ir pakelkite ūpų.

Tel. Lafayette 6793
SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Askland 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.

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

Office: 4459 S. California Avė.a
Nedėlioję pagal sutartjDR. S. BIEZ1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leevitt St. Tel'. Caual 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 3687
( Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374.1

tune. ¥ ra tokių, kurie darbo 
vengia, kaip šuo vandens. To- 

Raguviečiai katalikai am- kad tik kaip nors
žiais bus dėkingi p. *.K. feįiu- prauūtus, kad tik kaip nors 
b’enei už pasiflaukojimų ir vi- išvengus.
siems aukotojams už jų duos-. jj, kitos puses yra žmonių, 
numų, .o varpų gaudesys g^kunems nedarbas yra tikra 
tje vienų užšalusių^ sielų pa-; katorga. Tokiems nedarbas ap
trauks prie Amžinosios Tiesos, do kūniškų sveikatų ir taipgi 

jis kenčia dvasiškai.
Kų-gi daryti tokiems bedar

biams, kurie panašiai kenčia.
Jei ne apmokamų darbų, tai 

šiokį tokį užsiėmimų vis ga
lima rasti.

Mes čia nurodysime keletu

atsisveikino su Raguva.

RENGIA VIENI.

Bridgeport. — Buvo supie- j 
nuota ir rengiama musų šv

Dievo.
Ant. Blynas.

G R A B O R I A I:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS liet. graborius 

CHICAGOJE

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

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

Pilone Boulevard 4139

. A. MASALSKIS
GRABORIUS '

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f i a a >

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO J A8
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

r *

Tel. Roosevelt 7533

Jurgio pur. piknikas išvien su , OR. J. P. POŠKA 
Nekalto Prasidėjimo Palietes J 3133 HALSTED STREET
Šv. par. Bet pasirodė, kad j Antras ofisas ir 'Rezidencija 

bijghtonparkiečiains atsirado j 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 
kliūčių ir jie bendrame pikui
ke negalės dalyvauti.

Todėl mes bridgeportiečiai

.Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
Ivak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
I piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
' Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 8898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
UGDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

j panašių užsiėmimų. Daugelis dabar uoliau pasirūpinkime į 
i tais musų nurodymais gal musų parapijos pikniko pasi-'

Qfisas Tel. Grovehill 0617
Res.

A. PETKOS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138
Chieago. TU

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

nesinauduos, bet kaiRune, ži- sekimu. Dideliame skaičiujeĮ ’ . . .noma, naudosis. pasirodykime tenai.
Amerikos lietuvių tarpe dar Piknikas kaip jau skelbta 

vis randasi nepaliečių. Todėl įvyks ateinantį sekmadieni, 
dabartiniu laiku visi nepilie- rugsėjo 13 d. Vytauto Parke, 
čiai būtinai turi patapti pilie- Prietaringi žmonės sako, 
čiais. Pilietybės gavimas kas- kad 13-tas numeris yra nelai
mėt ’ sunkinamas. Brangiau mingas. Pasirūpinkime, kati 
pnseina mokėti ir griežtesni mpsų piknikas rengiamas try- 
kvotimai daromi. Jau nuo se- liktoje mėnesio dienoje butų

" j r • ■ r

nai į tam tikrus darbus būda
vo priimami tik piliečiai. Ne
darbui einant, gali būt taip 
patvarkyta, kad visos didėsės 
lirinos priims į darbus tik pi
liečius. iNepiiiečiai, sakys, te
gu sau važiuoja, iškur atva
žiavo.

Toliau atsiminkime bedar
bių ir šiaip suvargusių žmo
nių ir šeimynų šelpimų. Kai- 
kuriuose miestuose nepiliečiai 
jau negauna pašelpos. Chica- 
goj kol kas to skirtumo dar 
nedaro. Bet kas žino ar ilgai 
taip bus.

sėkmingas ir laimingas.
Parapijon&s.

AKIŲ GYDYTOJAI.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

.. . . . , Palengvins akių jtenipimą kuris
lai-gi visi nepiliečiai, vyrai esti priežastim galvos skaudėjimo,
___ i svaigimo, akių aptėmifuo, nurvuotu-11 moterys, ypač bėdai biai ai inl0> skaudamą akių karšt). Nuirnu

mažai dirbantieji 
prie pilietybės. Dėlto reikia 
pasimokyti. Reikia mokėti

rengkitės eutaractus. Atitaisau trumpą regys- 
' tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanūa mažiau-

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 šventadienio ir Ketvirtadienio

DENTĮSTAI
Phone Boulevaid 7043

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

Arti 47 Street

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 

Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. E VDEIK1S 8c CO.
/ŪSŲ GRAB0R1A1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vwt Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

skaityti, rašyti, Amerikos is- 3ia"Speciale atyda atkreipiama moky-
tonjos ir pilietybės mokslo, 

tiems i
dovėlių randasi

klos vaikučiams.
. . . i Valandos nuo 10Visiems tiems reikalams va- kare. Neduliomis

ryto Iki 8 va- 
pagal sutartį.

“Drautro” KKEIVAS AKIS atitaiso j trum-
b PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU

Tel. Canal 6223

DR. 6.1. RLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

z Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTĮSTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665;

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki.8:30 vakare

Rez. Tel. Mjdvvay 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRfURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. VVllmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po, numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SDECUAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėiiomls 10 Iki 13

Telefonas Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

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

knygyne. Tuo reikalu galima Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos Tele. 
, . . .. • • "uit •»» k® akinių. Kainos pigiau kaip kiturkreiptis tiesiai į “Draugų”' 4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

arba jei kam patogiau, tai gali 
tų knygų užsisakyti per “Dr
augo” agentus.

Toliau kalbant apie bedar
bius, mes atsimename, kad jų Q SERNKR.
tarpe yra daug piliečių ir to-Į
kiems nėra reikalo pilietybe umvu akių specialistaš 
rūpintis Tai kuo tokie galėtų
ak bar užsiimti, kad sumažintii
nedarbo nemalonumus.

Bedarbiui nedarbas it koki 
['šmėkla stovi prieš akis. -Sun

kiausias darbas, kaip viršuj 
1 sakėme, jo taip nevargina,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Neduliomis: nuo 10 Iki 12.

kaip nedarbas. Tel. Grovehiu 2242

i1:: a 1 nurkaitis 0. d.
lengvas. Nepratusiam tas dap , Akyniai 52 50 “ 
bas bus sunkokas. Bet pratin
tis galima pamaži, o vėliau 
bus tikras malonumas. Pata-

| 2417 WE8T («th STREET

Cicero 1260 X-Ray

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėiiomls Ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kumpas Wabash Avenue 

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

Tel. Republic 7896

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS,

2422 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj si įsi tu rus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TAS 

Gas Estractlon 
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

6658 SO. WE8TERN AVĖ.

Tel. Central 7079 
Rez, Longbeach 9453

OFISAI: x
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliotais
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 Ir 6 iki 8 v .v.

Nedėiiomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0038

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
j__ Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Res. Tek Prospect 0610

DR. R. ARON
GYDYTOJAS 1N 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. Aburdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
VaJ. 3-<6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS '
Daktaras ir Chirurgas 

|tez. 10244 LONGVVOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

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

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

Buvus lustruktoidus Vienuos Universiteto Per ."> Metus 
Ofisas 1447-49 Plttsfleld Uldg., 55 E. \Vaslilugtoii St., Cliieago, 111.

' DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S .
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso ir Res. T«>1. Bonl. 6918 Ofiso ir Res. Tel. Boul. 8814:

DR. BERTASH DR. NAIKELI8
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
Vai.: 1-8 tr 4:20-8:30 vai. 

Nedėlioj susitarus
vak. VuL: 8-4 Ir 7-0 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

J
KORESPONDENTŲ DĖME

SIUI.
X Ilgos ir labai sunkios Ii- -------------

gos nuvarginta a. a. Barbora1 Daugelis korespondentij da- 
Janusevičienė mirė trečiadie- ro redakcijai pastabi), kam ji 
nyje. Laidotuvės įvyks Aušros iš korespondencijų išbraukia 
Vartuose ieštadienyje. tas vietas, kur rašoma apie

X Marijonos Stumbrienės daro_mas loterijas, įvairius 
sesuo Ona Budavičienė visa va 'aimėjimus |ir 1.1, 
sara sunkiai^serga. Jau porą &iuo pranešame, kad redak- 
kartu ją lanke Aušros Vartų ciia tai daro ne savo noru’ 
klebonas šv. Sakramentais ?ap- pašto įsakymu — negar- 
rūpindamas. , s^n^i laikrašty jokių lioterijų,

X Vakar mirė Beržinsku du laimėjimų ir t. p., nors tai bū-

X Serga p. Izabelė Gedvi
lienė — Kleibaitė, Moterų Są- 
gos 1 kp. narė, taipgi jos nu
tarimų raštininkė. Guli Wash- 
ington parko 'ligoninėj, Ruoni 
307, 437 E. 60 St.

Draugės ir šiaip pažįstami 
atlankykit, nes ligoninės gy
venimas yra1 nuobodus.

x Rap.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 2 skyriaus susirinki
mas įvyko rugsėjo 4 d.

Šis susirinkimas buvo skait
lingas ir gražus.

Seka raportai nuo buvusio
krelė išvarginta dviejų metų daroma gražiems tikslams, centro pikniko. Komisijos 

nes tas priešinga pašto regu- pinu. p. M. Tamanauskienėsunkios ligos.

X Prisiruošimas prie para
pijos banketo jau baigiamas. 
Parapijiečiai iš anksto apsirū
pina įžangos tikietais. Progra
mas bus dailus. Parapijos cho
ras mokinas naujų dainų. Pro
gramoj dalyvaus ir svečių me
nininkų.

lecijoms. praneša, kad joms puikiausiai
Visų draugijų, organizaci- pavyko darbas ir kad padarė 

jų korespondentai prašomi gražaus pelno Vienuolyno na u
tai įsidėmėti.

Redakcija.

dėti prie buvusio parap. išva
žiavimo Jeffersono miškuose. 
Širdis 'džiaugėsi matant toki

dai. Reiškia, 2 sk. savo pasi
darbavime atsistojo pirmojo 
vietoje. Malonu priminti ir y- 
ra kuo pasidžiaugti, kad komi 
sija taip noriai ir nuoširdžiai 
dirbo lyg pačios sau. Užtat,

- X Ateinantį antradienį visi gTa^ kurį žmonių ypač, jau-: kur yra vienybė, ten ir galy- 
parapijonai kviečiami chorui nim0> kario bnv0 daugiau nei-bė.

<a —> i bunco partv”____ •„ -vr.x .» oį talką senesnių. Net svetimtaučiai Sk. pirm. p. A. Nausėdienė 
parapijos salėj. Mat, ir choras stebėjosi, kaj vaįkai su tėvais : nuoširdžiai dėkojo Komisijai 
nori sudaryti parapijai dova- žaidžia tautinius žaidimus,. ir visoms bei visiems, kas tik 
nėlę ir per banketą įteikti su Įįnksmjnasį Daugiau tokių kuo nors prisidėjo prie pikni-
pasveikinimu.

X Bronislova Grimilytė F-s.
(Grimilis), narė Nekalto Pra- -------------------
sidėjimo' Panelės Švenč. drau- T0WN OF LAKE ŽINUTĖS
gijos apsirgo pirmadienio nak -------------
tį ir antradienio rytą buvo X Šv. Kryžiaus parapijonys

dienų. ko pasisekimo.
Kiekvienas geras darbas ne

lieka be vaisių. Taip ir sese 
lems pasidarbavimas irgi ne
bus užmirštas pomirtiniam 
gyvenime, nes tai svarbiausias

nugabenta į Šv. Kryžiaus Ii- rengia gražų kun. A. Linkui\ darbas, koks gali būti. Seselės 
goninę, kur padaryta apendi- išleistuvių vakarą, kuris į- dirba apšvietos ir auklėjimo
M . •• 1 — • -e zv ' v J T • • • • v t • •ko operacija.

Narės Nekalto Prasidėjimo 
pan. Šv. draugijos malonės 
aplankyti Bronislovą ligoninė 
je

vyks rugsėjo 17 d., 6 vai. va
kare, Krenčiaus svetainėj, 
4600 So. Wood St. Visi kvie-

darbą ir jųjų pasišventimo nie 
kas kitas negali pavaduoti. 
Rėmėjos pasiaukuodamas save

_ čiami atsisveikinti su kun. A. irgi prisideda prie šio švento

NORTH SIDE ŽINELĖS.

X Vasara jau baigiasi. Ru
deniui atėjus, žmones ims dar
buotis svetainėse ir tt.

Linkum.
Vakaro programas ir pati 

vakarienė bus skoningai pri
ruošta.

Vietinė.
X Moterų Sąjungos 21 kuo

pos susirinkimas įvyks suba- 
toj, 12 d. rugsėjo, pusė po sep-'

Penktadienis, Rūgs. 11 d. 1931DRAUGAS

BIRUTES DAhžE, 79 ir Archer Avenue 
Įžanga su dovanomis dykai, Pradžia 11 vai. ryte

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti. Klebonas ir Komitetai.

DIDELĖS PRAMOGOS.

Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjų Moterų skyrius planuo
ja dideles, iškilmingas pra
mogas.

Užpereitą penktadienį Šv. 
Kryžiaus Ligoninės Rėmėjų 

'moterų skyrius turėjo ekstra 
susirinkimą tos pat ligoninės 
salėje.

Tas susirinkimas buvo su
šauktas, kad aptarus kas link 
“luncbeon” it bunco palty 
kuri rengiama 21 rugsėjo 
“Home Arts Giuld”, 62 West 
Lake St. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžanga 75 centai asm.

Nepamirština kiekvienam! 
Pirmas atsitikimas tarp lietu
vių! Štai, kas: Švento Kry
žiaus Ligoninės Rėmėjų mote
rų skyrius rengia nepaprastą 
balių, kuris bus trečiadienyje, 
21 d. spalių (Oct.), Trianon 
Bali Room, 6201 Cottage 
Grove Av,e.

Taigi čia nepaprasta proga 
mums visiems atsilankyti ir 
linksmai vakarą praleisti be
siklausant puikios Ted Weems 
orkestros. Įžanga bus tik vie
nas doleris.

Tikimės kad kupinai pii- 
pildysim tą erdvią svetainę.

Suprantama, jokių kitų iš
laidų nebus, apart vieno dole
rio.

Rap.

ĮVAIRIOS piktadarybes žinomas veikėjas Kazys Mat-
------------ '| jošaitis, paleidęs sau kulką Į

burną.
“M. L.’

sužalojęs kerįto sumetimais to 
pat kaimo gyventojas J. L.I
Nukentėjusis Jonas Urbonas 
nugabentas Panevėžio apskr.
ligoninėn. ‘R.

PASVALYS

Tverų valse. Zarubų km., 
nežinomas plėšikas atplėšė Ro
zalijos Žalepūgaitės tvarto 
stogą ir pro jį pateko į po 
vienu stogu esančio gyvenamo 
namo vidų ir užpuolė ten bu
vusią šeimininkę. Reikalauda- ^*a dėka gerų žmonių yra 
mi atiduoti pinigus, peiliu su- pastatyta prie šventoriaus 
piaustė jai veidą. Bet pinigų laikraščiams vitrina. Bet kaip 
ji neturėjo. Tada plėšikas pa- matyti jau ‘.-pasenusi”... Laik- 
darė namuose kratą ir radęs raščiai arba visai neįdedami, 
3 klgr.. lašinių išsinešė. ' arba kad ir įdedami — tai per

Ukmergėje iš žydų švento- mėnesį ir daugiau nepakeičia- 
vės nežinomi piktadariai išne- mi- •u*
šė 3 dideles religines brange-1 ------------------ •
nybes. Vietos žydai paskyrė
390 litų tam, kas suras pikta j 
darį. Bet piktadariai jau esą' 
suimti.

PADIDĖJO PINIGŲ CIR
KULIACIJA

WASHINGTON, rūgs. 10. 
— Iždo departamentas skel
bia, kad praeito rugpiūčio mė
nesiu šioj šaly padidėjus pi
nigų cirkuliacija. Cirkuliaci
joje buvę 5,051,333,592 dolerių.

KUPIŠKIS

Prie gelžkelio stoties tebe
guli nuo žiemos šimtai sieks- 

Subačius — Raguva vieške-; niU epušinių rąstų skirtų deg 
lyje, netoli Bražiškių km. po-, takams. Medžiaga baigia gę- 
licininkas rado kraujuose pa- s^> 0 ios savininkams gręsia

i -

darbo.
Lotas dar lieko neišleistas 

burtų keliu, nes didelė dalis 
knygučių liko neišparduota. 
Kaip tas darbas bus baigtas, 
vėliau bus paskelbta.

Kalbėta kaslink radio lai- j 
mės, prie kurio jau 2 skyrius ' 
senai rengiasi ir vis buvo aX Parap. bazaras bus laiko- tynių vak-> 6v. Kryžiaus para- . .............. --

mas per tris nedeldienrus spa- pijos mokyklos kambary. Vi- tidėliota, iš priežasties kitų 
lių mėnesy. Stropiai jau ren- sog Sąjungietės prašomos susi- pramogų.

rinkti, nes yra svarbių dalykų i Dabar-gi liko nutarta dary- (

- PRANEŠIMAI
Marąuette Park. — Draugi- j 

ja Šv. Barboros laikys savo 
susirinkimą rugsėjo 13, 1931 
m., 2 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje. *

Visos narės kviečiamos bū
tinai dalyvauti šiame susirin
kime, kadangi yra daug la
bai svarbių reikalų svarsty
mui.

Valdyba.
PLATlNKiTE “DRAUGĄ*

plūdusį Subačiaus valse. Mi- 
tošiūnų km. gyventoją Joną 
Urboną, 19 meti) amžiaus vy
rą. Sužeistasis pasakė, kad jį 
peiliu supiaustė iš keršto to 
pat kaimo gyventojas J. L. 
Nukentėjusis padėtas Panevė
žio ligoninėje.

Biržų ežere rastas laivelis, 
kuriame gulėjo Reisono lavo
nas. Pradėjo tyrinėti to atsi
tikimo priežastį. Jo namuose 
rado nužudytą uošvę ir žmo
ną. 4 lapų rašte pats prisipa
žįsta moteris nužudęs dėl šei
myninės nesantaikos. Petras 
Reisonas prieš du mjetu grįžo 
iš Brazilijos, vedė žmoną ii 
turėjo 18 ha ūkį. Paliko naš
laičiais 2 mažus vaikučius.

Kaune, rugpiūčio 20 d. nu
sišovė “Jaunosios Lietuvos”

bankrotasi ‘D.

IŠ KERŠTO PIAUSTO

Rugpiūčio 8 d. vieškelyje 
Subačius — Raguva, Suba
čiaus vai. ribose, ties Bražiš
kių km., policininkas rado pei- 
liu sužalotą paplūdusį krau
juose Subačiaus valsč. Mito- 
šiūnų km. gyventoją Joną Ur
boną, 19 metų amžiaus vyru
ką. Sužeistas pareiškė, kad jį

Jk t

ZR. ANDRELIUNAS X
(Marųuette Jewelry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicago], pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Groc., saldainiai. ice cream, 

kamp. Storas, % bloko } mo\ pigiai. 
5258 Union Ava

REAL ESTATE
110 ak. farma, pigiai už cash. 

Parduosim greit. RaSyk P. Zeitelber- 
ger, Roseommon, Mich.

80 ak. $200, gera vieta, lengvtos 
išlygos. A. W. Blom, Menominee, 
Mich.

4(44 SO.
Tel.

Z
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseils šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA. 8TREET 

Bouievard 1189

Studebaker 
' FREE VVHEELING

Vienintėlė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chlcagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų kart; 
■įž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis Ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina *

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

Teief. Republic <894

giamos prie 30
X Vyčių susirinkime ap 

svarstyta tas dalykas ir nu
tarta padėti parapijai, kad pa 
siektų užsibrėžtą tikslą.

X Dvi panelės iš mūsų tar
po priėmė Moterystės Sakra
mentą, būtent Ona Riškiutė ir 
Marijona Dumbliauskiutė. Lin 
kime pasisekimo naujame gy
venime.

X Vienas didžiausių vakarų 
šį metą bus rugsėjo 20 d., pa
rap. svet. Jis ruošiamas mer
gaičių Nekalto Pras. Panelės 
Švenčiausios dr-jos. Bus šokiai 
ir įdomūs “supraizai”. Vadin 
sis “Treasure Hunt Dance”. 
Bus dovana ir daugiau įdo
mių dalykų. Įžanga tiktai 50c. 
Orkestrą bus gera. Tikiuos, 
kad visi praleis kuolinksrniau 
šiai laiką.

X Noriu keletą žodelių pri-

D. GRICIUS
svarstymui. Iti “bunco” spalių 21 d. Čia ir

Valdyba. : gi radosi gražaus pritarimo. 
Visos* pasižadėjo dovanų.

Komisija susideda iš A. A. ’ 
Vardausko, J. Šaltenienės, O. 

Bridgeport .— Musų kolo-. Stankevičienės. ;
nijos Labdaringosios Sąjun-| Tųomi ir baigtas susirinki- 
gos 5 kp. pereito sekmadienio mas gražiausioj santaikoj.

GERAI PASIDARBAVO

piknike gerai pasirodė. Sent 
darbuotojai p-nai Sekleckiai, 
pnai Paleliunai p. Sutkus ir 
kiti rūpinosi, kad viskas gerai 
pavyktų. Užsipelno padėkos p.

Viena Rėmėjų.

SILAVOS ATLAIDAI.

Marąuette Park. Musų
Juozas Juseviėia, Metropoli- į parapijoj Šilavos atlaidai gan 
tan Wet Wash Laundry drai- šiai lankomi Žmonių. Mat vi- J 
veris ir p. Kumskis už patai'-įsoje Lietuvoje pagarsėję Šila- 
navimą trokais. Toliau pami-Įvos atlaidai tebėra amerikie- 
nėtina už gausiąs dovanas Įčių atmintyje. Be to rupesniu 
pikniko reikalams p. Bruno gerb. klebono kun. A. Baltučio 
Jakaitis, p. Radavlčius, p-nai turime gerą pamokslininką tė- 
Paleliunai ir duonkepis p. 'vą jėzuitą. Bažnyčioj pamal- 
Aleksa, 3339 So. Morgan St/džių žmonių tarpe matosi ne 

Ten buvęs. . .vien vietinių,
—---------- J kolonijų.

bet ir i» kitų
Vietinis.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai Įrengtą lietuvių 
aptleką šioje aplellnkėje

J. P. RAKUTIS
Registruotas Aptlekorlus 

1900 SOUTH HALBTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamas pildyme receptų ir nė vienas receptas neliel- 
na Iš musų aptlekos Iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

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

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

NuslunClama pinigus Lietu
von paštu | dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turima skyrių Lietuvoj.
Daroma įgaliojimus Ir visus 

leg&lllkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčtų.

. Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

RegŪttruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
ToL Yarda 4669

GENERALIS KONTRAKTORTUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TO r rus
6504 S, WASHTENAW AVĖ.

fiapos Teief. 

Hemlock 28(7

Namų Teief. 

Republlo 6488

JOHN YERKES
Piumblng * Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH RHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščle-

rial. Įvedame elektrą ] namus ir 
dirbtuvės.
81M S. Halsted St. S Angštis


